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RESUMO 

 

Trataremos no texto a seguir, sobre uma feira livre no nordeste brasileiro, a feirinha do 

Jacintinho, no bairro de nome análogo na cidade de Maceió, Estado de Alagoas, Brasil. 

Apresentando, através de uma etnografia uma feira livre de grande importância para a cidade, 

em que se confunde com a origem do bairro em relação à sua formação, através das relações 

que esta possibilita, tendo como pontos norteadores e fatores presentes em seu ambiente 

plural e abrangente as noções de troca (MAUSS, 1974, 2003; MALINOWSKI, 1976, 1986), 

sociabilidade e interação (SIMMEL, 2006). Trazendo um levantamento sobre a origem da 

prática como a concebemos hoje, além dos primeiros momentos de interação registrados no 

Brasil, como possíveis de serem interpretados enquanto prática sempre presente, mesmo que 

não formalizada. O presente trabalho tratará a feirinha do Jacintinho hoje, já que esta é uma 

prática em constante adaptação por ser um fenômeno social fluído, em suas características, 

adequações, e importância para as pessoas que a fazem acontecer, através de alguns 

personagens deste evento de grande importância social. 

 

Palavras-chave: Feira Livre, Jacintinho, Troca, Sociabilidade, Interação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Tract in the following text, about an free fair in northeastern Brazil, the fair of Jacintinho in 

the analog name neighborhood in the city of Maceió, State of Alagoas, Brazil. Introducing, 

through an ethnography is present as an free fair of great importance to the city, which 

coincides with the origin of the neighborhood regarding your formation, through the 

relationships that enables, guided the research the notions of exchange (Mauss 1974, 2003; 

MALINOWSKI 1976, 1986), and sociability and interaction (Simmel, 2006), as factors 

present in plural and comprehensive environment, which is an free fair. Bringing here a 

survey about the origin of the practice as we conceive it today, apart from the first moments 

of interaction registered in the Brazil, as possible to be interpreted as an ever-present practice 

even if not formalized, institutionalized. And through the ethnography and their techniques, 

how to present the  fair Jacintinho today, since it is a practice in constantly adapting for being 

a fluid social phenomenon in its characteristics, adequacies, and importance to people who 

make it happen. 

 

 

Keywords: Free Fair, Jacintinho Exchange, Sociability, Interaction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 “– Olha o jerimum cabôco! 

– Olha aí o abacaxííí ! 

– Brinco de menina fême, traíra, côco e siri ! 
– É califon e caçola que tá no risco da moda! 

– Vamo abrindo aí a roda… Afastaí brocoió!!! 

– Cura muxicão de ureia, ferradura de abêia, mijadura de potó,remedia cuspe grosso, reumatismo no 
osso, quizumbice e catimbó! 

– Dernantonte que’u não drumo rapaz!Taí um jumento bom! 

– Uma rodada de cana! 

– Só ta quebrado o guidon! 
– Quedê Pêdo Pirangueiro? Te acocora e passa o grau! 

– Dez mireis de mel coado! 

– Homi só abastava ter dado uma camada de pau. 
– Oxente, taqui pra tu! 

– Ô rapaz, tocou Alcides Gerarde! 

– Tem popeline estampado?Se tiver quero mais tarde. 

– Arrupinou a comida! 
– Balinheira? É no mangaio! 

– Ô ruge-ruge da gota! 

– Tô liso, pra que balaio?! 
– Enxada só tramuntina! 

– Embucharam Ambrosina de viver de gaio em gaio. 

– E os preço cuma tão? 
– Tão pulas hora da morte! 

– Visse os peito de Maria? 

– E eu lá tenho essa sorte! 

– Foi cinco junta de boi,três nuvía e um garrote. 
- Eita cumpadre véio... 

– Farra grande foi sanoite… quase que não se acabava: 

lá no peba comi peba 
lá na fava comi fava 

lá em Bruxa comi Bruxa 

e o dia não manheçava. 
 

Jessier Quirino: 2º Movimento: Escutação de Mei de Feira – Paisagem do Interior 2 (2007) 

 

 



 

 

LISTA DE FOTOGRAFIAS 

 

Fotografias 1 e 2 – Antigas casas da COHAB ainda preservadas no bairro do Jacintinho, 

Maceió-AL .................................................................................................... 26 

Fotografia 3 – Esquina entre a Rua Breno Cansação (a esquerda) e Avenida Cleto Campelo (a 

direita)........................................................................................................... 28 

Fotografia 4 – Rua Breno Cansação em direção a Avenida Cleto Campelo, no bairro do 

Jacintinho, em Maceió-AL ............................................................................ 30 

Fotografia 5 – Forma de ocupação permanente de comércio na Rua Breno Cansanção ......... 31 

Fotografia 6 – Feirante dividindo espaço com ônibus e carros na Avenida Cleto Campelo ... 32 

Fotografia 7 – Vista aérea da Rua Breno Cansação, Avenida Cleto Campelo e Rua São José 34 

Fotografia 8 – Vista do Mercado Público do Jacintinho e adjacências pelo alto .................... 35 

Fotografias 9 e 10 – Forma de ocupação distinta numa mesma localidade, em momentos 

diferentes ...................................................................................................... 36 

Fotografia 11 – Bancas de madeira alocadas na Avenida Cleto Campelo .............................. 40 

Fotografia 12 – Produtos expostos na parede de uma residência nas proximidades da rua 

Breno Cansação............................................................................................. 42 

Fotografia 13 – Box de alvenaria construído na rua Breno Cansanção, na parede da escola 

Kátia Assunção Pimentel ............................................................................... 43 

Fotografia 14 – Caixa de metal onde os feirantes guardam mercadorias e equipamentos para 

exposição. Esquina entre a rua Breno Cansação e avenida Cleto Campelo. .... 44 

Fotografia 15 – Feirante expondo mercadorias sobre uma lona na esquina da Avenida Cleto 

Campelo e Rua Breno Cansanção .................................................................. 45 

Fotografia 16 – Feirante fazendo pose em meio aos produtos ............................................... 46 

Fotografia 17 – Parte da calçada da Avenida Cleto Campelo ocupada por vendedores de 

roupas ........................................................................................................... 47 

Fotografia 18 – Feirantes comercializando em caixotes nas proximidades da rua São José ... 49 

Fotografia 19 – Vendedor de remédios naturais .................................................................... 50 

Fotografia 20 – Feirantes comercializando em caixotes após destruição da banca através de 

um acidente de carro ..................................................................................... 51 

Fotografia 21 – Carrinho de mão utilizado por vendedor ambulante ..................................... 53 

Fotografia 22 – Sabão colocado à venda na região do Mercado Público ............................... 54 

Fotografia 23 – Brechó da Igreja .......................................................................................... 57 

Fotografias 24, 25, 26 e 27 – Motorista de ônibus comprando na feira.................................. 60 



 

 

Fotografia 28 – Delimitação geográfica do bairro do Jacintinho ........................................... 74 

Fotografia 29 – Vista aérea da região da antiga COHAB no bairro do Jacintinho ................. 75 

Fotografia 30 – Vista aérea da Rua Cleto Campelo, no bairro do Jacintinho. ........................ 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ............................................................................................ 11 

2   A etnografia da feira livre: Entrando na feirinha do Jacintinho ........................................ 23 

2.1 O Bairro e a Feira .....................................................................................................24 

2.2 O Funcionamento da feira ........................................................................................37 

2.3 Características das exposições de mercadorias ..........................................................38 

2.4 Barracas ou Bancas ..................................................................................................39 

2.5 Paredes.....................................................................................................................41 

2.6 Box pela feira ...........................................................................................................42 

2.7 Chão e Lona .............................................................................................................44 

2.8 Caixotes ...................................................................................................................48 

2.9 Mãos ........................................................................................................................52 

2.10 Carrinhos e Bicicletas ...............................................................................................52 

2.11 Fregueses e feirantes ................................................................................................55 

2.12 Casos: acontecimentos cotidianos .............................................................................56 

3 A ORIGEM DA FEIRA LIVRE .................................................................... 64 

3.1 O surgimento das feiras livres: apontamento sobre os primeiros relatos a respeito de 

sua origem no mundo ....................................................................................................................64 

3.2 Feiras livres no Brasil: o princípio de tudo em nossas terras ......................................66 

3.3 As feiras livres em Maceió: como e quando surgiram? ..............................................70 

3.4 A população da região da feira livre do Jacintinho, ou “Feirinha do Jaça” .................72 

3.5 A origem do bairro: de um sítio a um dos mais importantes bairros da cidade de 

Maceió 73 

4 NA FEIRA LIVRE TEM... ............................................................................ 78 

4.1 Fazendo a feira: contribuições teóricas sobre as feiras livres .....................................83 

5 CONCLUSÃO ............................................................................................ 101 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................ 104 



11 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As feiras livres no nordeste brasileiro são dotadas de características particulares, além 

das semelhanças com qualquer outra, ou seja, são comuns em sua maneira de ser devido à 

origem fundamental deste evento social acrescidas de detalhes relacionados à cultura e 

costumes da região. No nordeste, de acordo com a pesquisa aqui realizada, se torna evidente a 

presença de formas de organização, geralmente através de uma desordenação da paisagem 

urbana e desobediência quanto ao seu crescimento e desenvolvimento nos bairros e cidades. 

Nesse sentido, é uma manifestação popular de expansão da sociedade. 

O objeto deste estudo antropológico é a Feirinha do Jacintinho, bairro onde está 

localizada, presente no Estado de Alagoas, na cidade de Maceió. É uma das feiras mais 

importantes da cidade, devido ao montante que abarca, tanto economicamente quanto 

socialmente, por ter uma localização privilegiada e bastante povoada, além de ser de 

conhecimento de parcela da população maceioense e alagoana, de forma a ser referência entre 

as pessoas.  

Mesmo apresentando características em relação à expansão social e econômica de 

forma aparentemente insuficiente, em comparação com os modernos centros de consumo, e 

por estarem localizadas em regiões, e bairros populares em sua grande maioria, é notória sua 

importância para as sociedades em que se localiza, tendo em vista que é uma opção popular 

para as pessoas. 

Entre muitas circunstâncias que envolvem, as feiras mantêm relações com diversas 

esferas das entidades governamentais. Há uma responsabilidade dos órgãos públicos quanto à 

organização e sistematização das feiras livres, o que nem sempre é refletido em sua realidade. 

São de alçada do governo municipal a manutenção e distribuição de espaços para os feirantes 

trabalharem nas feiras da cidade, onde através da cobrança de uma taxa de utilização do solo 

os feirantes são regularizados ou não. Porém o que pudemos evidenciar foi a presença de 

muitos feirantes que ocupam o solo sem pagar nenhum tipo de contribuição, mas sim através 

da disponibilidade destes e vontade própria. 

Um evento que interfere na localidade de forma a contribuir para a formação estética e 

visual do bairro está para além do que é evidente. Já que está relacionada a administração do 

Mercado Público, que é de responsabilidade da prefeitura da cidade de Maceió, mas também 

extrapolando a capacidade de controle do número de permissionários, já que a feira é 

composta de uma fluidez em tudo que a envolve. 
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 Ao propor um estudo antropológico sobre uma feira nordestina, pretendo elencar as 

faculdades presentes no ambiente, trazendo à tona reflexões e considerações sobre a sua 

pertinência, tanto para a sociedade, quanto como objeto de estudo acadêmico.  

Conforme veremos, as abordagens científicas sobre as feiras livres na atualidade são 

abundantes no que tange às diversas áreas do saber, tais como Psicologia Social: Andressa 

Almada Marinho Pontes (2012); Antropologia: Viviane Vedana (2004; 2008); Sociologia: 

Grasiela Oliveira Santana da Silva (2010); Ciências Sociais: Luiz Roberto de Barros Mott 

(1975), Paulo Cesar de Holanda Santos (2011) e Renata Maria Valente Moraes (2011); 

História: Larissa Penelu Bitencourt Pacheco (2009), Júlia Rosa Castro de Britto (2007) e 

Giovanna de Aquino Fonseca Araújo (2010; 2011); Geografia: Angelo Szaniecki Perret Serpa 

e Gil Carlos Silveira Porto (2007), Emerson Trevisan (2008) e Geovany Pachelly Galdino 

Dantas (2007; 2008); por meio de artigos, monografias, dissertações e teses, além de outras 

produções que aparecerão pontualmente no decorrer do trabalho. E isso demonstra o quanto a 

realidade de uma feira no seio de uma sociedade é significante, e amplamente rica em sua 

composição, pelo fato de que, além de um fator estruturante que seriam as competências 

relacionada ao controle e organização pelo Estado, há principalmente, questões relacionadas à 

sociabilidade presente na feira, entre outras que a tornam um objeto possível de uma vasta 

diversidade de abordagens científicas. 

Um ambiente de trabalho, por mais que seja para uma finalidade específica, possibilita 

situações relacionadas a esse através de sua rotina, seu cotidiano e em mais o que possa 

corresponder. Envolvendo como parte desta atividade a relação entre feirantes e fregueses. 

Isto por si só dá um oportuno objeto de estudo (SANTOS, 2011), mas ao adentrar nesta 

relação percebe-se que ela pode ser muito maior do que o apurado inicialmente. 

A variedade de produtos, opções e serviços presentes numa feira livre, corresponde 

diretamente à grandeza e pluralidade das situações ali contidas. É um local em que práticas e 

costumes relacionados ao trabalho, interações e sociabilidade, possuem uma origem histórica 

no passado de sociedades distintas, e por isso anterior aos que hoje a realizam, sofrendo 

adaptações constantes direcionadas intencionalmente ou não, para a manutenção desta 

atividade. 

Ao tocarmos neste assunto diversas possibilidades vêm à nossa mente, enquanto 

possíveis abordagens sobre o tema, tendo em vista que é um evento socioeconômico e cultural 

importante para as sociedades em que está presente. 

Em Alagoas, as feiras livres formam uma rede ampla e espalhada por bairros 

da capital e cidades do interior, em número de mais de uma centena. 
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Diariamente, por elas, passam um terço da população, o que significa um 

público de mais de um milhão de pessoas. Mas essa rede vive com um 

grande problema: a ausência de infraestrutura e qualidade que caracterizam 
outros espaços, como os shoppings, centros comerciais, supermercados e 

outros canais de comercialização (CARVALHO, 2013, p. 4). 

Ao tratarmos sobre este objeto, é interessante deixar claro a diferença entre feira livre 

e mercado, já que tal evento em grande maioria acontece ao redor, ou nas proximidades dos 

Mercados Públicos; que é um ambiente diferente da feira por diversas razões. Os mercados, 

que também são de responsabilidade do governo municipal, utilizando como base os da 

cidade de Maceió que foram visitados
1
, são estruturas fechadas por portões e cobertas na 

forma de um grande galpão, com divisões objetivas quanto aos produtos comercializados e 

separados por setores, funcionando em horários específicos, visando assim sua organização e 

praticidade aos clientes. As bancas geralmente são de concreto com cerâmica, havendo 

também boxes e praticamente os mesmos produtos que são comercializados e as mesmas 

formas de relação presentes na feira, tal como o sentimento de pertencimento ao território, ao 

local de trabalho. É uma estrutura supervisionada diretamente, onde há uma relação entre o 

feirante e o seu local de trabalho, como parte deste controle.  

Para o antropólogo, a feira ou mercado é visto primordialmente como um 

lugar ou sítio geográfico – a praça do mercado – com atribuições sociais, 
econômicas, culturais, políticas, etc., onde um certo número concreto de 

compradores e vendedores se reúnem com a finalidade de trocar ou vender e 

comprar bens e mercadorias (4)
 2

. Assim, todas as vezes que o antropólogo 
escreve o termo mercado, ele está se referindo ao market place e não ao 

market principle. (MOTT, 1975, p.10). 

E assim, ambos se assemelham, mas se distanciam graças às condições estruturais 

apresentadas anteriormente em detrimento à espontaneidade na formação das feiras livres, 

tendo em vista que é um arranjo criativo dentro da sociedade, ocupando becos, ruas e 

avenidas, se misturando e confundindo com a história do bairro, no caso da feirinha
3
 do 

Jacintinho. 

                                                             
1 Mercado Público do Tabuleiro do Martins e Mercado Público do Jacintinho. 

2 Como se trata de uma citação referente a uma leitura realizada pelo autor citado, no caso Luiz Roberto de 

Barros Mott, colocarei somente esta referência como nota de rodapé. Já que no texto original em que foi extraído 

o excerto está como nota de fim, conforme o número 4 demonstra, referindo-se a: Bohannan, P. &Dalton, G. 

(Eds.) – Markets in Africa. Evanston, North-Western University Press, 1962. 

 
3 A feirinha do Jacintinho também é conhecida entre os frequentadores como Feira do Jacintinho, ou Feirinha 

do Jaça. Optei em me referir ao objeto pela forma também conhecida entre os participantes, Feirinha do 

Jacintinho, para assim manter uma uniformidade na leitura. 
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Ao tratar sobre o tema estamos revelando na mesma medida sobre pessoas, indivíduos 

e individualidades relacionadas com o coletivo em que se torna a feira. É mais do que um 

ambiente direcionado para a negociação, é também um local dotado de um conjunto de 

normas, comportamentos, jeitos de ser e de fazer a realidade se configurar como vista pelos 

participantes (SANTOS, 2011). 

Seria de um vazio enorme ao tratar de um objeto de estudo como a feira livre sem ao 

menos mencionar outras práticas comerciais, como as realizadas em estabelecimentos como 

as grandes redes de supermercado, já que juntamente com mercadinhos, vendas entre outros, 

oferecem os mesmos produtos, além de serem em grande quantidade. Podem-se compreender 

os supermercados como uma forma aperfeiçoada das práticas comerciais iniciadas nas feiras 

livres, no sentido de avanço tecnológico e conforto para os consumidores. 

A realidade relacionada à compra e aquisição de alimentos e outros itens concorre hoje 

com uma diversidade de outros modos e meios para a aquisição destes bens. Atualmente as 

sociedades se configuram de modoo a valorizar outras formas de consumo, como os 

supermercados, compras via internet, Shopping Centers, em virtude das facilidades 

encontradas nestas formas de comércio, do conforto, horário amplo e flexível, mudança nos 

hábitos alimentares, entre outras motivações ou comodidades.  Acima de tudo, no caso do 

Shopping Centers, esse é um fenômeno também típico do período moderno ligado aos 

processos de comercialização e lazer – baseado intensiva e ostensivamente no consumo – do 

capitalismo tardio, segundo autores como Fredric Jameson (2002), que assumem profundas 

simbioses entre economia e cultura. 

Porém, mesmo com a amplitude de ofertas há uma adesão de pessoas para com as 

feiras livres. Tanto que elas estão presentes e em crescimento, até os dias atuais, pois é um 

local que possibilita a inclusão no ambiente de trabalho via informalidade, e por se configurar 

enquanto local de compra de fácil acesso e principalmente nos bairros populares. É de 

conhecimento que algumas na cidade de Maceió se tornaram extintas, ou mudaram de local
4
, 

mas estão sempre presentes na maioria das cidades brasileiras.  

Mas o que leva as pessoas a participarem e construírem este fenômeno? Já que as 

novas possibilidades de aquisição de bens e serviços são mais disseminadas, organizadas, e 

grandemente diferenciadas em relação ao modelo das feiras livres. Eis um primeiro 

questionamento contribuinte com o trabalho aqui apresentado. 

                                                             
4 Na cidade de Maceió as feiras presentes no bairro do Farol, Fernão Velho e Jaraguá, foram extintas. Já a feira 

livre do Tabuleiro, mudou de local devido à liberação das ruas do bairro em decorrência da implantação de um 

supermercado de uma rede regional nas proximidades. 
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Intenciona-se descobrir e apresentar a feirinha do Jacintinho, presente em um ambiente 

urbano composto pelas ruas, becos, avenidas, resultante do crescimento desordenado da 

cidade de Maceió, e que se reflete nas formas e práticas comerciais da região tal como é a 

feira, de modo que esta tem uma origem de maneira espontânea, de acordo com as 

necessidades da população.  

Buscando através do entendimento de seu funcionamento e das relações de 

sociabilidade presentes, qual é a lógica subjacente a essa configuração? Qual o significado da 

feira para os seus frequentadores? Será que percebem a confusão em meio a qual estão 

inseridos? Por que apesar do acesso a espaços mais organizados como supermercados 

populares, a população não abandona a feira?  

O que será desvelado a partir do objeto de estudo em consonância com as 

contribuições teóricas sobre as feiras livres no nordeste, além da etnografia apresentada. Tais 

indagações foram fundamentais para este trabalho, já que as feiras livres são uma realidade 

diferenciada e paralela aos dispositivos de consumo difundidos e utilizados amplamente pela 

população contemporânea.  

Tendo em vista o caminho na construção de uma dissertação, cujos percursos (tanto 

quanto numa feira livre) podem estar repletos por obstáculos e dificuldades na circulação, 

assim como ir à feira em um dia de chuva, ou forte calor, entre outros impedimentos, a 

trajetória acadêmica e de edificação metodológica de uma pesquisa antropológica, sofre 

baixas ou acréscimos de acordo com o envolvimento e disciplinamento do pesquisador, além 

é claro do que o campo lhe diz. 

O envolvimento com o objeto de estudo foi construído academicamente no decorrer do 

curso de graduação em Ciências Sociais nos anos de 2005 a 2011, e se consolidou durante e 

mestrado em Antropologia Social nos anos de 2013 a 2014. O ponto de vista antropológico 

sempre me foi fascinante quando presente sobre outros objetos, devido à sua riqueza de 

detalhes e na forma de inserir o leitor em algo estranho à sua percepção e entendimento, não 

pertencente à sua realidade, buscando assim uma maior compreensão sobre as feiras livres, 

suas dinâmicas e relações envolvendo as pessoas com os locais onde estão presentes. 

Esta dissertação foi realizada através de uma jornada etnográfica pelos dias de feira, de 

pesquisa, e reflexão, ocasionadas em virtude de minha trajetória acadêmica, incluindo aqui as 

discussões durante o curso de mestrado, que proporcionaram escolhas entre as dificuldades 

em favor da busca lúcida pela melhor maneira de explorar e apresentar o objeto de estudo.  

Por ser um objeto de uma amplitude socioeconômica suficientemente rica, e 

interessante, a busca teórica sobre as feiras livres no nordeste brasileiro perpassando por uma 
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vastidão de áreas do saber que tratam deste tema foi demorada e gradual, mas de grande valia 

devido aos pontos de vista diferenciados que encontramos sobre a feira livre. Conforme 

apresentado anteriormente e será aprofundado no decorrer do trabalho. 

Sendo esse um dos primeiros momentos de realização da construção etnográfica aqui 

presente no sentido de que o fazer antropológico é formado por etapas diferenciadas, porém 

de proporcional importância. Tanto a busca por informações sobre o objeto quanto a pesquisa 

de campo e a produção escrita, são situações presentes continuamente no trabalho do 

antropólogo. 

Através de um percurso longo por leituras inicialmente relacionadas à contribuição 

antropológica clássica tais como, James Frazer (1982), Émile Durkheim (2007), Marcel 

Mauss (1974), Franz Boas (2005), Ruth Benedict (2000), E.E. Evans-Pritichard (2005), 

Bronislaw Malinowski (1976), percebeu-se o distanciamento inicial que o objeto de estudo 

aqui apresentado possui desta seara que são os estudos relacionados diretamente com as feiras 

livres na atualidade, mas que tanto se declina para outras formas de reprodução humanas nas 

sociedades, objetos de estudos, fenômenos sociais distintos, entre outras abordagens. Mas 

conseguiu-se identificar algumas possibilidades de discussões, e adaptações que contribuíram 

para a proposta aqui apresentada. 

E assim, compreendendo a Antropologia como uma ciência que favorece a imersão no 

objeto por meio de uma variedade de recursos metodológicos e técnicas, possibilitando o 

envolvimento com outras áreas do saber, este foi o ponto de partida dos levantamentos que 

contribuíram para a elaboração desta dissertação. Através do estudo da produção sobre a feira 

livre em questão, e principalmente, como este fenômeno está presente e desperta a curiosidade 

acadêmica nas diversas áreas. 

Ou seja, para a formação teórica do trabalho optou-se por realizar uma leitura da feira 

livre por meio de prismas externos à antropologia por entender haver necessidade de 

entendimento do evento por meio de visões distintas, e que assim contribuíssem para a 

compreensão do mesmo, já que é um acontecimento social abrangente. Nesse caso, os demais 

olhares oriundos de outras áreas do saber somar-se-ão ao saber-fazer antropológico presente 

nesta pesquisa dissertativa. 

Foi um recurso utilizado para futuramente imergir na feira livre etnograficamente, já 

com pretensões antropológicas em formulação. As fontes de pesquisa foram principalmente 

trabalhos acadêmicos, encontrados fisicamente e virtualmente, dentro de uma vasta 

possibilidade de banco de dados que o pesquisador tem disponível nos dias de hoje. Sendo o 
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conteúdo físico, ou seja, livros e publicações em bibliotecas que tive acesso, os de menor 

volume. 

E assim, ao longo de uma pesquisa bibliográfica constante estreitou-se o vínculo 

teórico e imaginário até o momento de entrada no campo de estudo propriamente dito, e 

também na continuidade do trabalho. A pesquisa de campo foi constante, em meio às 

disciplinas, participações em eventos e outras atividades acadêmicas. 

Iniciando aos finais de semana, dias de maior movimentação, e posteriormente 

ampliando os dias de visita para os dias de semana, na intenção em encontrar pessoas que 

pudessem colaborar com considerações, conversas e informações sobre o objeto. Assim como 

o entendimento da estrutura espacial, observar as práticas mais corriqueiras, as formas de 

relacionamento presentes, e os modos de uso pelas pessoas envolvidas, entender a dinâmica e 

estrutura que compõem o bairro e aspectos de sua formação; sentir a feira livre e o bairro do 

Jacintinho antropologicamente. 

Anterior à procura por personagens que pudessem se tornar informantes, ou futuras 

fontes de indagações, observações foram realizadas como meio de buscar dados sobre o 

fenômeno. Geralmente passeando na intenção de compreender como a feira se forma pelas 

ruas do bairro, tendo em vista que esta ocorre diariamente e em um mesmo local. As 

observações serviram como indicador na busca e aproximação com o campo, sendo este o 

momento em que identificou-se lugares estratégicos e de abundante movimentação no local. 

As dificuldades durante a observação realizada em um ambiente aberto, público, 

movimentado, e com pouca infraestrutura no tocante ao conforto, foi presente e demonstrou 

detalhes de um acontecimento que agrega as mais diversas pessoas. Tais obstáculos só 

credenciavam a compreensão do evento relacionado às dificuldades que os feirantes 

encontram para realizar o seu trabalho, e os fregueses as suas compras, já que a falta de 

estrutura e condições materiais da feira desfavorecem esta em relação a ambientes dotados de 

um mínimo de conforto.  

Foi assim que tornou possível sentir a feira livre, pelo calor no ambiente, os sons e 

ruídos, cheiros característicos, a sujeira e lama presentes no solo, quando em muitas das vezes 

tinha de enfrentá-las devido ao pouco espaço para a circulação. Desta forma foram realizados 

os primeiros contatos com a feira. 

O contato com os feirantes deu-se de forma trabalhosa, devido à forte desconfiança 

deles diante de uma pessoa externa ao ambiente. Muitos presumiam de que fosse funcionário 

da prefeitura, algum tipo de fiscal, com o propósito de investigar o trabalho ali realizado ou 

cobrar pela utilização do solo. Mesmo sendo mais claro possível com as intenções acadêmicas  
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através da apresentação de documentos que confirmavam o vínculo com a Universidade 

Federal de Sergipe (UFS), a desconfiança e rejeição em contribuir foi desmedida.   

Ao todo foram 21 pessoas que contribuíram com esta etnografia entre feirantes e 

fregueses que ajudaram enquanto informantes, e contribuintes quanto à minha procura por 

outras pessoas ou localidades dentro da feira, ou do bairro, mas dentre estas, as considerações 

foram de enorme valor para a compreensão do que ocorre na feira livre, em texto 

antropológico.  

Porém, dentro desta quantia de pessoas, poucas foram as que se dispuseram realizar 

uma entrevista ou uma conversa que demandasse mais tempo. Foram entrevistadas seis 

pessoas que participam diretamente da feira, entre feirantes, fregueses e moradores da região. 

A intenção era encontrar pessoas em diversos pontos do local tendo em vista sua grande 

extensão física, e evitar concentrar as possíveis conversas ou entrevistas em dada localidade.  

Um dos primeiros contatos foi com a Dona Cícera, de 49 anos, residente na região da 

feira e que possui um estabelecimento comercial juntamente com sua residência, onde 

comercializa principalmente lanches e produtos de papelaria, trabalhando ali no ponto por 

mais de 15 anos. Regularmente parava em seu estabelecimento com a intenção justamente de 

estreitar laços, já que ao passar por experiência semelhante anteriormente (SANTOS, 2011) 

identificaram-se os momentos de consumo e compras, enquanto situações de interação que 

favorecem o estreitamento das relações e pertencimento. 

Posteriormente manteve-se contatos esporádicos com Dona Lourdes, vendedora de 

roupas usadas e trabalha com comércio por cerca de 40 anos, com 62 anos de idade e há 8 

anos no Jacintinho, trabalhando também em outras feiras da cidade com ajuda de um filho. 

Sempre se mostrou muito disposta em contribuir, já que todas as vezes que a encontrávamos 

conversávamos, mesmo que brevemente. 

Maricélia, 42 anos, trabalhando no local cerca de 6 anos junto com familiares,  

comercializa verduras e legumes. Pôde contribuir com uma situação breve, porém rica dentro 

das possibilidades que a feira livre nos remete.  

Dona Adehir, 72 anos, há 46 anos residente no bairro e frequentadora da feira desde 

que chegou ali, presenciando acontecimentos relacionados ao crescimento no bairro, sendo 

indicada por outros feirantes que não quiseram se aprofundar em conversas, mas que a 

indicaram como referência no bairro enquanto uma das moradoras mais antigas. 

Xaxadinho do Forró, de 46 anos, comercializa há 10 anos, se identificou desta forma, 

por ser assim conhecido pelos amigos e colegas da região, e por ter uma trajetória de músico 

reconhecido no bairro.  



19 

 

E Dona Jaeldes, de 51 anos, moradora do bairro e freguesa há 15 anos. Se 

disponibilizou a conversar durante suas compras, o que foi muito interessante, tendo em vista 

que as pessoas abordadas em tal situação negaram com veemência em colaborar com a 

pesquisa. O que é absolutamente compreensível. 

A pesquisa de campo teve seu início no dia 05 de janeiro de 2013, através das 

primeiras idas ao campo, com o intuito de realizar as observações iniciais e estreitamento com 

o objeto, se estendendo até meados de fevereiro de 2014 entre 37 idas ao campo, em 

decorrência de contratempos que um trabalho desta magnitude pode sofrer. Sendo este o 

período em que abrange as observações e entrevistas.  

Não foram realizadas aplicações de questionários devido à dificuldade de aproximação 

e estreitamento do vínculo com os feirantes, e sim conversas dirigidas com teor de entrevistas, 

por intermédio de um pequeno roteiro indicativo de assuntos que poderiam auxiliar para a 

organização do trabalho etnográfico e conseguir dados que contribuíssem com a elaboração 

de futuras questões e para o entendimento do objeto. 

Deste modo foi que se estreitou a relação com as pessoas pertencentes à feira livre, ao 

ponto em que, mesmo algumas pessoas não colaborando diretamente possibilitaram para o 

trabalho a realização de registros fotográficos, indicações de lugares ou pessoas que pudessem 

colaborar com a pesquisa, mesmo que de forma breve e sucinta, mas que demonstrassem ou 

indicassem situações pertinentes. E assim, visando uma melhor aplicação metodológica para a 

pesquisa, ao mesmo tempo em que havia uma barreira invisível entre pesquisador e 

pesquisados que foi difícil de ultrapassar, houve uma parcela de pessoas que simplesmente 

não manifestaram qualquer tipo de obstáculo à presença constante em campo. 

Também como recurso metodológico foi utilizado o registro fotográfico como um 

meio a mais de apresentar a feira livre, o seu colorido e sentidos que se possa atribuir a sua 

realidade. Ou seja, enriquecer ainda mais o leque de informações deste trabalho 

antropológico, apresentando a feira visualmente. 

Direcionar uma máquina fotográfica para qualquer situação presente na feira, já 

identifica o pesquisador como uma pessoa externa aos acontecimentos frequentes no 

ambiente. E assim com a presença constante, e por intermédio de conversas breves com as 

pessoas da feira, houve a introdução no objeto, realizando uma observação direta cada vez 

mais constante, ao ponto de conseguir identificar modificações nas disposições estruturais da 

feira, e em relação aos feirantes e fregueses e a presença ou participação destes. 

Utilizam-se também imagens que mostram a morfologia da região, do bairro e da 

feira, como meio de inserir o leitor no acontecimento que é a feira livre e entender como se dá 
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sua extensão e localização de forma a evitar confusões por não possuir vivência sobre o 

objeto. A intenção com isso é fazer o leitor visualizar o feirinha do Jacintinho.  

Por meio desta proposta metodológica, e da presença na feira do Jacintinho e buscou-

se confirmar a relevância cientifica que a feira livre possui enquanto problema de estudo 

antropológico. Conforme apresentado inicialmente, é um fenômeno social de grande adesão 

por parte da sociedade, mas poucas vezes apresentado antropologicamente quanto tal. E isso 

faz com que a legitimidade acadêmica desse trabalho seja válida, já que preenche uma lacuna 

em meio à interdisciplinaridade encontrada sobre o fenômeno que é uma feira livre. 

Há nesta dissertação o interesse em ouvir e dar voz às pessoas que tornam a feira livre 

do Jacintinho uma realidade na sociedade alagoana, tendo em vista a diversidade de situações 

presenciadas na feira, e a abundância relacionada à origem das pessoas que ali estão nos dias 

de feira. 

Apesar da grande maioria dos feirantes serem proveniente do próprio bairro (81%), 

assim como de consumidores (87%), existem também pessoas externas no local, mas que 

contribuem diretamente com a feira. Cerca de 6% dos feirantes e 3% dos consumidores são do 

bairro vizinho do Feitosa, 11% dos feirantes e 10% dos consumidores de outros bairros, e 2% 

dos feirantes de outros municípios (CARVALHO, 2013, p. 51, 52).  

Dentre os nuances presentes é necessário distinguir as características relacionadas aos 

modos de realização do trabalho em sua pluralidade. Já que a feira em si, não é 

consubstancializada somente por quem ali trabalha como feirante
5
, tendo em vista que 

feirante
6
 é aquela pessoa que vai à feira e mantém uma relação com o todo, mas 

principalmente para o trabalho. 

Os feirantes serão aqui contemplados na diversidade de comerciantes presentes. Tendo 

em vista que a definição é a de uma pessoa que mantém uma relação íntima com o local de 

trabalho, nada mais justo que os camelôs, ambulantes, vendedores, entre outros que utilizam o 

espaço da feira livre, as ruas, para negociar e vender suas mercadorias, sejam entendidos 

como tal. Até por que, assim ficará de forma mais clara a compreensão do objeto de estudo.  

                                                             
5 No caso não optei pela definição de que o feirante é somente o trabalhador que tem enquanto produtos de 

trabalho, gêneros alimentícios de origem vegetal ou animal. 

 
6 A intenção na definição do termo feirante é devido ao encontro de discordância quanto à abrangência 

encontrada referente ao significado da palavra. Tendo em vista que se encontra disponível em alguns dicionários 

definições distinta, tais como: iDicionário Aulete: 1. Vendedor de feira. 2. Ref. Ou próprio a feira. 

(http://aulete.uol.com.br/nossoaulete/feirante); e Priberam Dicionário: Pessoa que concorre a uma feira para 

comprar ou vender. (http://www.priberam.pt/dlpo/feirante); Mini Aurélio – 6ª Edição Revista e Atualizada: 

Pessoa que vende em feira. 
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Mesmo englobando uma grande variedade de produtos ou mercadorias, mas pelo fato 

de estarem na feira livre, exercendo uma atividade laboral, serão denominados como feirantes 

e sempre que possível identificado qual produto é comercializado pelo personagem em 

questão. Distinguindo assim, claramente feirante do freguês, já que o primeiro está na feira 

devido ao trabalho desempenhado, e o segundo pretende suprir suas necessidades, sejam elas 

materiais ou imateriais. Além de que, no contexto da feira livre, freguês é um termo 

empregado usualmente entre os feirantes. 

Dando ênfase às percepções de ambas as personagens sobre a feirinha do Jacintinho, 

tendo em vista que esses possuem uma opinião formada sobre a feira, as práticas e relações lá 

presentes, devido à experiência ali desenvolvida tendo em vista que tanto feirantes quanto 

fregueses aprendem a participar da feira de acordo com o que é possível ou não de realizar no 

ambiente. 

Assim, pretende-se transpassar a feira livre do real, para o conhecimento do leitor de 

forma conforme a presenciada e vivida, prezando pela manutenção das características da 

feirinha do Jacintinho, de acordo com o visto, ouvido, vivido no bairro do Jaça
7
, e aqui 

materializado através desta etnografia. 

A dissertação encontra-se dividida da seguinte maneira:  

No segundo capítulo será quando acontece à entrada na feira livre propriamente dita, a 

etnografia do local, apresentando-a de dentro, através das vozes, percepções, interpretações de 

sua realidade, situações, ou seja, a realidade diária de uma feira livre do nordeste. É um 

retrato fiel às idas e vindas ao objeto, tanto teórica quanto fisicamente, resultando em uma 

etnografia espontânea, dentro do universo de percepção e imaginação do pesquisador e das 

pessoas presentes. 

No terceiro capítulo abordaremos brevemente a formação histórica e origem da feira 

livre no mundo, no Brasil, e na cidade de Maceió. Também apresentando considerações sobre 

a origem do bairro do Jacintinho e de sua feira livre. São referências importantes para o 

entendimento do apresentado nesta dissertação, já que é através da origem deste evento que 

possivelmente entende-se como ele se dá até os dias atuais. 

No quarto capítulo, apresentaremos como a feira livre foi abordada teoricamente, ou 

seja, as principais contribuições teóricas para a leitura e entendimento do objeto de pesquisa, 

as cooperações relacionadas a interdisciplinaridade com que o trabalho foi baseado, quais as 

escolhas e caminhos percorridos dentro do tema, assim como algumas definições sobre o 

                                                             
7 Forma íntima que alguns os moradores do bairro e da cidade chamam o bairro do Jacintinho. 
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objeto, e a sua relevância enquanto fenômeno social, além dos conceitos que nortearão o 

presente trabalho. Findando com a conclusão sobre a pesquisa realizada demonstrando sua 

pertinência e riqueza enquanto objeto de estudo antropológico. 
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2   A ETNOGRAFIA DA FEIRA LIVRE: ENTRANDO NA FEIRINHA DO 

JACINTINHO 

 

A feirinha do Jacintinho é grande em sua extensão e abrangente em acontecimentos 

possíveis de serem identificados por uma pesquisa etnográfica. O que foi possível de levantar, 

através da pesquisa de campo, nas observações e conversas, foram situações, condições 

relacionadas ao trabalho e estrutura do ambiente, momentos de sociabilidade, noções de como 

a feira é percebida pelos participantes, aspectos da feira livre que remetem à realidade do 

bairro, e de seus moradores, entre outros fatores presentes no cotidiano de uma feira livre.  

A feira é um acontecimento não apenas comercial, por conter sociabilidades não 

restritas ao universo do trabalho, ao ser um local dotado de múltiplos arranjos socioculturais e 

econômicos recheados de criatividades correspondentes, ora ao modo de trabalhar na feira, de 

se comportar, consumir e participar desta principalmente, ora através de outras maneiras de 

interações entre as pessoas que contribuem para o seu acontecimento ou situações ali 

presentes (MAGNANI, 1998, p. 29). 

Segundo relato de Dona Adehir de 72 anos, moradora do bairro e frequentadora da 

feira livre, residindo no Jacintinho desde 1968, período onde as primeiras casas da COHAB 

surgiram, “... a feira começou fraquinha. Depois foi que organizaram, ficou aquela feira 

organizada. Antes era torta (risos). Era assim aquelas barracas com... como que chama?”. 

Uma feira livre compreende muito além de um complexo voltado para práticas 

comerciais e mercantis, há toda uma lógica diferenciada intrínseca em sua formação e 

realização cotidiana ligada à formação e localidade, já que sua origem, composição, estrutura, 

contexto, entre outros fatores, remetem a pensarmos sobre os indivíduos que a fazem 

acontecer enquanto fenômeno presente no decorrer do tempo na sociedade, e espontaneidade 

com que esse acontecimento se consolida dentre o hall dos eventos socioeconômicos de 

grande importância para as cidades. Conforme o relato acima de Dona Adehir, o surgimento 

da feira livre se dá em consonância com o crescimento do bairro, impulsionado pela 

construção de um dos primeiros conjuntos habitacionais da cidade. 

O fato da feira livre ter o seu surgimento atrelado à origem do bairro, tornando difícil 

encontrar relatos precisos sobre seu inicio, as adequações ou apropriações que constituem seu 

espaço, a extensão da feira e o fluxo de pessoas, as relações e formas de sociabilidade que a 

região possibilita, dão a esta significados distintos para quem ali consome, reside, ou trabalha 

por ser um fenômeno dotado de heterogeneidade.  
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Os percursos possíveis na feira livre do Jacintinho são os mais variados, tendo em 

vista a sua imensidão e complexidade quanto à distribuição e organização dos pontos de 

venda e locais de comércio. É uma das maiores regiões comerciais da cidade comparando-se 

ao centro em grau de importância e movimentação, e também pelos múltiplos acessos para 

chegada à feira, já que está localizada centralmente no bairro, e é frequentada por moradores 

do próprio bairro quanto por pessoas de outras localidades. “Para exemplificar essa 

disparidade na distribuição espacial de riquezas: mesmo juntos, os dez municípios com menor 

PIB, nessa classificação, têm uma economia menor que alguns bairros da capital, como, por 

exemplo, o Jacintinho” (CARVALHO, 2012, p. 32). 

E assim, apresentado uma consideração breve sobre o surgimento da feira, através de 

relato de uma antiga e importante moradora residente há muitos anos no Jacintinho, dona 

Adehir, e demonstrando teoricamente a considerável valorização econômica do bairro para a 

cidade de Maceió, e para o Estado de Alagoas, é que entraremos na feirinha do Jacintinho. 

 

2.1 O Bairro e a Feira 

 

A descrição e análise da morfologia da feira é 

imprescindível num estudo deste teor, na medida 

em que talvez ela nos revele alguns princípios 

conscientes – ou não que orientam a distribuição e 

concentração dos feirantes ao longo das ruas e 

praças.  

 

MOTT (1975, p. 67) 

 

 

O Bairro do Jacintinho, conforme já foi apontado anteriormente, é de grande extensão 

e importância para a cidade de Maceió. É dividido entre residências, estabelecimentos 

comerciais diversos espalhados por ruas e avenidas, e principalmente um pólo comercial, na 

região onde a feira acontece e há concentração de um grande comércio popular e 

supermercados, além de uma vasta movimentação diária devido a sua localização. Ou seja, a 

morfologia do bairro insere a feira enquanto pertencente a este, e nos traz indicadores das 

regiões onde a feira esteve e está presente por mais tempo em que os fregueses se direcionam 

prioritariamente. Além disso, o local é uma região também residencial, e inclusive a feira 

ocorre nas portas de algumas residências. 
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O Jacintinho encontra-se em uma área central da cidade, que compreende diversas 

escolas, igrejas, conjuntos residenciais, batalhão da policia militar, delegacia, postos de saúde, 

centros médicos, clínicas, lojas diversas, postos de gasolina, entre outros, e onde muitos 

destes estabelecimentos são referências na região e na cidade. 

As características estruturais e de formação do bairro, conforme apresentado 

brevemente no capítulo anterior contribuem para uma primeira noção, através de um contato 

inicial com a localidade ao qual a feira existe. Apesar de ter sido um bairro formado por um 

povoamento desordenado, havendo intervenções governamentais em relação às estruturas de 

moradia básica, entre outras necessidades indispensáveis, são notórias as adaptações que essas 

sofrem em detrimento da criatividade e necessidades particulares e coletivas. Tais como são 

vistos nas pequenas lojas, na grande maioria das residências, principalmente nas casas da 

COHAB, e outras formas de ocupação que se desenvolvem aleatoriamente.  
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Fotografias 1 e 2 – Antigas casas da COHAB ainda preservadas no bairro do Jacintinho, 

Maceió-AL 

 

Fonte: Autor, 2013.  

 

Tal como o bairro, a feira do Jacintinho também é resultante desta adaptação e 

espontaneidade característica dos bairros periféricos, em que “[...] sua topografia é 

acidentada, o traçado de ruas e becos nem sempre respeita as decantadas regras do 

planejamento urbano, as construções denunciam a ausência da prancheta do arquiteto e a 
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decoração fere ostensivamente as normas de uma certa concepção estética” (MAGNANI, 

1998, p. 23). 

A feira tem seu inicio na Rua Breno Cansação, estendendo-se pela Avenida Cleto 

Campelo e prossegue pela bifurcação da Rua São José, que tem acesso direto ao Mercado 

Público e um espaço anexo deste destinado às vendas, em grande maioria, de roupas, 

eletrônicos, mídias, alguns poucos alimentos, lanchonetes e restaurantes.  

São as ruas onde há maior concentração de feirantes, podendo sofrer alterações quanto 

à disposição, de acordo com ocupações flutuantes e espontâneas que a feira livre possibilita, 

já que é um ambiente aberto a negociações e formas novas de ocupações. Há também 

feirantes que se alocam do outro lado da Avenida Cleto Campelo, mas são em pouco número 

e geralmente em poucas esquinas, tendo em vista que fica mais cômodo para os fregueses 

permanecerem no lado da Avenida que dá acesso a outras ruas em que a feira se espalha 

volumosamente.  

Aqui, neste primeiro momento, já se consegue enxergar aspectos de uma sociabilidade 

entre fregueses, porque as ocupações flutuantes, geralmente, são de feirantes esporádicos, o 

que pode ocasionar em interações conflituosas ou permissivas, conforme veremos adiante. Já 

que “essa interação surge sempre a partir de determinados impulsos ou da busca de certas 

finalidades” (SIMMEL, 2006, p.49). 

Normalmente a entrada na feira era realizada pelas proximidades da Rua Breno 

Cansação, logo no inicio da Avenida Cleto Campelo para quem vem no sentido do bairro do 

São Jorge e Barro Duro, na parte norte do bairro, pela esquina onde fica a Escola Kátia 

Pimentel Assunção, que fica na região da antiga COHAB. 

É também identificado, por alguns, como o local onde a feira sempre existiu, desde os 

primórdios do bairro. Acerca disso frisou dona Adehir: “[...] a feirinha mais antiga é essa 

aqui que começa no Kátia
8
 até chegar ali onde tem aquelas barraca de roupa, é a mais 

antiga que tem”. (Entrevista concedida em 25 de fevereiro de 2014). 

 

 

 

 

 

                                                             
8 Está se referindo a Escola de Ensino Fundamental Kátia Pimentel Assunção, localizada na Rua Breno Cansação 

, 788, Jacintinho, Maceió – AL.  
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Fotografia 3 – Esquina entre a Rua Breno Cansação (a esquerda) e Avenida Cleto Campelo (a 

direita). 

 

Fonte: Autor, 2013. 

 

O percurso seguido e que serviu como entrada para a feira é um dos pontos onde há 

grande movimentação de pessoas na esquina entre essas duas vias, Rua Breno Cansação e 

Avenida Cleto Campelo, e de fato pode-se afirmar que é o local em que a feira livre começa 

(ou termina, dependendo do sentido que a pessoa se dirige a esta), devido à movimentação de 

feirantes e fregueses desde as primeiras horas do dia. É um dos espaços mais requisitados 

pelos fregueses e feirantes, além de ser um ponto de referencia entre fregueses. 

Ali está concentrada de forma a demonstrar para quem chega ao local, a diversidade de 

produtos e mercadorias, assim como a variedade de ocupações que a estruturam, já que os 

espaços são ocupados, na maioria das vezes, por feirantes flutuantes, esporádicos, o que muda 

a disposição do trecho em dias distintos. No período da pesquisa de campo, pude presenciar 

alguns neste trecho que permaneceram e outros novos, substituindo lacunas deixadas.  

O fluxo de pessoas é variável, de acordo com datas e dias da semana, assim como o 

funcionamento da grande parte dos estabelecimentos comerciais, mas é uma região de grande 
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movimentação. Normalmente o fluxo é intenso aos finais de semana e ameno durante a 

semana. 

Nos dias de grande fluxo, o que corresponde ao número maior de lojas abertas na 

extensão da avenida, há consequentemente mais feirantes e ambulantes, assim como um 

número maior de fregueses. Ou seja, a ocupação dos espaços é grandiosamente percebida até 

pela dificuldade em transitar por alguns lugares. Além de um grande número de pessoas e 

situações, acrescido ao constante trânsito de veículos, a região da feira vira um local de 

enorme confusão visual, sonora e territorial nos poucos espaços para a locomoção dos 

pedestres. 

Mas para apresentar o que a feira livre do Jacintinho abarca, inicialmente iremos 

concentrar as considerações ainda na “primeira esquina” (Entre a rua Breno Cansação e a 

avenida Cleto Campelo). O que abarca uma diversidade grande de opções para fregueses e 

feirantes, bem como para um etnógrafo presente. Foi nesse trecho que identificou-se e 

aconteceu uma variedade de situações, curiosidades além de possibilitar a observação de 

pessoas que participam da feira. 

Para os fregueses há um grande atrativo no local, conforme presenciado na grande 

movimentação do trecho, por ser uma região onde estão concentrados diversos itens que 

podem ser adquiridos, e que mudam de acordo com os dias da semana, ordem de chegada ao 

local, ou até utilizações negociadas do espaço comum (geralmente calçadas e partes do asfalto 

destinado ao estacionamento de veículos), por ser um espaço muito cogitado também pelos 

feirantes.  

Para um antropólogo, por ser uma localidade pequena, tal espaço facilita a observação 

das ricas interações, situações, diversidades de acontecimentos, movimentações 

características, que se apresentam e conferem os atributos singularidade humana a uma feira 

livre no nordeste, em Maceió, por meio da forma social que assume e que é oriunda das trocas 

e das sociabilidades aí contidas.  

[...] uma instituição extremamente grande e complexa, tanto na sua extensão 

geográfica quanto na multiplicidade de propósitos envolvidos. [...] abrange 

um vasto complexo de atividades interligadas e desenvolvidas uma dentro da 

outra, de modo a formar um todo orgânico (MALINOWSKI, 1986. p. 86).  
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Fotografia 4 – Rua Breno Cansação em direção a Avenida Cleto Campelo, no bairro do 

Jacintinho, em Maceió-AL 

 

Fonte: Autor, 2013. 

 

Esse todo orgânico que é a feirinha do Jacintinho possibilitou contatos e situações que 

puderam confirmar a vastidão de situações presentes na feira, já nos primeiros momentos de 

presença no local. 

Um dos primeiros contatos realizados na região foi com Dona Cícera, que reside e 

possui um ponto comercial em que vende lanches, doces, refrigerantes, sucos, itens de 

papelaria, brinquedos, jogos, e produtos de beleza logo no inicio da Rua Breno Cansação.  Ela 

e sua mãe se queixaram por diversas vezes do barulho que as acordam, principalmente aos 

finais de semana, por volta das 4h, horário em que os primeiros feirantes chegam para arrumar 

as bancas ou ocuparem espaços disponíveis na rua. 

Algo que é característico da feira, a sonoridade, surge desde os primeiros minutos do 

dia, assim como outros atributos, e se torna motivo de conflitos entre feirantes e proprietários 

de estabelecimentos comerciais, ou moradores. O silêncio da região nas primeiras horas da 

manhã é interrompido pelas conversas de quem chega com o raiar do dia, pelos sons 
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provenientes das montagens das barracas, de veículos descarregando mercadoria, e pela 

montagem e preparação das bancas. A feira acorda com a chegada dos primeiros feirantes e 

assim permanece durante várias horas do dia. 

Nessa região, local em que concentramos as primeiras observações os poucos espaços 

disponíveis normalmente estão ocupados. Alguns pontos fixos estabelecidos na calçada da 

Escola Kátia Pimentel Assunção, são compostas por formas e estruturas diversas, desde 

pequenos boxes de ferro ou madeira, e até um caminhão com pneus murchos, que serve como 

banca para o comércio. 

A grande maioria das ocupações na rua é esporádica, sempre diferente nos dias de 

visitas, e geralmente em cerca de 10 feirantes não habituados a estarem ali diariamente ou aos 

finais de semana, ou até poucas vezes no mês, pois são feirantes que veem no local uma 

possibilidade de se instalar provisoriamente, comercializando em sua extensão, além dos já 

estabelecidos na calçada da escola.  

 

Fotografia 5 – Forma de ocupação permanente de comércio na Rua Breno Cansanção 

 

Fonte: Autor, 2013. 
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As formas de ocupação são diferenciadas de algumas feiras livres da cidade, 

principalmente pelo fato da feirinha do Jacintinho se estender por uma avenida muito 

movimentada (Avenida Cleto Campelo), onde há o fluxo de transportes diversos e 

majoritariamente ônibus e carros, dividindo o espaço disponível com feirantes e fregueses. O 

trânsito na região normalmente é lento, pois os automóveis dividem espaço com as pessoas e 

bancas dos comerciantes, o que demanda atenção mútua. 

 

Fotografia 6 – Feirante dividindo espaço com ônibus e carros na Avenida Cleto Campelo 

 

Fonte: Autor, 2013. 

 

A feira acrescenta assim a esse cenário urbano, muitos obstáculos. Na Avenida Cleto 

Campelo as bancas e outros feirantes ocupam as calçadas e o meio fio
9
, local que deveria ficar 

livre para o estacionamento ou deslocamento de automóveis. As bancas dividem o espaço 

                                                             
9 As barracas são montadas entre a rua e a calçada. 
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com os fregueses e também com os carrinhos de mão, que ficam estacionados em espaços 

pelas calçadas e ruas que são utilizados para realizar o transporte de mercadorias, expor 

produtos para venda e levar as compras dos fregueses. 

A organização da feira é neste sentido peculiar. Mesmo havendo um local anexo ao 

Mercado Público destinado para os feirantes e que é pouco utilizado, a feira ocorre em larga 

medida pelas ruas do bairro. Em algumas conversas com feirantes e fregueses, soube que este 

espaço no Mercado destinado aos feirantes foi uma tentativa para alocação da feira nessa 

região, retirando assim a comercialização das ruas do bairro. Tentativa que foi falha em 

decorrência ao grande crescimento da localidade. 

Ao lado do Mercado há uma região onde estão alocadas as lojas de alvenaria, em que 

se comercializam roupas, cereais, utilidades do lar, produtos para animais, e que serve como 

um anexo do Mercado Público, havendo também uma pequena parte para a venda de frutas, 

verduras e legumes. Ao redor desta região, há uma variedade de pequenos comerciantes. Há 

quem exponha as mercadorias em cima de automóveis, outros estendem lonas pelas calçadas 

para assim vender seus produtos, sendo estas ocupações variáveis.   

O trecho que vai da Rua Breno Cansação até a parte de maior ocupação de feirantes na 

Avenida Cleto Campelo, concentra a diversidade de feirantes e ambulantes de um lado só 

desta, que é justamente o lado da calçada da Escola Kátia Pimentel Assunção, até a bifurcação 

em que a feira segue pela Rua São José que leva até o Mercado Público. 
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Fotografia 7 – Vista aérea da Rua Breno Cansação, Avenida Cleto Campelo e Rua São José 

 

Fonte: Google maps, 25/11/2013. 

 

 

Na rua São José encontra-se em seu inicio um grande número de mercadorias, 

geralmente eletrônicos, utilidades do lar, roupas, entre outros produtos diversos juntamente 

com vegetais, frutas e hortaliças. As ocupações são nos dois lados da rua, o que não impede o 

trânsito de motos, carros, caminhões e pessoas a pé ou de bicicleta, e também na frente de 

lojas e outros estabelecimentos comerciais distintos que em alguns casos se apropriam 

também do espaço em frente às lojas para exporem mercadorias, ou cedem parte deste para 

feirantes e ambulantes. 

Seguindo por esta região, na próxima esquina ao lado direito, fica o Mercado Público, 

onde ao redor há grande movimentação de automóveis e pessoas, que se direcionam a este, 

além de feirantes e ambulantes que ali se alocam para vender as mercadorias. A grande 



35 

 

movimentação de veículos favorece a lentidão nas proximidades do mercado, principalmente 

quando algum carro estacionado no pequeno estacionamento do Mercado manobra para sair.  

No Mercado é comercializado em grande proporção: cereais, carnes, produtos de 

limpeza, e outras utilidades; havendo ali um espaço da administração municipal com poucos 

funcionários responsáveis pelo local. No lado de fora há grande movimentação de pessoas 

devido a grande circulação e oferta de lanches, bebidas, peixes e outros alimentos de origem 

pesqueira. 

 

Fotografia 8 – Vista do Mercado Público do Jacintinho e adjacências pelo alto 

 

Fonte: Google Maps, 25/11/2013. 

 

No estacionamento, mesmo pequeno, e ruas ao redor do Mercado Público pessoas 

oferecem vários serviços. Tais como guardadores de carros, vendedores ambulantes, 

lavadores de automóveis, além do carrego, modalidade em que pessoas oferecem o transporte 

das compras para até um destino, serviço este que tem bastante procura e faz com que os 

fregueses aguardem na porta do mercado os meninos do carrego. Evidenciando que tudo o 

que está externo ao mercado, é entendido como pertencente à feirinha do Jacintinho. 
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São tipos de feirantes esporádicos que detém um conhecimento da região, em muitos 

casos moradores da região que tem nessa prática uma forma de renda complementar. A feira 

livre do Jacintinho mesmo sendo uma instituição reconhecida pelos órgãos públicos, devido a 

sua existência ser de responsabilidade da prefeitura, possibilita tais práticas informais. 

 

Fotografias 9 e 10 – Forma de ocupação distinta numa mesma localidade, em momentos 

diferentes 

 

Fonte: Autor, 2013. 

 

Saindo dessa região, retornando para a Avenida Cleto Campelo, há um supermercado 

do outro lado da rua. Dentre os quatro supermercados
10

 que existem na avenida este é o de 

maior porte, e em frente a este a feira livre continua. É um trecho onde há poucas bancas, 

                                                             
10 Dentre os quatro supermercados presentes na Avenida Cleto Campelo, um é de uma rede interacional de 

supermercados, o supermercado Todo Dia da rede Walmart, e os outros três de rede local: Unicompras, Cesta de 

Alimentos e Ponto Certo. 
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algumas na Travessa São José que dá saída ao Mercado e já na esquina desta com a Avenida 

Cleto Campelo estão presentes alguns vendedores de roupas usadas. 

Apresentando assim, ao adentrar na feirinha do Jacintinho, nuances de seu 

acontecimento, de sua funcionalidade, através das presenças e possibilidades de interações e 

sociabilidades que esta permite, e a constitui, já que são situações que 

[...] fazem com que o ser humano entre, com os outros, em uma relação de 

convívio, de atuação com referência ao outro, com o outro e contra o outro, 

em um estado de correlação com os outros. Isso quer dizer que ele exerce 

efeito sobre os demais e também sofre efeitos por parte deles. Essas 

interações significam que os portadores individuais daqueles impulsos e 

finalidades formam uma unidade – e mais exatamente, uma “sociedade” 

(SIMMEL, 2006, p.60). 

A vastidão de situações que tem como componentes fundamentais a sociabilidade e a 

interação fazem assim, a feira livre acontecer enquanto evento social amplo e importante. 

 

2.2 O Funcionamento da feira 

 

A feirinha do Jacintinho se formou sem grande organização pelas ruas do bairro. 

Mesmo através da tentativa da prefeitura de organizar a feira nas proximidades do Mercado 

Público, ela continuou se desenvolvendo pelas ruas evidenciando assim uma organização 

diferenciada da presente em algumas outras feiras da cidade, como a feirinha do Tabuleiro em 

Maceió. 

O arranjo que a feira evidência faz com que esta se torne conhecida na cidade também 

em relação à sua estrutura e volume. Além do seu horário de funcionamento variável, que faz 

com que sempre exista um fluxo de pessoas em busca de produtos, tendo em vista que “As 

atividades são realizadas diariamente, com maior fluxo aos finais de semana. De segunda a 

sábado, das 7h às 18h; aos domingos das 7h às 13h; (Horário estimado)” (CARVALHO, 

2013, p. 46). 

Mas conforme observado, a movimentação inicia com o dia ainda escuro, por volta 

das 4h da manhã, quando alguns feirantes estão ocupando espaços disponíveis nas ruas do 

bairro, e outros organizando ou abrindo suas bancas, e poucos fregueses também estão 

presentes. 

As datas envolvendo feriados e comemorações também contribuem para uma maior 

fluência de pessoas, tendo em vista que a atividade realizada possibilita que muitos encontrem 



38 

 

na feira uma oportunidade de venda e ganhos extras, como acontece em períodos de 

festividades como o Carnaval, São João e outras que aquecem o comércio. 

E assim a feira acontece, havendo uma maior movimentação durante a semana nas 

primeiras horas da manhã e no final da tarde, por ser o horário no qual os moradores da região 

se dirigem para outros bairros geralmente para o trabalho e desses retornam, aproveitando os 

produtos ofertados na feira para realizar pequenas compras. Já aos finais de semana a maior 

movimentação se dá pela parte da manhã, quando as pessoas se dirigem a esta para realizar 

compras mais volumosas, ou como dizem: “fazer a feira”, havendo uma maior movimentação 

no final da tarde em pequenos bares e restaurantes na região da feira aos sábados. 

Deste modo, a feirinha do Jacintinho ocorre diariamente no bairro, sendo facultativa a 

presença de grande parte dos feirantes tendo em vista que sempre tem alguém no local, mas 

também é nítida a assiduidade daqueles que trabalham na feira diariamente, tanto como forma 

de provimento de renda como uma forma de fortalecimento do vínculo com seu local de 

trabalho.  

E assim, por ser num local onde o acesso é facilitado por sua localidade, por se uma 

rota de passagem de muitos trabalhadores, a feira se mostra como uma opção de consumo, 

funcionando em horários amplos, e possibilitando diversas formas de relação, inclusive as de 

brevidade, por pessoas que passam com pressa, mas que nem por isso deixam de adquirir 

algum produto. 

 

2.3 Características das exposições de mercadorias 

 

As formas de exposição das mercadorias são as mais variadas possíveis. Não há uma 

padronização na extensão da feira, elas são montadas de acordo com as condições do feirante, 

do espaço, ou até mesmo através de ocupações, onde não existem barracas, pela composição 

física e urbana do local onde se encontra, correspondendo assim a aspectos da criatividade dos 

feirantes. Por ser um ambiente produzido em decorrência de ocupações eventuais, necessita 

de recursos materiais distintos para a sua existência e reprodução, e muitos que facilitem a 

locomoção, montagem e desmontagem.  

Para isso apresentarei as formas em que as mercadorias são expostas de acordo com o 

presenciado durante as observações, tendo em vista que no local de trabalho que é a feira 

livre, “As bancas dividem a feira em dois espaços: O lugar dos vendedores (atrás das bancas) 
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e o espaço dos compradores (na frente)” (MOTT, 1975, pág. 67). Ou seja, a relação entre 

feirantes e fregueses é tida em locais, ou estruturas diversas. 

 

2.4 Barracas ou Bancas 

 

Apresento aqui como barracas ou bancas os recursos para exposição dos produtos de 

forma mais comum possível presentes na feirinha do Jacintinho, e também característica na 

maioria das feiras livres estudadas e visitadas, e que estão espalhadas pela extensão da feira 

em grande número e diversidade.  

Geralmente são em madeira havendo cobertura de lona, ou guarda-sóis para proteger 

as mercadorias do sol ou chuva, assim como abrigar os fregueses e feirantes. A maioria possui 

uma estrutura com uma base fixa para que possa ser levada até o local onde será alocada, e os 

produtos expostos sem necessitar de grande montagem ou desmontagem, apesar de grande 

parte estar presente diariamente em locais fixos, não necessitando de montagem ou 

desmontagem, e nem do seu transporte. 

Quando estão com mercadorias, e “fechadas” ou desativadas devido ao horário ou 

ausência do feirante, há uma lona para proteção fixada com cordas envolvendo os produtos e 

parte da base da barraca, e que segundo alguns feirantes é um risco em ter os produtos 

roubados. No entanto muitos desses feirantes não têm meio de transporte para carregar os 

produtos após o dia de trabalho, sendo necessária esta forma de proteção dos produtos, 

mesmo que aparentemente precária.  

Mas nem sempre quando estão fechadas estão com mercadorias, e somente guardando 

o espaço de trabalho do feirante. Possibilitando assim a negociação do espaço durante este 

período, e até a ocupação por parte de outras pessoas para a realização de atividades sem 

relação com o trabalho dos feirantes. 

É entendida assim como um meio de ocupação provisório do espaço público, podendo 

ser negociada entre os feirantes, conforme pude observar em alguns trechos da feira uma 

constante mudança de feirantes e mercadorias em bancas fixas no decorrer da pesquisa de 

campo. 

O espaço de exposição das mercadorias varia. Essas bancas não são tão grandes, 

passando um pouco mais de 1 metro de comprimento por 2 metros de largura, tendo em vista 

que algumas dessas estão alocadas no meio fio da Avenida Cleto Campelo, nas proximidades 

da rua Breno Cansação, e no inicio da rua São José. 
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Fotografia 11 – Bancas de madeira alocadas na Avenida Cleto Campelo 

 

Fonte: Autor, 2013. 

 

Em certo dia foi presenciado um momento em que as relações e negociações entre os 

feirantes sobre a ocupação de trechos de ruas e calçadas de forma interessante. Na Rua Breno 

Cansação, uma das quais a feira se ramifica, é grande a presença de comerciantes esporádicos, 

mas tem aqueles cativos em determinados locais.  E justamente numa banca desses feirantes 

cativos observou-se uma mudança de mercadorias expostas, e a ausência do feirante que 

estava lá costumeiramente.  

Costuma-se ter verduras, legumes, os mais variados produtos, e neste dia havia muitas 

mochilas, bolsas e capas de celular. O rapaz que estava na banca explicou que a ocupa nos 

dias em que os donos não estão, com a autorização desses, havendo assim um acordo entre os 

mesmos sobre a utilização do espaço, algo que passa a ser identificado por todos que 

participam da feira livre, através de um estranhamento por quem tem o hábito de frequentar o 

local, e até mesmo por curiosidade de verem produtos não constantes na feirinha do 

Jacintinho. É assim uma troca de favores, uma permissão da utilização da banca, como meio 

de preservar o local, podendo é claro haver uma negociação para isso (SANTOS, 2011). 
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Ou seja, há uma obrigação mutua (MAUSS, 1974 p.201) a partir do momento em que 

a banca de um feirante é ocupada por um terceiro, com o aval deste, de modo a garantir a 

integridade do local. 

 

2.5 Paredes 

 

Há também quem ocupe as paredes e grades de estabelecimentos diversos ou 

residências para expor as mercadorias, sendo tais formas de ocupação presentes 

principalmente aos finais de semana, quando alguns desses locais estão fechados, ou 

desocupados. Geralmente são vistos CD’s e DVD’s nesta forma de ocupação, e também 

outras mercadorias como sapatos, roupas, e peças eletrônicas.  

A grande parcela desse tipo de exposição se dá na Avenida Cleto Campelo, e 

aparentemente não exige muitos recursos materiais dos feirantes, apenas alguns acessórios 

para pendurar os itens como pregos, no caso das paredes, e cordões de nylon para as grades e 

cercas. É uma forma bem prática e barata de exposição das mercadorias. Ocorrendo também 

nas proximidades da Rua Breno Cansação, e geralmente pelos mesmos feirantes. 
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Fotografia 12 – Produtos expostos na parede de uma residência nas proximidades da rua Breno 

Cansação 

 

Fonte: Autor, 2013. 

 

2.6 Box pela feira 

 

É uma forma de realização do trabalho de feirante, ou outras formas de 

comercialização presente na feira, onde são construídos Box de alvenaria, madeira, ou metal, 

e ali se realiza a negociação de produtos. Geralmente são pequenas lanchonetes, ou vendas 

localizadas nas calçadas, alguns vendedores de sapatos, chaveiros, que possuem esta estrutura 

em seu ambiente de trabalho. Este modo de exposição presente na paisagem da feirinha do 

Jacintinho demonstra o quanto os feirantes e demais comerciantes se apropriam do espaço 

coletivo permanentemente.  
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Fotografia 13 – Box de alvenaria construído na rua Breno Cansanção, na parede da escola Kátia 

Assunção Pimentel 

 

Fonte: Autor, 2013. 

 

Semelhante a esta prática, existem alguns feirantes que realizam o trabalho através de 

caixas enormes espalhadas por alguns pontos da feira, geralmente de metal, semelhante a 

baús, onde ali guardam as mercadorias, abrindo-os sempre que chegam à feira para a 

organização das mercadorias. Algumas são também localizadas fixas nas calçadas, de forma a 

ser uma ocupação permanente onde o feirante ao abrir o baú, arma uma pequena tenda ou 

pendura os produtos ali guardados na tampa aberta, parede, ou pequenas grades.  
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Fotografia 14 – Caixa de metal onde os feirantes guardam mercadorias e equipamentos para 

exposição. Esquina entre a rua Breno Cansação e avenida Cleto Campelo. 

 

Fonte: Autor, 2013. 

 

2.7 Chão e Lona 

 

Essa forma de ocupação é mais evidente principalmente aos finais de semana, tendo 

em vista que acontece geralmente em calçadas pelas ruas em que a feira se ramifica, e 

precisando para isso de algum acordo com moradores ou responsáveis por estabelecimentos 

comerciais na região. Há também feirantes que ocupam o local sem autorização prévia, que 
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aparentemente são a grande maioria. Geralmente quando as portas das lojas fecham as lonas, 

ou ocupações no solo, surgem.  

Tal prática remete em expor os produtos diretamente no chão, ou em cima de uma lona 

plástica, jornal, esteira, ou algum outro material para evitar o contato direto com o solo, sendo 

uma forma corriqueira utilizada por feirantes que comercializam frutas, verduras, e diversos 

outros utensílios tais como roupas, calçados, e produtos eletrônicos.  “Não resta dúvida de que 

os produtos vendidos no chão representam a forma mais primitiva e barata de se comerciar: o 

capital do feirante é representado apenas pela sua mercadoria e diferentemente dos demais, o 

seu equipamento, no caso de ser apenas um balaio [...]” (MOTT, 1975, p. 75). 

 

 

Fotografia 15 – Feirante expondo mercadorias sobre uma lona na esquina da Avenida Cleto 

Campelo e Rua Breno Cansanção 

 

Fonte: Autor, 2013.  

 

Na região do Mercado, nas proximidades de uma loja de calçados, avistaram-se dois 

feirantes que dividiam a calçada comercializando tomate, pimentão, pepino e abobóra. Ambos 

colocavam uma lona de plástico no chão e as mercadorias em cima. Disseram que o dono do 
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estabelecimento não se incomodava com a presença deles ali, e que estão neste local faz mais 

de seis anos. 

 

Fotografia 16 – Feirante fazendo pose em meio aos produtos 

 

Fonte: Autor, 2013. 

 

O curioso foi que um dos feirantes se aproximou, provavelmente pensando que fosse 

funcionário da prefeitura, pedindo que providenciasse um espaço melhor para ele na feira. 

Informado que a presença na feira era devido a interesse acadêmico, que estava sendo 

realizado um estudo sobre a feira livre onde ele trabalhava, e que o máximo que poderia ser 

feito seria conversar com ele futuramente, se assim desejasse, o descontentamento foi 

evidente. Posteriormente em outras visitas o feirante não foi mais encontrado no local, e nem 

em outras regiões da feira.  

Os comerciantes de roupas usadas se apropriam geralmente das calçadas de 

estabelecimentos que estão fechados, normalmente aos finais de semana, e expõe seus 

produtos no chão. É um tipo de comércio que atrai muitas pessoas, pois foi identificada uma 
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agitação grande, havendo muitos interessados nas mercadorias a venda. Usualmente são 

senhoras que realizam este tipo de comércio, auxiliadas por alguma pessoa. 

 

Fotografia 17 – Parte da calçada da Avenida Cleto Campelo ocupada por vendedores de roupas 

 

Fonte: Autor, 2013. 

 

Uma dessas senhoras, Dona Lourdes, informou que trabalha com esse tipo de 

comércio há cerca de 40 anos, mas que seu foco principal é o trabalho que realiza em casa, 

vendendo flores. Vende roupas na feirinha do Jacintinho apenas como uma opção para o 

auxílio da aposentadoria. Ela conta com a ajuda de seu filho, que também leva os produtos 

para serem comercializados em outra feira livre na cidade, a feirinha do Benedito Bentes. 

Trabalha na feira expondo suas mercadorias na calçada de uma pequena loja de 

telefonia e suprimentos tecnológicos, principalmente nos dias em que a loja está fechada. 

Disse haver um acordo de liberação com o lojista quanto à ocupação do espaço, que é 

realizada por quem primeiro chegar dentre os feirantes que comercializam roupas. Dona 

Lourdes disse que chega ao local às 05h00m da manhã para garantir o ponto sem desgastes 

com outras vendedoras que utilizam os espaços próximos, de outros estabelecimentos. 
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A variedade de itens é grande, onde além de roupas há assessórios, bolsas e calçados, 

se quando não de segunda mão, produtos importados, que são vendidos a um preço simbólico 

de R$1,00 a unidade. E que podem sofrer alteração no preço de acordo com a quantidade 

negociada. Dona Lourdes nos informou que adquire as roupas e outras peças na própria feira 

do Jacintinho para revenda, o que apresenta um caráter cíclico das mercadorias dentro da feira 

livre, tendo em vista que tal costume está presente em cerca de 32% dos feirantes que atuam 

no bairro (CARVALHO, 2013, p. 51). 

Tipo de prática que foi presenciado também, em determinado momento, no trecho que 

leva até a Rua Breno Cansação, onde algumas vendedoras expunham, além de roupas usadas, 

materiais de limpeza, ferramentas, alimentos, e outros itens que estavam expostos na parede 

de uma residência.  E que falou o bom da feirinha do Jacintinho ser o fato de que tudo o que 

se coloca a venda é vendido facilmente, chegando ao lucro de até R$100,00 reais em dias de 

boa movimentação, já que a procura por esses é grande. 

 

2.8 Caixotes 

 

Há feirantes que utilizam caixotes como forma de exposição, o que facilita a sua 

mobilidade, já que as mercadorias são entregues e carregadas geralmente nos mesmos 

caixotes de plástico ou madeira, onde são expostos de forma a utilizarem uma ou mais caixas 

como suporte para a caixa com as mercadorias.  
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Fotografia 18 – Feirantes comercializando em caixotes nas proximidades da rua São José 

 

Fonte: Autor, 2013. 

 

São vistas por toda a parte da feira livre, havendo uma grande concentração desses na 

entrada da Rua São José, onde vários feirantes utilizam essa forma de exposição entre a Rua e 

a calçada da Avenida Cleto Campelo, formando um verdadeiro conglomerado de caixas e 

produtos expostos, onde em muitos desses o feirante fica isolado, cercado por caixotes, 

necessitando do auxílio de pessoas para a organização dos produtos, e atendimento dos 

fregueses, ao tempo em que prepara algum produto para a venda, ensacando, descascando ou 

embalando. 

Há também quem utiliza o chão como local para o depósito de outras formas de 

exposição de mercadorias mais rente a este. Por duas vezes, durante a pesquisa de campo 

encontramos um senhor, que além de uma maleta que abria para mostrar os óleos e géis de 

massagem que vende, utiliza um pequeno gravador e uma caixa de som para chamar a atenção 

dos fregueses. Relatou não poder estar na feira sempre, por trabalhar em outras feiras da 

cidade e também por sua saúde ser fragilizada.  
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Fotografia 19 – Vendedor de remédios naturais 

 

Fonte: Autor, 2013. 

 

Num dia de segunda-feira, dia normalmente de baixa movimentação de feirantes e 

fregueses, foi presenciado duas senhoras comercializando produtos numa banca formada por 

caixotes, aparentemente improvisada. As mercadorias estavam em uma tábua sobre algumas 

caixas de plástico, e as senhoras sentadas na calçada viradas para a rua organizando os 

produtos. Foi então que Maricélia, umas das senhoras que ali trabalha, informou que sempre 

exerceu sua atividade no mesmo local, durante os 6 anos em que comercializa na feira, e diz 

ser um trabalho bom, o que a motiva estar ali todos os dias junto da irmã e do cunhado.  
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Fotografia 20 – Feirantes comercializando em caixotes após destruição da banca através de um 

acidente de carro 

 
Fonte: Autor, 2013. 

 

Dentre algumas vantagens, diz ter sua clientela fixa, e outra a de fazer o seu horário de 

trabalho, em que a jornada vai das 05h00m ou 06h00m até as 18h30m ou 19h00m 

diariamente, e também por não pagar nenhum tipo de tributo à prefeitura pela utilização do 

espaço, ou seja, é uma atividade informal, e que demanda assim poucos recursos para a sua 

realização. 

Um fator que causou estranhamento foi a disposição das bancas, e Maricélia disse que  

estavam desta forma devido a um acidente em que um motorista, aparentemente alcoolizado, 

acertou a banca com o carro, derrubando os pés e outros suportes, e saindo sem prestar 

nenhum tipo de assistência. Ocorrido na semana anterior ao dia em que a avistei em tal 

condição, o que lhe causa medo de trabalhar no local, já que a Avenida Cleto Campelo é de 

intensa movimentação, mas só estão ali devido à falta de opção para trabalhar, o que é uma 

realidade da economia alagoana. 
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2.9 Mãos 

 

Há também, em grande maioria crianças, que expõe as mercadorias em pequenas redes 

ou até mesmo nas mãos, oferecendo e dirigindo-se aos fregueses diretamente. É uma forma 

em que o feirante pode circular pela feira livremente, e assim conseguir vender de forma a 

atrair, em algumas situações, os fregueses até o seu local de exposição de mercadorias. 

É uma forma de abordagem realizada que chama muita atenção, já que quem oferta os 

produtos são bastante insistentes. Eles tocam nas pessoas, apresentam os produtos, e quando a 

resposta é negativa ou positiva, apontam para a banca de origem mostrando que lá há uma 

maior variedade de produtos afim de que o cliente até lá se dirija. 

Esse tipo de abordagem e direcionamento é voltado, na maioria das vezes, para as 

bancas que são montadas no meio fio. Tais bancas oferecem produtos diversos, mas a grande 

maioria é de peixes, frutas e verduras. O que contribui para um acúmulo muito grande de lixo 

nas proximidades e um odor muito forte que compete com as avícolas, açougues e peixarias 

nas lojas em frente às bancas, que em alguns casos depositam os resíduos também no meio 

fio. 

 

2.10 Carrinhos e Bicicletas 

 

Essa forma de comercialização dos produtos é bastante evidente. No caso dos 

carrinhos de mão há uma variedade de produtos que são ofertados, além de ser um modo de 

exposição onde o feirante pode circular pela feira além de se estabilizar em algum local que 

esteja livre. As bicicletas também favorecem a essa escolha do local de trabalho, e são em 

grande maioria comerciantes de lanches ou peixes. E há também carrinhos com mais 

estrutura, são mais largos e mais altos, como se fossem um armário móvel, onde os feirantes 

transitam pela feira, até se designarem para um local específico. 

Uma situação curiosa envolvendo um carrinho de mão posicionado em frente a um 

açougue, e neste havendo grande quantidade de feijão, o que chamou a atenção de todos que 

por ali passavam. Em poucos instantes os interessados começaram a parar para perguntar o 

preço e realizar as primeiras compras do produto. Mas curiosamente, aparentemente não havia 

ninguém tomando conta do carrinho de mão, até o momento em que os fregueses começaram 

a gritar questionando o preço, eis então que surge um homem com sacos na mão para atender 
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de imediato as pessoas, depositando a quantidade desejada pelos fregueses nos sacos em suas 

mãos. 

Interessante que aparentemente não havia como pesar o produto, que normalmente é 

vendido à quilo. Então o feirante pegou o saco com a quantia desejada pelo freguês, e levou 

até o açougue para utilizar a balança do estabelecimento. Acontecimento que demonstra 

relações entre os trabalhadores, e a aceitação de um momento desse pelos fregueses de 

maneira natural, a feira livre permite situações assim. 

 

Fotografia 21 – Carrinho de mão utilizado por vendedor ambulante 

 

Fonte: Autor, 2013. 

 

Tal situação, conforme demonstrado na imagem, demonstrou o quão diverso são os 

meios de transporte utilizados na feira e a relação com o espaço. Desde o carrinho de mão, no 

caso da foto como um meio para as vendas, motocicleta, carroça, o carro estacionado, todos 

de certa forma correspondem à utilização coletiva e individualizada do espaço que é dividido 

entre os feirantes. 

Saindo da região do Mercado Público localizado no bairro do Jacintinho, em direção à 

Avenida Cleto Campelo, dentre diversas práticas que o espaço possibilita, um garoto com um 
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carrinho de mão vendendo sabão em pedra. Era uma produção artesanal, e o garoto não tinha 

mais do que 13 anos, e segundo ele eram sabões feitos pela sua tia.  

Em outro momento o mesmo garoto vendendo sabão estava na feira, e uma senhora 

lhe fazia companhia, segundo o garoto era a sua tia que confeccionava os produtos. Ela então 

me relatou não produzir mais devido a falta de material, aproveitando para anunciar outros 

produtos de limpeza que produz, e dizer que aprendeu a confeccionar tais itens em um curso 

no Hospital Universitário. 

 

Fotografia 22 – Sabão colocado à venda na região do Mercado Público 

 

Fonte: Autor, 2013. 
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A situação de venda de uma mercadoria produzida
11

 artesanalmente, e colocado à 

venda na feira do Jacintinho, demonstra a capacidade em agregar pessoas que veem na feira 

uma oportunidade de ganho, já que há uma flexibilidade na ocupação dos espaços que o 

fenômeno possibilita, além de que boa parcela dos feirantes e ambulantes se apropriam das 

calçadas em frente de lojas para venderem suas mercadorias.  

 

2.11 Fregueses e feirantes 

 

A dificuldade no acesso aos feirantes e fregueses esteve presente no decorrer do 

trabalho de campo, mesmo passando por um grande período de visitas na feirinha do 

Jacintinho, através de observações e interações com os feirantes e fregueses, houve resistência 

em conversar, e quando não em estender a conversa por alguns minutos. 

A movimentação da feira remete a uma praticidade nas relações com caráter de 

brevidade. A maioria dos fregueses dirige-se à feira com pressa, não tendo como evitar 

encontros com pessoas próximas, mas sim tentando dinamizar o tempo depositado na feira 

para assim realizar suas compras o mais rápido possível, tendo em vista dentre motivos 

particulares, outros como forte sol e calor da cidade, já que a feirinha não é dotada de uma 

estrutura direcionada para o maior conforto dos fregueses. 

Ou também o fato de buscarmos informações sobre a feira, fazendo com que essas 

pessoas nos vejam com desconfiança, o que passa em pouca medida quando explicados sobre 

a nossa intenção ali, mas não suficientemente para estender por muito tempo a aproximação. 

Desconfiança presente geralmente entre os feirantes abordados. 

Assim como aconteceu em determinado dia em que um funcionário do Mercado 

Público, que ficou atento a movimentação por estar fazendo algumas fotografias de uma placa 

sobre a fundação do Mercado dentro do local. Givanildo, com poucas palavras, disse para 

ficarmos à vontade com o trabalho, se afastando em seguida. 

Uma das poucas vezes em que foi possível ter uma conversa extensa com uma 

freguesa foi com Dona Jaeldes, de 51 anos. As informações dessa senhora foram 

interessantes, pois ela está inserida no montante de pessoas residentes no bairro, e que 

escolhem a feirinha do Jacintinho como local para aquisição de itens. 

Moradora do bairro por cerca de 15 anos, afirmou o preço dos produtos ser um dos 

grandes atrativos da feira, assim como a proximidade com sua residência. E que utiliza os 

                                                             
11 Cerca de 7% dos feirantes são produtores. (CARVALHO, 2013). 
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supermercados do bairro, mas poucas vezes, já que a feira é melhor local para realizar suas 

compras segundo sua opinião.  

– Olha, de vez em quando é que a gente faz feira no supermercado, 

mas não como eu disse, Extra, Bom preço, não! Pertinho lá de casa 

tem, entendeu, lá perto de onde eu moro tem um supermercado que 

tem de tudo também, negócio de carne, um arroz, detergente, 

sabonete, xampu, tudo de tudo a gente compra, entendeu? 

 

– 15 anos nunca saí pra comprar em outro canto, até feira de mês, 

quando a gente não compra aqui (na feira), compra perto de casa, 

por que tem um supermercado que vende de tudo, não é pequenininho 

não, as vezes, é as vezes que a gente vem aqui no Ponto Certo, ou na 

Cesta de Alimentos (supermercados da região), mas só que é mais 

caro do que onde a gente compra lá perto de casa. (Entrevista 

concedida em 09 de março de 2014) 

E dentro do período que reside no bairro do Jacintinho, afirmou ter acompanha do 

desenvolvimento da feira livre. Dizendo que aumentou o número de lojas, e assim as opções 

de compras, e vê o bairro, e a feira, como locais suficientemente capazes de suprir todas suas 

necessidades em relação às compras. 

Tal discurso é presente entre os frequentadores de outras feiras livres. Até por que se a 

pessoa está na feira é por que algo lhe atrai, ou existem facilidades, talvez como o acesso, 

para que a pessoa opte por assim, fazer parte da feira livre. Aqui no caso da feira livre do 

Jacintinho de acordo com relatos, e dados de outras pesquisas (CARVALHO, 2013), 

evidencia-se a preferência dos moradores do bairro quanto a feira como local escolhido. 

 

2.12 Casos: acontecimentos cotidianos 

 

Assim como formas e modos distintos no que tange aos trabalhos dos feirantes, 

ambulantes, ou comerciantes presentes na feira do Jacintinho, os fregueses enriquecem o 

ambiente com seus jeitos e comportamentos distintos. A diversidade de pessoas se manifesta 

na agitação que o ambiente compreende, resultando em momentos de interação e 

sociabilidade muito ricos.  

A movimentação, o vai e vem de pessoas, mercadorias, transportes, possibilitam 

diversas questões que são elaboradas em um simples ensaio visual ao passear pelos seus 

corredores ou vias intensamente transitadas e estruturadas por uma riqueza visual, sonora e 
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olfativa ímpar. Questões no sentido de compreender como acontecimentos corriqueiros estão 

presentes permanentemente no local, ou apenas na tentativa de entendimento das curiosidades 

e espontaneidades que a feira livre proporciona. 

Uma dessas características é a forma de ocupação, onde a feirinha do Jacintinho se 

expande e mistura-se nas ruas ao redor do Mercado Público do Jacintinho, havendo comércio 

em diversas formas, e praticamente pela maior parte do bairro. Apesar de haver ocupação 

pelas ruas, o tráfego de veículos não é interrompido, e sim dividido entre feirantes e 

fregueses, o que dá uma característica particular, distinguindo essa feira livre das demais 

presentes na cidade também por isso. A ocupação irregular e voluntária molda os espaços de 

forma a dificultar a circulação entre bancas, feirantes e fregueses, de maneira a proporcionar 

grande aproximação entre as pessoas e com isso os tropeções, esbarrões, e trombadas 

involuntárias, tornam-se normais entre as pessoas. 

No caso das ocupações voluntárias, há quem faça isso com frequência, geralmente por 

trabalhar em outras feiras da cidade ou do Estado, mas tem também aqueles que ocupam a 

feira por ver ali a possibilidade de vender devido à grande fluência e visibilidade do local. 

 

Fotografia 23 – Brechó da Igreja 

 

Fonte: Autor, 2013. 
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Como a vez em que um grupo de uma igreja do bairro residencial Aldebaran
12

, ocupou 

um espaço próximo ao mercado, com autorização da secretaria, o que muda tanto o visual da 

feira, quanto o cotidiano dos fregueses, já que é uma nova possibilidade para a aquisição de 

produtos que são bastante procurados. E conforme conversa com os “feirantes” da situação 

específica, eles não costumam realizar este tipo de atividade ali. Foi algo isolado, onde 

inclusive um membro do grupo relatou ser consumidor da feirinha, e naquele momento, 

através de uma ação da igreja, estava vendendo roupas, o que faz pensar na feira e a 

diversidade de situações de sociabilidade que esta permite, pois, 

Na sociabilidade não entram o que as personalidades possuem em termos de 

significações objetivas, significações que têm seu centro fora do círculo de 

ação; riqueza, posição social, erudição, fama, capacidades excepcionais e 

méritos individuais não desempenham qualquer papel na sociabilidade 

(SIMMEL, 2006, p.67). 

O ambiente em que a feira do Jacintinho se realiza, por abranger uma diversidade de 

ruas no bairro e possuir grande extensão, nos apresenta situações em seu cotidiano, que 

transforma esse evento em um acontecimento pulsante de situações distintas e difíceis de 

serem observadas devido ao volume de episódios, mas que assim formatam a sua realidade. 

Não é possível estar em vários momentos devido a sua extensão, mas sim estar num mesmo 

local por diversas vezes, e assim identificar a diversidade de situações que uma região em 

particular proporciona. 

Em dado momento, numa banca de verduras que estava praticamente vazia, com 

poucos produtos, uma garota com cerca de 15 anos de idade catando piolhos na cabeça de um 

garoto menor. Situação curiosa pelo ato de higiene acontecer à vista de todos que por ali 

passavam, e também por estarem em cima da banca, no espaço vazio, mas que é destinado às 

mercadorias.  

Em outra situação, no mesmo dia, pessoas no espaço destinado à feira realizavam 

atividades voltadas para o lazer. Na rua São José, que leva até o Mercado Público, avistei ao 

longe um grupo de senhores jogando cartas na calçada de uma residência. Era um momento 

de grande alegria e diversão entre os envolvidos, a ponto de que as gargalhadas e brincadeiras 

chamavam a atenção de quem por ali passava.  

                                                             
12 O bairro do Aldebaram é um dos bairros residenciais mais luxuosos na cidade de Maceió. Ele fica entre a 

Avenida Menino Marcelo e a Avenida Durval de Góes Monteiro, rodeado pelos bairros do Jardim Petrópolis, 

Antares, Ouro Preto e Canaã. 
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 E já nas proximidades do Mercado Público, onde há alguns restaurantes e 

lanchonetes, outro grupo de senhores e jovens jogavam dominó animadamente, o que chamou 

a atenção de quem por ali circulava.  

Consonante assim com os momentos de sociabilidade nas relações entre feirantes, e 

fregueses, há situações em que as relações de interação existem sem precisar estar ligada ao 

momento de uma compra, ou interação voltada para tal finalidade que é o consumo presente, 

mas sim a condição em que a feira livre pode ser adequada e utilizada para outras finalidades. 

As surpresas presentes na feira devido a espontaneidade que o local permite na relação 

entre fregueses e feirantes surgiu, de forma bastante curiosa, no dia em que um motorista de 

ônibus estacionou o veículo na Avenida Cleto Campelo para comprar na feira. Já havia sido  

avistado pessoas de bicicletas, motos, carros de passeio, que paravam nas bancas presentes na 

avenida para fazer uma pequena compra rápida, mas foi a primeira vez que um ônibus de 

transporte urbano foi visto participando desta situação. 
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Fotografias 24, 25, 26 e 27 – Motorista de ônibus comprando na feira 

 

Fonte: Autor, 2013. 

 

Um ônibus parando com a finalidade de o motorista realizar compras, e com alguns 

passageiros, foi uma situação no mínimo inusitada. O feirante se prontificou em atender o 

mais breve possível o motorista do veículo aparentemente surpreso com a situação. O 

ocorrido despertou a curiosidade de muitos que estavam ao redor. E a aparente naturalidade 

com que o motorista agiu, fez parecer com que esta não fosse a primeira vez em que 

interagisse com a feira, parando literalmente o trânsito. Assim, houve um momento de 

sociabilidade em que ao atender prontamente o motorista, o feirante possibilitou a esse um 

atendimento curioso, devido à interrupção do trânsito, e a pressa com que precisava realizar o 

atendimento. 
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Geralmente as situações insólitas, como a apresentada acima, presenciadas na feirinha 

do Jacintinho, estão relacionadas com as ocupações, ou adequações destas, o que remete 

diretamente ao comportamento de feirantes e fregueses. Em dado dia uma movimentação 

muito grande de pessoas em torno de alguns feirantes que colocaram as mercadorias em frente 

a uma loja de roupas, praticamente no meio da rua, causou enorme estranhamento, já que era 

algo novo naquela localidade. 

Estavam vendendo produtos industrializados. Eram biscoitos, margarina, bebidas 

energéticas, vinhos, chocolates, doces, macarrão, entre outros produtos, todos em caixas e 

aparentemente em bom estado de consumo. O que causou constante movimentação e euforia 

dos fregueses. Tal agitação refletia a aceitação e curiosidade por parte dos fregueses com esta 

situação inusitada. 

Na tentativa de aproximação e solicitação para a autorização em fazer um registro 

fotográfico, após explicar a intenção na feira, e com a foto, apresentando documentos da 

universidade, a recusa foi uníssona entre todos que estavam vendendo as mercadorias. A 

desconfiança foi unânime.  

Foi então que a observação nos revelou algo surpreendente, já que os preços 

oferecidos, e que estavam muito diferentes do preço conhecido normalmente por todos, como 

algo que motivasse tanta surpresa e movimentação no local. E enquanto isso, os feirantes 

deste local olhavam ao longe com desconfiança, cochichando e bastante agitados. 

Ao mostrar interesse nos sucos energéticos que estavam sendo vendidos em pacotes 

fechados com 6 unidades, foi quando revelaram o valor de R$ 4,00 reais o pacote. O que 

causou surpresa nas pessoas próximas, e um dos feirantes revelou que o suco, e algumas 

outras mercadorias estavam com a data de validade ultrapassada, vencidos. 

Uma situação relacionada à aproximação e estranhamento entre objeto e pesquisador, 

tal como o momento acima ocasionou, foi muito interessante. Dentre os passeios pelo local, 

às observações e outras atividades no campo, sempre que possível um ponto diferente era 

escolhido para a realização de um lanche, e assim realizar uma conversa com alguém da feira. 

Houve um dia em que em uma pequena lanchonete um feirante se aproximou sentando lado. 

Reclamando do calor naquele dia, e dizendo que sua pequena banca precisava de um 

guarda-sol maior, pois o que possuía não estava sendo suficiente para fazer sombra tanto para 

ele e o filho, quanto para os fregueses. E nisso, por cerca de uma hora ouve uma conversa 

sobre coisas diversas. 

Ele comercializa relógios, e disse da procura por parte de usuários de drogas que 

vendem relógios de origem suspeita para ele. Geralmente são relógios muito bons, e que ele 
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compra por cerca de R$15,00 a R$20,00 reais, e os mais belos e de melhor qualidade ele pega 

para uso pessoal. Situação para além da informalidade, já que está relacionada a práticas 

ilícitas. 

Isso enquanto ele estava sentado comigo na lanchonete, o filho, uma criança, 

trabalhava na banca, e ele conhecido como Xaxadinho do Nordeste, ficava observando. Disse 

ser músico, e ter se afastado da carreira devido ao consumo excessivo de bebida alcoólica e 

problemas conjugais, mas que atualmente estava trabalhando bastante e reestruturando a sua 

vida. 

A situação descrita acima apresentou diversos componentes presentes na feira livre, 

mas que passam despercebidos por muitos que por ali transitam. Tanto a questão sobre a 

origem dos relógios, quanto ao trabalho infantil presente massivamente na feira livre. É muito 

comum ver crianças trabalhando em diversas atividades na feira livre do Jacintinho. Desde 

carregos, ao trabalho nas bancas com supervisão dos pais. Essa questão do trabalho infantil, 

por si só daria um belo objeto de estudo.  

E assim a feirinha do Jacintinho, se demonstra um local de uma amplitude de situações 

relacionada diretamente ao seu tamanho e extensão, grande participação popular, e 

reconhecimento da sociedade como um local suficientemente capaz e minimamente 

organizado, conforme a adesão que a feira livre possui, e importância desta para grande parte 

da população.  

A estrutura da feirinha, a compreensão dos participantes, e as práticas presentes 

relacionadas ou não com o a possibilidade de compras, de negociações, são variadas e 

mutáveis de acordo com características particulares, dotadas de criatividades ou 

possibilidades momentâneas, como a ocupação do solo por feirantes, a chance de aquisição de 

produtos, mesmo que de procedência suspeita, por parte dos fregueses. 

A funcionalidade da feirinha do Jacintinho está para além do controle e intervenção da 

municipalidade, atendendo necessidades que vão além do que possa ser imaginada por quem 

não participa desta com um mínimo de profundidade que a pesquisa aqui realizada tentou 

elucidar.  

Apresentando assim condições favoráveis, e agregadoras para todos os personagens,  

já que a feira livre proporciona interações simples, corriqueiras, como o ato de adquirir 

produtos com maior espontaneidade, nem que para isso seja preciso interromper o trânsito na 

principal avenida do bairro. 

A seguir será apresentado como o bairro se configurou em decorrência das 

sociabilidades e interações que ali existem e o fazem como região rica e pulsante de uma 
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sociedade, tal como se configuram as feiras livres. E assim, demonstraremos como a origem 

do bairro se confunde com a da feirinha do Jacintinho, tendo em vista que os dois 

praticamente fazem um parte do outro, e vice versa. 
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3 A ORIGEM DA FEIRA LIVRE  

 

Algumas perspectivas tais como interação e sociabilidade presentes e constituintes 

deste evento social já foram elencadas, visando demonstrar as possíveis trajetórias que um 

estudo sobre as feiras livres pode seguir dentre uma multiplicidade.  

Dessa maneira, no momento anterior, foi apresentada a feirinha do Jacintinho 

enquanto fenômeno social de cunho antropológico através de óticas diversas, reforçando 

assim a curiosidade que envolve o objeto, além da grandiosidade que este comporta por meio 

de seus personagens e situações. Neste capítulo, será realizado resgate acerca do fenômeno 

estudado, além de um breve histórico sobre a existência das feiras livres em seu âmbito geral 

e regional, e posteriormente apresentar como surgiu o bairro onde a feira do Jacintinho é 

realizada.  

Para isso passaremos por considerações sobre relações dotadas de sociabilidades, 

anterior às instituições econômicas e comerciais como entendemos hoje, por compreender que 

estas são processos resultantes nas formas de os indivíduos se relacionarem, criativamente, 

visando suprir suas carências materiais, sociais e culturais. 

 

3.1 O surgimento das feiras livres: apontamento sobre os primeiros relatos a respeito 

de sua origem no mundo 

 

No decorrer da pesquisa bibliográfica foram localizadas considerações sobre a origem 

das feiras livres no Brasil que remetem a trabalhos que demonstram seu surgimento 

relacionado a atividades semelhantes às existentes na Europa, no Oriente e nas Américas 

Central e do Sul, sem deixar de lado as relações e influências que os continentes, realizavam 

entre si através da ligação comercial presente ao longo dos anos. 

É notório, então, que as “feiras livres”, até então não conhecidas com esta 

nomenclatura, mas sim enquanto momento em que as relações são direcionadas para trocas 

em decorrência das necessidades humanas, de produtos, objetos ou serviços, se faz presente 

no modo de vida de pessoas em sociedades em escalas distintas de desenvolvimento social, 

econômico e comercial. Ou seja, as transações comerciais e trocas mercantis, são anteriores 

aos processos e acontecimentos históricos que favoreceram ou instituíram o surgimento da 

feira livre enquanto realidade social e comercial reconhecida institucionalmente (MOTT, 

1975, p.307). 
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Segundo Luiz Mott, no caso da América Latina, podemos dividir a origem das feiras 

em dois modos: 

Em primeiro lugar, aqueles países que já possuíam praças de mercado antes 

da chegada dos conquistadores europeus. Entre estes, o México e a 
Guatemala, que possuíram os mais famosos e movimentados mercados pré-

hispânicos que se tem conhecimento. Quando Fernan Cortez chegou à cidade 

de Tenochitlán, a capital do Império Asteca, encontrou aí um mercado que 
realizava diariamente e que, segundo os cronistas, congregava por volta de 

60.000 comerciantes. O Brasil e a maioria dos demais países latino-

americanos, pertencem ao segundo tipo: as feiras constituíam uma inovação 
que era desconhecida da população nativa (MOTT, 1975, p. 307). 

Na Europa as feiras livres, enquanto instituições sociais contribuintes para a 

distribuição de mercadorias surgiram desde o período renascentista, onde foram implantadas 

para a comercialização do excedente produzido pelos produtores rurais, tendo em vista que a 

sociedade passava por um período de transição e também visando um mercado em potencial 

que era a população urbana emergente, o que permitiu um povoamento ao redor desse 

comércio, aliando a isto a expansão mercantil e relações com outros centros comerciais. As 

feiras, desse modo, foram disseminadas, da mesma forma em que os europeus tomaram 

conhecimento destas práticas em locais como o Oriente (DANTAS, 2008, p.89). 

No Oriente as feiras aconteciam geralmente nos arredores de templos religiosos, 

devido à grande circulação de pessoas reunidas nesses locais. O comércio, nesse aspecto, 

sempre teve como característica a presença das trocas de produtos, e maneiras de realizar a 

feira de formas semelhantes nos países (DANTAS, 2008, p.89). 

Na Europa um fator importante para o surgimento das feiras foi o renascimento 

Comercial, e no Oriente o comércio realizado nos arredores de grandes centros religiosos, 

como fatores que contribuíram para o surgimento e desenvolvimento de cidades e regiões 

comerciais (ARAÚJO, 2011, p. 37). As feiras contribuem assim para o desenvolvimento 

social dessas localidades, tal como aconteceria posteriormente em distintas localidades do 

mundo, do Brasil, e no nordeste brasileiro. 

Em algumas obras consultadas, encontra-se a atribuição de que as feiras europeias, e 

consequentemente as brasileiras, tiveram influências mouras (ARAÚJO, 2011; DANTAS, 

2007). Outorgação que consideramos aberta e insuficiente, já que há evidência desta prática 

em várias localidades do mundo, em momentos semelhantes, como uma relação de trocas 

natural nas sociedades, nos fazendo pensar que as origens são múltiplas, assim como vimos 

em suas características e especificidades. E para tanto, tal consideração não será um caminho 

sólido para ser seguido, tendo em vista que tanto hoje, quanto no passado, é evidente que as 
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feiras livres estão em constante processo de modificação devido às diversas influências 

externas, e internas.  

Ou seja, ao abordar sobre as feiras livres menciona-se diretamente a noção de troca 

cultural, já que há influências e participação destas no desenvolvimento citadino. E destarte ao 

apontar como esta se dá no decorrer dos tempos, refere-se diretamente ao avanço tecnológico 

de povos, cujo sistema de trocas é diferente do conhecido comumente por nós na 

contemporaneidade (MAUSS, 1974, p.188). 

 

3.2 Feiras livres no Brasil: o princípio de tudo em nossas terras  

 

As feiras livres surgem no Brasil enquanto uma prática comercial importada, trazida 

pelos colonizadores, comerciantes, mascates, e por uma cultura de comércio até então 

inexistente nesta região do continente. 

Foi implementada como uma forma de manutenção das relações comerciais 

costumeiras na Europa e como forma de institucionalizar a prática comercial na região, além 

do que, nas feiras do período, no local de comercialização de produtos de necessidade básica, 

comercializavam-se também escravos. 

Posteriormente, com o crescimento e desenvolvimento das primeiras localidades e 

povoamento da região, as feiras livres se tornaram uma alternativa para a ocupação de quem 

já estava acostumado com tal prática nos seus países de origem, e também como um recurso 

para inserção no mundo do trabalho pelos negros libertos, e populações que encontravam 

dificuldade em conseguir outras formas de ocupação. 

Mesmo sendo uma realização no campo do trabalho e ocupação das ruas e praças da 

cidade de forma nova no cotidiano dos povos nativos, ganhou grande adesão e foi sendo 

inserida gradualmente em decorrência do desenvolvimento das “Vilas” (MOTT, 1975).    

A princípio, o suprimento das necessidades materiais, aparentemente difícil de 

alcançar, tendo em vista o choque cultural e tecnológico dos europeus com os moradores 

locais, era realizado por meio das relações de trocas envolvendo grupos indígenas distintos, 

definidas como trocas silenciosas, e em razão de suas características peculiares (MOTT, 

1975) as quais estão documentadas e reforçam a ideia de que a feira livre enquanto prática 

comercial institucionalizada surgiu após muito tempo da colonização.  

Os primeiros relatos sobre trocas de caráter material em território brasileiro datam do 

século XVI, graças aos ricos escritos de Jean de Léry (1961), um cronista viajante francês que 
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também percorreu parte do território brasileiro com o propósito de registrar práticas e 

costumes dos povos locais, as quais referem-se às trocas entre índios, e entre estes e 

colonizadores, cada qual com seu propósito específico.  

Como não têm nem querem ter comércio com os franceses, espanhóis e 

portugueses, nem com outros povos transatlânticos, ignoram em que 

consistem as nossas mercadorias. Entretanto, conforme vim a saber de um 
intérprete normando, quando seus vizinhos os procuram e eles concordam 

em atendê-los, assim procedem: o margaiá, o caraiá ou o tupinambá (assim 

se chamam as nações vizinhas), sem se fiar no uetacá mostra-lhe de longe o 
que tem a mostrar-lhe, foice, faca, pente, espelho ou qualquer outra 

bugiganga e pergunta-lhe por sinais se quer efetuar a troca. Em concordando, 

o convidado exibe por sua vez plumas, pedras verdes que coloca nos lábios, 
ou outros produtos de seu território. Combinam então o lugar da troca, a 300 

ou 400 pés de distância; aí o ofertante deposita o objeto da permuta em cima 

de uma pedra ou pedaço de pau e afasta-se. O uetacá vai buscar o objeto e 

deixa no mesmo lugar a coisa que mostrara, arredando-se igualmente, a fim 
de que o margaiá ou quem quer que seja venha procurá-la. Enquanto isso se 

passa são mantidos os compromissos assumidos. Feita, porém a troca, 

rompe-se a trégua e apenas ultrapassados os limites do lugar fixado para a 
permuta procura cada qual alcançar o outro a fim de arrebatar-lhe a 

mercadoria. E parece-me inútil dizer quem leva a melhor o mais das vezes, 

sendo os uetacá como se sabe excelentes corredores. Não devem, portanto 
meterse em negócios com esses selvagens, os coxos, os gotosos, os mal 

empernados de qualquer espécie que tenham amor aos seus bens. Entretanto, 

como afirmam que os biscainhos têm muita lábia e são, como sabemos, 

facetos e ágeis, reputando-se os melhores lacaios do mundo, creio que 
podem ser comparados aos uetacá e capazes de com eles disputar um jogo de 

barras (Léry, 1961, p. 63 -64). 

Apresentando, na passagem acima, a ausência de uma instituição com moldes 

europeus voltados para a troca e negociação de bens, de comércio propriamente dito, e 

demonstrando a riqueza de detalhes, sentidos, comportamentos e formas de relacionar que o 

ato da troca proporciona, e assim revelando que uma relação pré-comercial dentro dos moldes 

conhecidos também é farta.  

Há uma aproximação, um momento de interação através de olhares, desconfianças, e 

assim a troca material possibilita situações de encontros onde a diversidade social e cultural se 

equalizam momentaneamente. É um momento onde a troca enquanto dádiva, e a necessidade 

de retribuir a gentileza, através da trégua, se faz presente, mas é cessada ao término da 

interação (MAUSS, 1974). 

O comércio e as feiras livres eram práticas até então característica de outras regiões 

tais como a Europa e Oriente, e aparentemente muito comuns, conforme os relatos do cronista 

e da estranheza manifestada. Á partir do momento em que a estrutura social dos locais não 

necessitava de um aparato tecnológico voltado para a troca de mercadorias, este momento de 
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uma troca silenciosa era suficiente. Há o estranhamento dos visitantes, por já participarem de 

uma lógica comercial relacionada às trocas onde a moeda, e outros valores, tais como o lucro 

material está inserido socialmente e culturalmente. Demonstrando a interação e sociabilidade 

presentes nas relações de troca, como algo anterior ao que futuramente seria adequado aos 

moldes importados da Europa. E que envolve maneiras e características que são evidentes por 

intermédio dos códigos para uma possível aproximação, e as prováveis consequências deste 

ato entre grupos distintos. Nesse sentido, há negociação relativa ao momento de associação 

entre povos diferentes, a troca permite um momento de encontro, de compartilhar através da 

aproximação. 

A passagem acima relata a presença no território brasileiro de formas específicas de 

relações entre pessoas visando o suprimento de necessidades, tal como é o objetivo raiz de 

uma feira livre. Assim foi apresentado que é inerente ao indivíduo buscar meios de interagir 

com os demais, mesmo que em momentos específicos, através de relações de trocas, ou outras 

formas específicas.  

O que viria a serem consolidados posteriormente em maior medida em razão das 

primeiras reuniões de pessoas, produtores, mercadores, negociantes, e outros, com a 

finalidade de comercializar produtos, animais, em grande escala, já após o Brasil ter sido 

colonizado e povoado por populações e culturas distintas.  Porém a instituição das feiras livres 

enquanto acontecimento popular e reconhecido pelas autoridades, veio de forma tardia,  

No que se refere à sua gênese, enquanto que na Indonésia e em muitas 

regiões da África, os mercados têm sua origem anterior ao contato com os 
europeus, quer dizer, os mercados faziam parte integrante do sistema 

econômico tradicional, no Brasil as feiras surgem centenas de anos após a 

colonização, sendo uma instituição “copiada” da que os colonizadores já 

conheciam e praticavam secularmente no Reino. Embora em algumas feiras 
tivessem sido criadas a partir de posturas ou alvarás oficiais, a grande 

maioria das atuais feiras rurais nordestinas [...], surgiu “espontaneamente”, 

recebendo a seguir legislação específica emanada das Câmaras Municipais 
(MOTT, 1975, p. 291). 

Principalmente no Nordeste brasileiro, que é o foco aqui apresentado pelo fato da feira 

livre objeto desta dissertação, aonde as feiras tiveram sua formação no decorrer das práticas 

comerciais que surgiram em decorrência do povoamento e das necessidades de consumo e 

abastecimento da região. 

As feiras livres surgiram como consequência do comércio predominantemente voltado 

para a criação de gado, fortalecido em meados do século XVI e ocasionando feiras que 

percorriam a região e se estabeleciam em algumas localidades, mudando provisoriamente a 
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dinâmica local. Esse movimento comercial contribuiu para a formação de cidades como 

Caruaru no estado de Pernambuco e Campina Grande na Paraíba, importantes para o 

comércio regional, por meio da consolidação de alguns centros comerciais (ARAÚJO, 2011; 

DANTAS, 2008), e feiras que estão presentes até hoje na região nordeste. 

Tais feiras funcionavam como verdadeiras reuniões e favoreciam o encontro entre 

pessoas de localidades distintas, assim como ocorre atualmente em algumas cidades do 

Nordeste consolidadas como grandes pólos comerciais e por oferecer uma gama de serviços e 

oportunidades a ponto de aumentar a participação das pessoas e a contribuir para sua 

manutenção e desenvolvimento de pequenos negócios no entorno dos grandes eventos, 

contribuindo para a expansão das cidades em questão (ARAÚJO, 2011; DANTAS, 2008).  

Reuniões resultantes do surgimento e crescimento de algumas cidades tiveram também 

como contribuição a realização de feiras livres fixas, as quais, passando por processos 

históricos semelhantes no tocante à sua manutenção e existência e que remeteu a uma prática 

comum que é a participação neste evento social de formas distintas, seja como feirantes ou 

fregueses, em grande parte do Nordeste. 

Algumas feiras livres do Nordeste brasileiro, tais como a Feirinha do Tabuleiro 

(SANTOS, 2011) em Alagoas, Feira de Santana (PACHECO, 2009), as feiras livres de 

Itapetinga (SERPA; PORTO, 2007), Feira livre de Camaçari (BRITTO, 2007) e São Joaquim 

na Bahia (ARAÚJO, 2011), a feira de Macaíba (DANTAS, 2007) e Nova Cruz (2010) no Rio 

Grande do Norte, a de Campina Grande na Paraíba e de Caruaru em Pernambuco, entre outras 

aqui não elencadas, ocorrem em locais fixos, destinados ao deslocamento das pessoas até seus 

espaços.  

Essa é uma das características das feiras livres da região, que surgiram nas capitais, e 

principalmente nas cidades do interior, muitas das quais eram partes de uma possível rota de 

comércio na região. Mas as feiras livres também se desenvolveram nas regiões 

metropolitanas, contribuindo e acompanhando o crescimento das capitais esse em meio às 

dificuldades que a urbanização possa vir a oferecer. 

Tal característica de ocupação do espaço coletivo existente nesta região é reproduzida 

no caso de Maceió, onde as feiras são ocupações regulares nos bairros e resultados de um 

processo histórico de existência e insistência, permanente em grandes centros comerciais da 

cidade e bairros populosos. 

Presente enquanto prática comercial desde as feiras livres reduzidas ou extintas na 

cidade e que colaboraram com o crescimento de alguns bairros tais como Bebedouro e Fernão 

Velho, àquelas presentes atualmente onde as de maiores proporções ocorrem nas 
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proximidades ou ao redor de um mercado público, existindo enquanto prática regulamentada 

pelo governo municipal, já que a responsabilidade de organização, manutenção e 

formalização é do município. 

Há aqui o que pode classificar/chamar de sociação, ou seja, uma forma social. 

Segundo Simmel: 

A sociação é, portanto, a forma (que se realiza de inúmeras maneiras 

distintas) na qual os indivíduos, em razão de seus interesses – sensoriais, 

ideais, momentâneos, duradouros, conscientes, inconscientes, movidos pela 

causalidade ou teleologicamente determinados -, se desenvolvem 

conjuntamente em direção a uma unidade no seio da qual esses interesses se 

realizam. Esses interesses, sejam eles sensoriais, ideais, momentâneos, 

duradouros, conscientes, inconscientes, causais ou teleológicos, formam a 

base da sociedade humana (SIMMEL, 2006, p. 60-61, grifos meus). 

Assim as feiras livres na cidade de Maceió, e em demais localidades se constroem 

enquanto um local de interesses mútuos motivados à partir de uma diversidade se 

consolidando em quanto uma “sociedade” à parte, mas que forma um fenômeno social 

abrangente e plural. 

 

3.3 As feiras livres em Maceió: como e quando surgiram? 

 

Na cidade de Maceió as feiras livres manifestam-se como acontecimentos que 

despertam a atenção, para além de sua composição estrutural e também por acontecerem 

geralmente ao redor de centros comerciais ou mercados públicos em bairros populosos ou de 

grande movimentação e devido à importância socioeconômica relacionada às feiras da cidade. 

Atrelado a isso as feiras livres na cidade ainda são um elemento de atração, tendo em vista a 

enorme adesão presenciada. 

Com o breve conhecimento adquirido sobre a formação histórica de algumas feiras da 

cidade, já que não há documentação precisa sobre esses acontecimentos históricos, e tendo em 

vista que esses dados são restritos e insuficientes por serem confundidos com o surgimento 

dos bairros, e desse modo imprecisos quanto às datas e características fundantes, pretende-se 

apresentar a feirinha do Jacintinho correlacionada a origem do bairro. 

No tocante ao surgimento das feiras livres na cidade de Maceió, uma versão 

encontrada é bastante curiosa, porém apresenta imprecisão quanto ao teor da afirmativa, onde 
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Segundo o historiador Félix Lima Júnior: “A primeira feira livre nesta 

capital, por incrível que pareça, funcionou na Casa de Detenção, em 

princípio de 1865, durante a Guerra do Paraguai”. Quem a promoveu foi o 
mulato José Maria da Costa, depois conhecido como Zé do Balão – que o 

escritor define como: “moço alto, forte e disposto – residente na Rua do 

Bequinho, atual Dias Cabral, inspetor de quarteirão, nomeado com o fito 

único de recrutar homens para os batalhões dos Voluntários da Pátria e para 
a Marinha de Combate, e meninos, de mais de 12 anos de idade, para a 

matrícula nas seis Companhias de Aprendizes de Marinheiros, então 

existentes no Império”. Explica ainda Félix Lima Júnior: “Na Feira Livre da 
cadeia era permitida a entrada de vendedores de tapioca, cocada, farinha de 

milho, cuscuz, pé-de-moleque, o diabo! Certo dia, Zé Maria mandou fechar 

os portões antes da hora, detendo muitos garotos, enviados, depois, para a 

Corte”. E a seguir: “Tivemos e temos feiras livres nas tardes de sábados em 
diversos bairros: Farol (Praça General Gois Monteiro), Jaraguá (oitão do 

Mercado São José), Bebedouro (Praça da Liberdade ou que outro nome a 

tenha, pois já foi mudado diversas vezes). A mais antiga, mais interessante, a 
mais movimentada é a Feira do Passarinho” (INSTITUTO THÉO 

BRANDÃO, 1995, p. 460-461). 

A versão encontrada sobre o surgimento das feiras livres na cidade de Maceió, 

aparentemente desconsidera alguns fatos importantes para a história do município. Maceió 

tem sua origem enquanto povoado em 1609, desmembramento da Vila de Alagoas em 1815, e 

oficialização como município em 1839, e a afirmativa é de que a primeira feira livre na cidade 

aconteceu em 1865. Ou seja, o registro de surgimento de uma feira em Maceió data 256 anos 

após o surgimento do povoado que viria a se tornar a capital do Estado de Alagoas.  

A questão levantada é sobre se entre a origem do povoado e os relatos sobre a “feira 

do presídio”, não teria existido alguma feira livre ou prática comercial que a isso se 

assemelhasse. Será que não houve nenhuma prática próxima de como são concebidas as feiras 

livres hoje em dia ou até mesmo feiras nos bairros do Centro, Trapiche, Jaraguá e região, haja 

vista a grande movimentação da região, e por serem importantes locais de abastecimento da 

cidade? O que pode assim também demonstrar a dificuldade do historiador em encontrar 

documentos que tratem sobre o início desta atividade na cidade. 

Além de que, é de conhecimento que na cidade existiram feiras principalmente na 

parte baixa, nas proximidades do centro, nas regiões litorâneas e lagunares, e em localidades 

de grande desenvolvimento comercial e populacional na cidade de Maceió. Como por 

exemplo, da extinta feira de Fernão Velho, bairro que detinha forte produção têxtil até a 

década de 1960, em que a feira ocupava, 

[...] um largo bastante espaçoso, cerca de 4000m², na Rua da Praia, podendo 

se alongar por toda essa rua, numa distância de, talvez, 500 metros. A Rua 

da Praia é toda calçada. Um dos lados do largo dá acesso ao Porto das 
Canoas, na Lagoa Mundaú, com fluência de canoas que trazem alguns 

gêneros para a feira (INSTITUTO THEO BRANDÃO, 1995, p. 463). 
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Além da feira do Bebedouro que era um local de recepção de mercadorias via lagoa 

Mundaú, assim como em Fernão Velho que hoje dá lugar a uma feira de menor porte, devido 

às mudanças de local e pouca adesão popular à feira livre. Assim como as mudanças de local 

da Central de Abastecimento da cidade, localizado no bairro da Levada anteriormente, onde 

ainda hoje existe uma feira livre ao redor do Mercado Público conhecido anteriormente como 

CEASA, e sendo ainda hoje mais acessível do que o Novo CEASA na parte alta da cidade, e 

também muito procurada por feirantes e comerciantes de diversas localidades da cidade.  

Atualmente Maceió compreende algumas feiras livres além do principal centro de 

distribuição de alimentos, o CEASA, no bairro da Forene, próximo à Universidade Federal de 

Alagoas e do município de Rio Largo. As feiras livres presentes na cidade são em número de 

nove: A Feirinha do Tabuleiro, Feirinha do Bebedouro, Feirinha do Jacintinho, Feirinha do 

Graciliano Ramos, Feirinha do Benedito Bentes, Feirinha do Eustáquio Gomes, Feirinha da 

Jatiúca, Feirinha Agroecológica (Jaraguá) (CARVALHO, 2013) e Feira da Levada, nas 

proximidades do antigo CEASA. 

As feiras livres na cidade de Maceió são uma alternativa de trabalho e renda que 

envolve milhares de pessoas tendo em vista que atendem a população do bairro em que estão 

localizadas, e moradores das proximidades
13

, numa cidade com ares de quase metrópole, que 

devido a diversos fatores tem aumentado o poder de consumo da população, o que reflete de 

forma direta na participação dos consumidores nas diversas feiras livres presentes na cidade 

(CARVALHO, 2013, p.4).  

 

3.4 A população da região da feira livre do Jacintinho, ou “Feirinha do Jaça” 

 

O objeto desta pesquisa dissertativa é conhecida como Feira do Jacintinho ou Feirinha 

do Jacintinho, e está dentre as nove presentes na cidade de Maceió. Este lugar tornou-se, além 

de um local privilegiado de comércio, um espaço de grande circulação de pessoas devido à 

sua grande população residente e localização privilegiada. 

                                                             
13 Feirinha do Tabuleiro: população estimada do bairro 64.755 habitantes; Feirinha do Bebedouro: população 

estimada do bairro 10.103 habitantes; Feirinha do Jacintinho: população estimada do bairro 86.514 habitantes; 

Feirinha do Graciliano Ramos: população estimada do bairro (Cidade Universitária) 71.441 habitantes; Feirinha 

do Benedito Bentes: população estimada do bairro 88.084 habitantes; Feirinha do Eustáquio Gomes: população 

estimada do bairro (Cidade Universitária) 71.441 habitantes; Feirinha da Jatiuca: população estimada do bairro 

38.027 habitantes; Feirinha Agroecológica: população estimada do bairro (Jaraguá) 3.211 habitantes. Segundo 

dados do Censo Demográfico 2010. 



73 

 

A cidade de Maceió tem uma população estimada em 996.733
14

, e a feira livre em 

questão está localizada em um dos bairros mais populosos da cidade, o do Jacintinho. Cuja 

população é de 86.514
15

, o que é refletido na constante movimentação, além do mesmo 

concentrar uma área comercial e ser ponto de acesso a diversos outros bairros da capital 

alagoana.  

O Jacintinho é rota de passagem para outras localidades e regiões muitos populosas, 

tais como o Centro, Rodoviária, as praias da capital, acesso a Shopping Center, 

Supermercados, além de regiões comerciais da cidade, e faz divisa a leste: com os bairros da 

Mangabeiras e Poço; a oeste: Feitosa e Pitanguinha; a norte: Barro Duro, São Jorge e 

Jacarecica; e ao sul: Farol e Poço.  

 

3.5 A origem do bairro: de um sítio a um dos mais importantes bairros da cidade de 

Maceió 

 

O bairro do Jacintinho surge em decorrência do aumento populacional da cidade de 

Maceió na década de 1960. Anterior a isto,  

[...], até meados da década de 1940, o Jacintinho era constituído de um 

imenso sítio onde predominava a Mata Atlântica em alguns espaços onde 
também existiam coqueirais e árvores frutíferas, em outros espaços poucas 

casas de pau-a-pique. A maioria de seus moradores era constituída de 

“trabalhadores rurais, pequenos agricultores e cortadores de cana” 
(ANDRADE, 2007, p. 49). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14

 De acordo com o Censo 2010. Disponível em: 

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=270430&search=alagoas|maceio 

 
15 De acordo com o Censo 2010.  
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Fotografia 28 – Delimitação geográfica do bairro do Jacintinho 

 
Fonte: Site Bairros de Maceió, 2002. 

 

O sítio era propriedade do senhor Jacinto Athayde
16

, por isso o nome do bairro que 

futuramente viria a se tornar um dos mais populosos da cidade de Maceió, sobretudo a partir 

da década de 1960, em razão de mudanças estruturais no país,   

 [...] década que a população de Maceió cresce mais rápido do que a do 
Brasil e a de Alagoas, com taxa geométrica de crescimento populacional 

anual de 4,7%. Em 1960, Maceió possuía 168.055 habitantes. Em 1970 a 

população do Município chega a 263.670 habitantes (LOPES; JUNQUEIRA, 
2005, p. 21).  

Assim a ocupação foi ocorrendo na periferia da cidade, mais especificamente nas 

encostas dos bairros do Jacintinho, Reginaldo e Bebedouro. Posteriormente, na década de 

1970, com a participação do governo do Estado, durante um período em que grandes 

investimentos foram realizados em diversas regiões, tais como a orla e nas proximidades do 

centro da cidade, “Inauguram-se os primeiros conjuntos habitacionais (com 6.708 unidades, 

nos bairros Tabuleiro, Jatiúca, Farol e Jacintinho)” (LOPES; JUNQUEIRA, 2005, p. 21). 

 

                                                             
16 Poucos relatos sobre a história do Bairro. Encontra-se uma síntese em: 

http://www.bairrosdemaceio.net/site/index.php?Canal=Bairros&Id=24 
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Fotografia 29 – Vista aérea da região da antiga COHAB no bairro do Jacintinho 

 
Fonte: Google Maps, 25/11/2013. 

 

Atrelado a isso,  

[...] na década de 1980 ocorre uma grande inundação nas margens da lagoa 
Mundaú, deixando inúmeras famílias sem habitação. O “inchaço” da cidade, 

associado ao despreparo institucional em todos os níveis de governo para 

enfrentar o problema, e as dificuldades de acesso a terra e à habitação, 

intensificam a ocupação de áreas de risco e de preservação ambiental pela 
população de baixa renda e/ou desempregados. Há um aumento de áreas 

invadidas nas grotas do Jacintinho e no riacho do Reginaldo (LOPES; 

JUNQUEIRA, 2005, p. 24).  

E desta forma o bairro tornou-se bastante povoado e de grande relevância social e 

econômica, contribuindo com uma grande diversidade cultural, e fluxo comercial intenso em 

decorrência sua localização. 

No bairro está localizada a Avenida Cleto Campelo, uma das mais importantes na 

cidade devido a presença de um grande número de estabelecimentos comerciais e por ser uma 

via de acesso muito importante para a cidade, assim compreendida como “Organizadora da 

economia popular no bairro do Jacintinho”. Nesta avenida é onde se ramifica, em grande 

proporção, a feira livre e a grande parcela do comércio informal e formal. 
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Um dos principais bairros periféricos da capital alagoana, o Jacintinho, 

possui uma feira livre cuja dimensão extrapola os seus próprios limites. As 

atividades da feira são desenvolvidas diariamente na Rua Cleto Campelo e 
também na Rua São José. Considerada uma das principais vias de acesso do 

bairro ao Centro de Maceió, a rua Cleto Campelo, com aproximadamente 

1km de extensão, chama a atenção pelo dinamismo do comércio formal e 

informal, com diversidade de produtos expostos e grande número de pessoas 
que circulam diariamente (CARVALHO, 2013, p.46). 

Nesta avenida encontra-se uma diversidade abundante de práticas comerciais, que vão 

do formal ao informal, onde comerciantes dividem a frente das lojas, espaço com feirantes e 

ambulantes, sem aparentemente haver nenhum tipo de incomodo ou desgaste pelas partes. Há 

a presença de estabelecimentos comerciais distintos, e uma grande movimentação de 

automóveis e de pessoas. É um bairro referência na cidade, e não seria errôneo dizer que é um 

dos bairros mais comerciais da cidade. 

 

Fotografia 30 – Vista aérea da Rua Cleto Campelo, no bairro do Jacintinho. 

 

Fonte: Google Maps, 08/07/2014.   
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Os estabelecimentos comerciais vistos na Avenida Cleto Campelo
17

 são 

diversificados: Lojas de roupas, eletrônicos, padarias, açougues, alimentos, petshops, 

depósitos de materiais de construção, farmácias, lotéricas, perfumarias, salões de cabeleireiro, 

supermercados (São quatro ao todo, um de rede nacional, e outros três de rede local), produtos 

químicos, posto de gasolina, materiais plásticos, utilidades do lar, restaurantes e lanchonetes, 

avícolas, depósitos de bebidas, óticas, relojoaria, calçados, entre outros.  

Assim como a presença de uma escola na região da feira, onde, inclusive, se dá o 

inicio das práticas dos feirantes. Seguindo por toda a sua extensão através da venda por meio 

dos feirantes de: frutas, verduras, legumes, eletrônicos, roupas (novas e usadas), utensílios do 

lar, CDs e DVDs, jogos, importados, joias, óculos, bonés, entre outros artigos. 

Além do caráter comercial e também de dormitório do bairro, nos últimos anos o 

Jacintinho tem se destacado na mídia local pelos casos de violência que atingem 

principalmente a população jovem e que estão relacionados ao consumo e tráfico de drogas. 

Porém, há também espaços no bairro para manifestações culturais tradicionais, tais como o 

maracatu, o coco de roda, as quadrilhas juninas, peças teatrais e outros eventos que agregam 

pessoas de outras regiões, dando visibilidade aos grupos folclóricos e artísticos existentes no 

bairro. 

Nessa perspectiva o bairro se configura passando de uma opção barata e emergencial 

para a moradia das classes populares que chegavam até Maceió, para a posição de um bairro 

popular e populoso, porém de grande importância comercial, social e econômica para a 

sociedade alagoana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17 A Avenida Cleto Campelo está sendo utilizada como referência de comércio, pelo fato da feira livre se 

estender por esta ocupando seus espaços, assim como paralelamente. 
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4 NA FEIRA LIVRE TEM... 

 

Apresentaremos neste capítulo como o fenômeno é tecido em decorrência da 

diversidade na região. Semelhanças e distinções estão presentes e nos auxiliará na 

compreensão de como um fenômeno onipresente nas diversas sociedades, e na vida de muitas 

pessoas, tem sua continuidade em práticas comerciais que se reinventam constantemente nas 

relações entre feirantes e fregueses, e as demais que as feiras livres possibilitam. 

A feira livre é um fenômeno nas sociedades, em âmbitos rural e urbano, dotada de 

sociabilidades particulares, conforme apresentado na etnografia e, ao mesmo tempo, comuns 

devido às adequações que cada necessita realizar em razão de ocorrências locais que possam 

afetar sua estrutura, periodicidade, localidade e formas de relação entre feirante e fregueses, 

mas que possui na sua essência um modo de ser que rege os costumes e práticas presentes ao 

possuir certa regularidade histórica (isso não representa imutabilidade), por ser um 

acontecimento que remete à utilidade e necessidades humanas direcionadas para a aquisição 

de bens e serviços variados. 

De maneira geral são acontecimentos sociais importantes em detrimento de uma vasta 

gama de fatores que resultam em um todo único, com um conjunto de regularidades 

socioculturais e econômicas relacionado à presença do indivíduo por meio de diversas formas 

de participação em que este exerce funções diversas. Tal como o feirante em que a feira é o 

seu local de trabalho, o fornecedor que mantém relação direta com os feirantes através do 

suprimento de mercadorias, os fregueses que procuram a feira para adquirir algo, e são 

fundamentais para a existência deste evento social. A feira só existe por causa das pessoas que 

ali estão em sua diversidade.  

Mesmo sendo uma prática econômica entendida como popular, no limiar da 

informalidade (CARVALHO, 2012, p. 17), as feiras são muito mais do que um local para 

venda e aquisição de bens, já que envolve práticas cotidianas no tocante ao trabalho, 

distribuição e organização espacial da localidade, consumo, relações que o ambiente 

proporciona, e que estão relacionadas a fatores culturais, costumes e comportamento das 

pessoas envolvidas. 

As feiras livres apresentam condições para a criatividade humana de forma que as 

pessoas, que a fazem acontecer, necessitam inovar, inventar constantemente meios para atrair 

os fregueses, e esses são os indicadores de que um novo produto, ou modo de venda, de 

abordagem, foi bem sucedido ou não, e também reproduzidas na forma de negociações, do 
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espaço utilizado por todos, pelos preços, produtos, relações, e outras formas de negociar 

relativas à utilidade para as pessoas, além dos modos e maneiras em que os feirantes 

encontram para adaptarem o local de trabalho de acordo com necessidades diferenciadas em 

um ambiente muitas vezes familiar, tendo em vista que o trabalho realizado é geralmente 

dividido entre parentes (SANTOS, 2011, p 48). Entendendo que o local de uma feira livre 

abrange relações de trabalho, consumo e pertencimento que estão associados com as práticas 

e costumes. 

A criatividade presente nesses locais é relacionada à necessidade que os indivíduos 

têm de trabalhar para a manutenção de suas conveniências, tanto na necessidade de consumir, 

quanto na necessidade de vender ou apenas manter os elos que as relações ali permitem, e 

consequentemente formata o ambiente com características particulares dentro de um contexto 

amplo, além dos anseios com que os fregueses se remetem a feira. Esta é assim, reinventada 

de acordo com as demandas, contingências e situações que o ambiente possibilita. 

Elementos diversos contribuem para a existência e continuidade de uma feira livre, por 

esta possuir uma complexidade em suas lógicas de inserção, regras, tensões, 

complementaridades, e práticas cujas dinâmicas pertencem a uma forma significativa e 

motivadora de sua permanência, já que são construídas constantemente privilegiando suas 

características e necessidades que as relações possibilitam, em decorrência das criatividades 

presentes. Entrar numa feira livre demanda motivações diversas, tanto para fregueses quanto 

feirantes, assim como um comportamento diferenciado, livre, porém característico, já que a 

feira é um constante negociar. As feiras livres consolidam-se enquanto realidade paralela em 

detrimento das formas massivas de comércio da atualidade, mas sempre presentes em meio a 

tantas novidades direcionadas também para a satisfação de uma freguesia cada vez mais 

diferenciada e moderna. Nesse sentido, é que as feiras estão em um continuum permanente 

onde as concepções presentes são reformuladas, dando lugar a modos de se fazer a feira 

baseados no passado, mas com atributos atuais devido às adaptações em seu modo de existir 

que são atribuídas a estas no decorrer do tempo (ARAÚJO, 2011, p.33). 

É uma instituição que remete a um agrupamento heterogêneo, por manter 

correspondência com uma vasta variedade de instituições sociais e devido a sua prática estar 

relacionada a pessoas em um todo dinâmico. Segundo Mott (1975) as feiras livres são, 

Não como um sistema, nem como uma atividade [...], mas como uma 
Instituição. Entendemos que a feira é uma instituição, parte do sistema 

econômico. Embora tenhamos consciência de que tal instituição se liga e 

depende de outras instituições dos demais sistemas componentes da 
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sociedade, o fulcro de nossa análise é a instituição-feira (MOTT, p. 17, 

1975). 

As principais atividades presentes em uma feira livre remetem à interações, relações 

entre feirantes e fregueses, entre pessoas que a realizam, a um negociar diverso e constante, 

como por exemplo em um momento em que o freguês tenha a possibilidade de questionar o 

valor de algum produto, e através deste questionamento conseguir a alteração de seu preço, de 

forma que o feirante seja convencido, ou se passe por convencido, e até convença o freguês 

do contrário, mas que tem por finalidade uma satisfação mútua.  

Vários são os momentos identificados a partir do instante em que a feira é vista de 

dentro, por quem a faz acontecer do lado de “dentro” do balcão, ou por quem transita nesta, 

como freguês, visto que é nesse momento que as percepções começam a voltar-se para o 

ambiente da feira livre. 

O negociar contempla, entre muitas questões, a sua forma de ocupação territorial e 

evento reconhecido pela sociedade, de conhecimento do poder público, tendo em vista que as 

feiras livres são de responsabilidade dos governos municipais
18

, legitimando assim a 

existência desta e estreitando o elo entre feirante e local de trabalho. Sua ocupação está ligada 

também à informalidade, já que grande parte dos feirantes ocupam as ruas de forma 

espontânea, ou pela lei do “quem chegar primeiro”, sem nenhum vínculo permanente com o 

local e esquivando-se assim das taxas cobradas sobre os cativos.  

E assim, um pertence ao outro, o feirante faz a feira sobrevir do mesmo modo dispõe 

alternativas. Até mesmo para aqueles que não contribuem pela utilização do espaço público, o 

local se consolida como um ambiente acolhedor, onde quem trabalha de forma esporádica, 

sem um ponto fixo nas ruas da feira e dias específicos, ocupam espaços que estão livres em 

determinado dia. Tornando-se assim pertencente ao todo heterogêneo que é o fenômeno.  

Possuem a capacidade de modificar a dinâmica social em dada localidade, seja 

diariamente ou em dias específicos, pois a feira é composta por movimentos, barulhos e 

pessoas. Ela é em si processo, o que pode desconfigurar ou modificar temporariamente uma 

paisagem urbana ou rural, específica em decorrência de sua presença (VEDANA, 2008, p. 8). 

Ficando evidente a sua importância nas sociedades, como local responsável pela concentração 

de pessoas e manutenção de elos que o ambiente permite, mesmo que estes sejam efêmeros, e 

                                                             
18

 As feiras livres na cidade de Maceió são de responsabilidade da Secretaria Municipal do Trabalho, 

Abastecimento e Economia Solidária – SEMTABES. E de supervisão local das administrações dos Mercados 

Públicos dos bairros, quando houver. No caso da feira do Jacintinho, a supervisão é realizada pela administração 

do Mercado Público do Jacintinho de acordo com a lei 5.866, de 11 de novembro de 2009. 
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não estas “apenas” como locais de abastecimento das sociedades em questão, conforme 

observado in loco, e através da literatura sobre o objeto. 

Tais laços reproduzidos nas relações entre pessoas são evidentes já que as feiras livres 

são realizadas através da sociabilidade entre os participantes e das interações, cujos vínculos 

estão relacionados às preferências e comodidades presentes. Enquanto um local de interações, 

trocas, negociações, se materializa como um objeto de estudo que ganha vida no discurso das 

pessoas através do imaginário popular, onde esta muitas vezes é sinônimo de bagunça. 

Costuma-se dizer que isso ou aquilo está uma “feira”, devido à confusão que apresenta para 

quem nesta não está inserido, ou não a vê com olhos de pertencente a sua intensidade, olhos 

de quem está dentro desta e a faz acontecer.  

Já que para quem está inserido na feira livre, seja como feirante ou freguês, uma 

bagunça aparentemente visual e sonora para quem está externo a esta, tem outros significados 

à organização interna que a feira produz. 

Desse modo um ambiente composto por dinâmicas sociais e práticas econômicas se 

consolida como local importante no convívio entre as pessoas, e reproduções na forma de 

pensamento e entender a sociedade. Já que na feira estão presentes modo de fazer, seja por 

meio do trabalho, ou da intencionalidade do freguês; e por ser um local onde há a 

possibilidade de conversas sobre diversos aspectos da sociedade. Pois a feira livre 

proporciona momentos para além das situações de busca e oferta, pois demanda das relações 

presentes e das satisfações que estas possibilitam, e que assim serão levadas as pessoas na 

forma de relatos, propaganda boca a boca, e principalmente da experiência que esta propõe 

aos frequentadores.  

A característica desse comércio é justamente possibilitar um número infinito, 
e sempre renovado, de acordos construídos a cada hora, a cada circunstância 

e a cada problema que se apresente em cada “loja”. É um processo 

organizativo que se caracteriza como um “fenômeno reticular” (SATO, 

2007, p.98). 

A feira é um acontecimento construído a partir de vontades individuais, no sentido de 

que as pessoas são a engrenagem que dão vida a ela, e que resultam em comportamentos 

característicos ao ambiente, como as formas de atendimento, de atrair os fregueses, a 

barganha, a pechincha, dando a esta uma apreensão de coletividade que a faz visível e 

identificável pelas pessoas.  

É a manutenção do regional, do local e do específico e, dessa forma, é a afirmação de 

uma identidade, de modos de fazer anteriores aos que ali permanecem, já que as práticas são 
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reproduzidas através das gerações, mesmo em decorrência da adaptação dos costumes que 

lhes são acrescentadas. As práticas cotidianas que configuram as feiras livres narram muito 

mais do que simples relações econômicas ou e comércio formal no interior da cidade 

(VEDANA, 2008, p. 18). 

 Mesmo tendo uma origem histórica
19

, e por isso uma disposição estrutural fundante 

genérica, pode sofrer adaptações no sentido que são atribuídas às feiras livres características 

locais. E são estas que primam pela reprodução de uma cultura específica que dialoga com 

uma diversidade cultural a qual está inserida. Já que as feiras livres são ambientes de 

influências diversas devido a grande variedade de pessoas que ali se instalam ou circulam, 

desde a origem de tal prática. Estando presente em comunidades tradicionais desde o 

surgimento das primeiras sociedades como concebemos atualmente, e também sendo 

passíveis de sofrerem adaptações em decorrência de características locais,  

Feiras diferentes em diferentes bairros exibirão feições também diferentes, 

pois elas se fazem com as características do lugar, adjetivando seus 

processos organizativos; porém suas feições substantivas podem ser 
apreendidas em qualquer uma delas [...] (SATO, p.97, 2007). 

Nesse sentido as feiras livres dialogam com uma diversidade cultural que é transmitida 

por quem ali trabalha ou frequenta, de modo a tornar cada uma única, mesmo que comum em 

seu feitio, específica no local definido, aqui a no Jacintinho. 

Assim, ao mostrar como “se faz a feira”, entendendo como o ato da compra ou 

aquisição de algo, já que no sentido estrito do termo conforme se compreende, é um ato 

seletivo a partir do momento em que se entra no ambiente para adquirir o que se necessita, 

exercendo escolhas e predileções de acordo com a finalidade pretendida e com o que esta 

ofereça.  

A intenção a seguir é semelhante ao expressado anteriormente, só que aprensentando 

as escolhas relacionadas a autores, contribuições, considerações, caminhos teóricos e 

metodológicos que nos levaram a percorrer a feira livre enquanto antropólogo e esta como um 

objeto antropológico. 

 

 

 

                                                             
19 Conforme veremos no decorrer do trabalho. 
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4.1 Fazendo a feira: contribuições teóricas sobre as feiras livres  

 

Encontrar um produto que garanta a satisfação total do freguês, enquanto suprimento 

de todas as expectativas depositadas por esse ao ingressar na feira nem sempre é possível. Às 

vezes, a produção pode ter sido prejudicada por fatores de força maior, ou sofrer avarias 

durante o percurso até o local, enfim, motivos podem ser os mais diversos para o produto  

chegar até a banca do feirante, ficar exposto e ser selecionado ou não pelos fregueses.  

Ou até mesmo tal mercadoria pode estar em falta, não ser a época, ter se esgotado por 

obra de uma produção baixa, e cabe ao freguês esperar para encontrar tal item numa futura 

investida, ou aproveitar a ocasião para adquirir produtos distintos que possam suprir 

momentaneamente a sua necessidade.  

Ou como um freguês transitando pela feira, há também possíveis impedimentos que 

fogem à qualidade ou à ausência desta, na mercadoria desejada. Contingências que fogem do 

controle dos feirantes, e que podem afastar o freguês temporariamente da feira, ou fazer com 

que este mude o seu percurso não passando na banca em que é fiel, e até se dirigir a outros 

locais de comércio. 

Assim como um freguês transitando, ou como um feirante que não tem controle sobre 

o que e como ofertar, o percurso do antropólogo se assemelha a estes dois personagens ao se 

inclinar para um objeto de estudo pouco evidente na academia atualmente. Havendo carência 

de discussões sobre a temática como um todo, e quando há, geralmente é entendido como uma 

prática econômica Inferior
20

 ou Informal (CARVALHO, 2012), e poucas vezes por um viés 

antropológico.  

Quando visto enquanto objeto de estudo da Antropologia, a feira livre é compreendida 

a partir de uma multiplicidade ofertada para o entendimento do fenômeno, ou de 

características específicas que se apresenta. Algumas das considerações encontradas reforçam 

a ideia de que o cotidiano da feira livre ultrapassa a concepção apenas de local de 

comercialização de produtos (LIMA, 2008), e também como local onde as práticas cotidianas 

relacionadas às trocas em torno do alimento são dotadas de simbolismos para além destes, 

como algo amplo em relação ao observado in loco (VEDANA, 2008). Provavelmente existe 

uma produção significativa devido a característica do objeto como um todo, porém fica 

evidente uma inexistência de grupos, ou sistematização de trabalhos conforme acontece com 

outros temas, ou objetos também pertinentes à antropologia.  

                                                             
20 Veremos algumas abordagens com essa perspectiva adiante. 
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Ou seja, a feira livre é vista enquanto um evento possível por diversas leituras, por ser 

um fenômeno social amplo no sentido do que está inserido, e com o que o envolve. Em tal 

sentido a feira livre nos apresenta um caráter de totalidade em sua abrangência, e 

interdisciplinaridade no modo de abordagem e apresentação científica do objeto, ou objetos 

presentes, para a sociedade. 

Um dos autores de referência nos estudos sobre as feiras livres é Luiz Roberto de 

Barros Mott (1975), que em sua tese de doutorado em Ciências Sociais intitulada, “A Feira de 

Brejo Grande: Estudo de uma instituição econômica num município sergipano do Baixo São 

Francisco”, faz um relato denso sobre essa feira livre no contexto nordestino, e para isso 

realiza um levantamento de obras clássicas, e de difícil acesso, sobre o objeto em questão de 

forma ampla e muito significativa. 

Dentre muitas considerações, propõe a existência de três grandes tendências 

relacionada à produção sobre as feiras livres (MOTT, 1975, p. 13). A primeira das quais 

voltada para aspectos particulares da organização presente nas feiras livres, em grande medida 

através de artigos. Em segundo, estudos voltados para o aspecto regional, espacial e os 

circuitos que as feiras estão envolvidas, em grande parte por intermédio de contribuições de 

geógrafos. E uma terceira via, a monográfica, que exige grande trabalho e dedicação dos 

pesquisadores, e por isso é vista em menor quantidade.  

Atrelado a contribuição acima, pretendeu também compreender o objeto por meio de 

obras contemporâneas sobre as feiras livres, conforme serão apresentadas a seguir. O que 

acabou direcionando para produções pertencentes às tendências apresentadas anteriormente, 

tendo em vista que foram encontrados dentro de uma diversidade de produções, trabalhos que 

tratam sobre a temática aqui apresentada. 

As contribuições para o trabalho presente foram variadas, e dividem-se em artigos, 

dissertações, monografias e livros que passam por áreas como: Ciências Sociais, 

Antropologia, Sociologia, História, Economia, Geografia, Psicologia e Arquitetura. Algumas 

colaborações serão apresentadas a seguir, a fim de manifestar primeiramente as que ajudaram 

na compreensão do objeto diretamente, e outras surgiram no decorrer do trabalho de forma 

pontual, com a intenção de desenvolver a presente dissertação e dar uma base suficiente sobre 

fenômeno social e cultural que é uma feira livre.  

Inicialmente, e por entender esta dissertação enquanto uma continuidade do trabalho 

“A Feira do Tabuleiro – Uma Etnografia de Feirantes em Maceió” (SANTOS, 2011) como o 

ponto de partida para questionamentos e curiosidades sobre o objeto de estudo, a que colabora 

diretamente para o ponto de vista aqui presente, tendo em mente que o momento e as 
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características da feira livre estudada são diferentes da feirinha do Jacintinho, objeto deste 

trabalho. 

Através deste primeiro contato dentro da academia com a feira livre, que foi vista a 

possibilidade de imersão no objeto por entender o fenômeno como evento de uma variável de 

acontecimentos impressionante, incapazes de estarem presentes com profundidade em apenas 

um momento de produção acadêmica.  

E assim, dando seguimento aos estudos sobre o fenômeno na cidade de Maceió, onde 

as insuficiências, principalmente teóricas, estão sendo ultrapassadas, devido ao acesso a uma 

variedade de produções sobre o tema, penso que também pela diferença entre as feiras livres 

em questão, mesmo sendo um evento correspondente, mas conforme demonstrado, as feiras 

livres são dotadas de características particulares, próprias, além de serem momentos e 

percursos distintos.  

Ao tratar da Feirinha do Tabuleiro na cidade de Maceió, Alagoas (SANTOS, 2011), 

buscando entender o fenômeno por meio da relação entre feirantes e fregueses, e também na 

tentativa de levantar características através de um local fixo, de uma banca de feirantes, 

confirmou-se a premissa de que são muito mais além do que pode ser visto, ou observado em 

dado momento. As feiras estão numa constante de acontecimentos e transformações, por ser 

um local dotado de inventividades e de uma riqueza ímpar em sua constituição, assim como o 

apresentado aqui etnograficamente ressaltou. A partir deste ponto, apresentarmos os demais 

autores que colaboraram com o trabalho aqui apresentado. 

No campo das Ciências Sociais que apresenta a feira livre enquanto um fenômeno 

abrangente, passeando pela maioria dos aspectos mencionados pelos autores citados até aqui, 

está o trabalho de Luiz Roberto de Barros Mott (1975), cujas considerações, segundo o 

próprio, se enquadra na redoma da tendência Monográfica sobre o tema, e que foram de 

grande importância para a dissertação aqui realizada. 

Tal produção nos apresenta a feira livre entendida desde as formas primárias de 

relações de trocas tribais e práticas comerciais significativas relatadas antes do período 

colonial, ou seja, a presença desta atividade anterior às formas como é concebida atualmente, 

assim como informações sobre a constituição das feiras livres no nordeste e sua proveniência 

histórica.  

Encontra-se também na obra considerações que podem ser reputadas enquanto 

características de todas as feiras livres, pois como o autor afirma, 

Brejo Grande possui uma feira representativa, isto é, semelhante a uma 

dezena de outras reuniões comerciais que têm lugar no Baixo e Médio São 
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Francisco: a mesma organização morfológica, grande uniformidade na 

qualidade e quantidade das mercadorias oferecidas à venda, a mesma 

estrutura profissional do grupo de feirantes, idêntica problemática no que 
tange aos hábitos de consumo e ao poder aquisitivo dos compradores. 

(MOTT, 1975, p.2). 

E desse modo, estendemos a representatividade da feira livre para outras 

características, tais como horários, interações, entre outros atributos deste acontecimento 

abundante e que está inserido no contexto atual, com as devidas nuances contemporâneas. 

Mott ao apresentar a feira livre de Brejo Grande como uma instituição que mantém 

relação com as demais na sociedade, defende que tais eventos possuem um papel já que esta é 

composta de interações onde tais instituições estão presentes, diretamente, ou indiretamente.  

É um local repleto por uma dinâmica direcionada a uma atividade comercial, mas que 

se relaciona com a intimidade, a subjetividade, da população, pois para o autor a feira é 

Um conjunto de interações sociais, que têm lugar num local e durante um 

período determinados, norteadas por um complexo de ideias, que envolve 
notadamente dois grupos sociais, os feirantes e os compradores, tendo como 

móvel, a concreção de certos interesses sociais específicos, isto é, vender e 

comprar uma série de bens e mercadorias (MOTT, 1975, p.19). 

Através da apresentação do universo da pesquisa de forma profunda, por meio de uma 

descrição densa sobre a origem, a morfologia, as mercadorias, os feirantes, os compradores, a 

dinâmica e a economia presente no ambiente, o autor contribui notavelmente para os estudos 

das feiras livres, inclusive pelo levantamento histórico destas que serão referenciados mais 

adiante.  

Apresenta a feira através da riqueza de detalhes e situações como uma instituição 

basicamente econômica, através de comparações entre a lógica comercial presente na feira de 

Brejo Grande com algumas feiras espalhadas pelo mundo. Refutando em sua tese a 

compreensão de Mauss de “fenômeno social total”, como possível de entender o fenômeno 

que é uma feira livre como tal (MOTT, 1975, p. 299). 

Mas defendendo que a feira tem uma importância econômica valiosa para a existência 

social do município de Brejo Grande, assim como outras feiras do nordeste, já que é fonte de 

trabalho e renda para milhares de pessoas, mesmo esta já naquele período sofrendo com que 

ele chama de “novos canais de comercialização”, e prevendo a continuidade destas por muitos 

anos devido a sua responsabilidade pela distribuição diversa (MOTT, 1975, p. 300). E assim, 

nesta obra ampla e rica, encontra-se uma vasta gama de contribuições sobre uma leitura 

possível do objeto em questão, a feira livre. 
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A contribuição de Renata Maria Valente Moraes (2011), na área das Ciências Sociais, 

em seu artigo intitulado: “Olhares sobre as práticas cotidianas no mercado central de Marituba 

– PA”, nos apresenta a compreensão da realidade cotidiana construída através de uma reunião 

de subjetividades, demonstrando como se dá o desenvolvimento das relações de trabalho, de 

reciprocidade e sociabilidade presentes na feira. Já que é um ambiente que permite a 

manutenção e construção de formas diversas de relações, tendo como intermédio o consumo 

de bens e serviços. 

Por meio de um breve relato das características da feira livre em questão, nos 

apresentando as formas de convívio e de compreensão que as pessoas têm sobre a feira livre, 

por entender que a “realidade cotidiana é construída através da reunião de subjetividades” 

(MORAES, 2011, p. 3), e que são manifestadas nas relações presentes, já que é um local de 

sociabilidade. 

Subjetividades que são compostas através da experiência vivida pelos indivíduos na 

feira livre, por meio das ações dos sujeitos relacionados a este acontecimento. Assim como as 

reciprocidades que estão presentes nas relações, e que a autora recorre a Mauss para 

demonstrar a presença deste ato na relação entre feirantes, já que  

O fato de um feirante indicar o boxe de outro colega, quando ele não 

disponibiliza de um determinado produto para um freguês e este colega 

retribui este gesto fazendo o mesmo em outra oportunidade, não deixa de 
demonstrar que as relações de reciprocidade entre eles os conectam 

(MORAES, 2011, p.7-8).  

 Assim como nas demais relações presentes na feira, já que estas também são 

entendidas enquanto momentos de presença da dádiva nas relações de trocas, de favores, 

serviços, produtos, por serem situações de reciprocidade, de interação, e consequentemente de 

sociabilidade. Momento em que a autora, recorre a Simmel (2006), para apresentar a 

sociabilidade entre os iguais, ou seja, as pessoas que pertencem à feira como um todo. 

A obra de Viviane Vedana (2008) “No mercado tem tudo o que a boca come. Estudo 

Antropológico da duração das práticas cotidianas de mercado de rua no mundo urbano 

contemporâneo” foi de grande subsídio quanto à metodologia e entendimento da feira livre do  

ponto de vista antropológico, por apresentar o objeto por meio de uma etnografia rica no 

tocante às informações sobre os processos em que o alimento está envolvido, já que a autora 

apresenta a feira como presente no cotidiano urbano e formas de vida social que configuram a 

cidade, as formas de sociabilidade “constituídas muitas vezes pelas piadas e jocosidades de 

feirantes em relação a seus fregueses” (VEDANA, 2008, p.44) e pelo “simbolismo do 
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alimento” (VEDANA, 2008, p.113.), assim como as interações, e as pessoas como fundantes 

deste fenômeno.  

Através de uma relação direta entre alimentos e homens, a autora nos apresenta 

aspectos sobre a feira livre na qualidade de um arranjo social, dotada de uma estética urbana 

peculiar. Semelhante ao realizado nesta etnografia, inclusive em decorrência da semelhança 

das indagações sobre o objeto em questão, tendo em vista que “as práticas cotidianas que 

configuram as feiras livres narram muito mais do que simples relações econômicas ou de 

comércio formal no interior da cidade” (VEDANA, 2008, p. 18). 

Por intermédio de uma concepção de que a etnografia é uma combinação de diferentes 

técnicas “que se torna possível configurar a complexidade das questões que estão colocadas 

em uma pesquisa, pois é a partir delas que podemos, como antropólogos, considerar um 

mesmo fenômeno a partir de diferentes pontos de vista” (VEDANA, 2008, p.42) Conforme é 

proposto, e compreendido no decorrer desta dissertação, tendo em vista que o campo, e as 

dificuldades encontradas, podem ser ultrapassadas ou sanadas, através deste conjunto de 

técnicas que são transmitidas no momento da escrita etnográfica. 

Apresenta, estoicamente, a feira livre enquanto um local importante de sociabilidade, 

em contraponto com a ideia de um individualismo crescente na sociedade contemporânea, 

usando para isso, a contribuição de Simmel (2006), por entender que a sociabilidade, através 

da interação, se repete como modo de realização das atividades cotidianas no dia a dia da 

feira, a qual se apresenta através de “formas de sociabilidades”, que são entendidas como o 

passeio, conversas, barganhas pelo preço, encontro com vizinhos e amigos, entre outras 

formas que o ambiente possibilita. 

O trabalho sociológico de Grasiela Oliveira Santana da Silva (2010), “A construção 

social da identidade de jovens na feira livre de Simão Dias/SE”, versa sobre uma perspectiva 

de gênero relacionada ao trabalho infantil, e as condições precárias que esta atividade 

informal é realizada pela juventude ali presente.  

Apresentando, dentre muitos personagens, o “carrego”, menino ou menina que 

utilizam seu “tempo livre” para trabalharem na feira livre carregando mercadorias. 

Problematizando a questão do desemprego relacionada ao trabalho entre a juventude, e como 

consequência, a formação da identidade desses jovens no ambiente diverso da feira. 

A feira por ser um local em que a informalidade está presente, favorece a adesão de 

crianças, ou menores, como força de trabalho constitutiva de sua formação total, já que além 

disso, muitas bancas são locais de trabalho familiar, e assim é comum vermos crianças no 

cotidiano de uma feira livre. 
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A economia informal no Brasil, assim como em muitos outros países do 

mundo, é de grande magnitude e composta por um conjunto complexo e 

heterogêneo de situações de trabalho. Dela fazem parte trabalhadores 
autônomos que não contribuem para o sistema previdenciário, trabalhadores 

assalariados sem carteira de trabalho assinada e trabalhadores familiares não 

remunerados. Ainda que tenham ocorrido importantes avanços na redução da 

informalidade nos últimos cinco anos no Brasil, mais de 50% da força de 
trabalho do país está ocupada na economia informal, sem acesso à proteção 

social, aos direitos do trabalho e, frequentemente, às formas de organização 

ou negociação coletiva (SILVA, 2010, p.12). 

É assim que entra o personagem do carrego, apresentado pela autora, como presente 

na feira livre enquanto sujeita a tais interferências em decorrência de problemas sociais 

amplos que correspondem à construção da identidade deste indivíduo.  

Não pretendia aqui um aprofundamento sobre a formação da identidade dos 

trabalhadores, sejam eles das mais variadas faixas etárias ou atividades na feira, mas sim 

demonstrar a presença de uma diversidade de possibilidades no tocante ao trabalho e 

ocupações no território da feira livre, e que sim, estão ligadas a estas influências maiores, e 

externas a feira em si. 

Já Andressa Almada Marinho Pontes (2012) em sua dissertação em Psicologia Social, 

“Em meio a conversas: Experiências nas relações cotidianas numa feira livre de Aracaju” 

utiliza o método etnográfico para abordar a feira livre através dos vínculos que esta permite, 

tais como os de amizade entre feirantes, às interações e relações que o ambiente favorece, 

apresentando através da etnografia enquanto método, um meio eficaz e suficiente de 

apresentar a feira livre. 

É uma leitura diferenciada do fenômeno por ter como base aspectos voltados para a 

psicologia, mas que utiliza um recurso antropológico, para transpor o cotidiano da feira como 

um local de encontros, de sociabilidade, e as marcas e significados que tais situações podem 

oferecer aos indivíduos. No caso, os elos de amizade entre feirantes que se estendem para 

além ao dia a dia da feira. 

E dentre vários fatores interessantes na obra, um que chamou a atenção foi a relação 

da autora, com o ambiente da feira. A proposta é apresentar às interações presentes no 

ambiente da feira livre, em contraponto com o que pode acontecer, ou não, em um 

supermercado. Para isso, a presença nos dois ambientes é relatada e apresentada por meio das 

técnicas presentes em um, visando o maior consumo dos fregueses, no caso do supermercado, 

e a espontaneidade em que a feira livre se estabelece.  

Utilizando para isso considerações de ordem pessoal, e subjetiva em relação ao 

estranhamento de forma bastante interessante, como a dificuldade de conseguir uma conversa 
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dentro dos supermercados, e a dificuldade de se comportar em uma feira livre, por ser um 

local desconhecido para ela até o momento. 

A feira livre pode até ser considerada um espaço de compra e vendas de 

produtos, mas ela vai além, pois no encontro de produtores, feirantes e 
fregueses, inventam-se outros modos de se relacionar, constroem-se histórias 

em meio a uma emaranhada rede de conversas que conecta uma diversidade 

de pessoas e situações. [...] No início, as estranhezas foram grandes, o 
percurso não foi fácil, foram grandes os desafios, mas os fui enfrentando aos 

poucos, criando estratégias, modos de compreender e participar da feira. Isso 

muito se devia ao fato de nunca ter visitado uma feira, além de ter sido 
freguesa de supermercado há bastante tempo, estava acostumada com 

ambientes fechados, ordenados e refrigerados (PONTES, 2012, p. 50). 

Confirmando assim, a presença do estranhamento ao ambiente da feira, de forma 

bastante particular e como meio de contribuição para a busca de respostas, presentes na 

pesquisa sobre as feiras livres e como condutora da produção etnográfica. Já que através das 

dificuldades é que procuramos e nos dedicamos a técnicas e meios que possam contribuir com 

a produção pretendida. Assim como a feira, o antropólogo precisa se inventar em decorrência 

com o diálogo com o campo, o objeto. 

Dentre os trabalhos que contribuíram para esta dissertação, contidos na área da 

Geografia, diversos e significativos foram os pontos de vista. A maioria apresentando a feira 

livre enquanto um evento e a sua relação com o território ocupado. E também as camadas 

sociais que participam direta ou indiretamente das feiras livres estudadas, mas principalmente 

uma abrangência histórica pertinente sobre a existência das feiras livres enquanto práticas 

reconhecida e importante no decorrer dos tempos. 

Através do artigo “Circuito inferior da economia urbana: O contexto das feiras livres 

de Itapetinga (BA) e arredores”, de Angelo Szaniecki Perret Serpa e Gil Carlos Silveira Porto 

(2007), apresentam a feira livre enquanto um espaço social dividido no sentido de ser 

produzido por diversas classes sociais, e também demonstrando esta como um circuito 

inferior da economia, já que esta forma de entendimento de uma variedade de práticas 

econômicas é um elemento indispensável para o entendimento da economia urbana por estar 

presente nas pequenas e médias cidades.  Além de ser uma prática comercial autorizada, mas 

predominantemente informal. 

Ressaltando assim a importância do estudo de um fenômeno como as feiras livres já 

que,  

Por esse e outros motivos, é que a feira livre precisa continuar sendo um 

objeto de pesquisa e de estudo para os cientistas sociais, pois, ao refletirem o 

movimento dos grupos sociais, podem ser estudadas para a compreensão da 
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sociedade, para a compreensão do espaço geográfico, para a compreensão da 

nossa vida de cada dia (SERPA; PORTO, 2007, p. 19). 

 

Apresentam também, a importância dos feirantes e as atividades múltiplas que 

executam. Além de relações diversas, externas à atividade realizada na feira livre, o trabalho 

do feirante é composto por tarefas diferenciadas, tanto em um mesmo dia de trabalho, quanto 

a uma semana de atividade. Já que pode envolver o transporte de mercadorias, a compra, 

arrumação, distribuição, venda, e outras atividades menores, mas não menos importantes 

(SERPA; PORTO, 2007, p. 16). 

 Já na obra de Emerson Trevisan (2008) “A feira livre em Igarassu: Uma análise a 

partir dos dois circuitos da economia; a convivência do formal e o informal” apresenta a 

relação entre o que ele define como “circuitos” da economia, sendo a feira livre parte do 

circuito inferior, informal, e outras formas de comércio tais como mercados, aqui apresentado 

como formal, através da competição pelo espaço, além de apresentar a feira como um local 

que favorece iniciativas individuais.  

Dialogando assim com o trabalho apresentado anteriormente de Serpa; Porto (2007), e 

dando uma maior atenção para questões relacionadas às iniciativas individuais que o ambiente 

permite, e que é apresentada de forma bastante pertinente, já que é uma situação recorrente 

em relação à representatividade das feiras livres, dessa forma ao expor uma situação peculiar 

em que,  

[...] Um ambulante comercializando “macaxeira” na porta de um 

supermercado. Esta cena era incomum na realidade do autor que acostumado 

em seu lugar com os hipermercados, não compreendia de que forma tal 
comerciante competia com um agente do capitalismo moderno. 

(TREVISAN, 2008, p. 15) 

Apresenta, além do estranhamento com o objeto, a presença de outras formas de 

comércio, os supermercados, em competição pelo espaço e fregueses com os feirantes, assim 

como ocorre na feirinha do Jacintinho, em Maceió. 

O autor realiza um resgate histórico das feiras livres, a região, e as influências que ela 

e a sociedade sofreram, em decorrência da modernização da região, e que transformaram tanto 

a dinâmica urbana (TREVISAN, 2008, p. 17).   

Apresentando também, questões pertinentes à ocupação espacial existente nas feiras 

livres enquanto fator de resistência, desobediência e principalmente de sobrevivência para os 

feirantes e ambulantes presentes nesse evento. 
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E considero ser esta uma das grandes colaborações do autor. A questão espacial da 

feira é muito bem tratada, ao apontar que os espaços são “obra da ação humana, os sistemas 

de objetos são realizações humanas, que para tais, surgem de uma necessidade ou desejo”. 

(TREVISAN, 2008, p.86) 

E que dependem de diversas relações, 

Sejam elas “horizontais”; no caso da feira, entende-se por “horizontais” as 
relações tecidas no cotidiano entre os feirantes. Também, existem relações 

“verticais”, entendendo-se por “verticais” as relações com entes externos à 

feira como, por exemplo, entre os feirantes e o poder público, seus 
fornecedores e consumidores. Nessas relações, os feirantes estão também a 

mercê de fatores externos, que podem estar longe de sua influência e poder 

de decisão (TREVISAN, 2008, p. 87).  

A feira livre neste sentido está em permanente diálogo, e se forma enquanto resultante 

deste em suas práticas e construções presentes em seu cotidiano. 

Passando por uma perspectiva histórica as colaborações foram também notáveis. Em 

“Trabalho e Costume de feirantes de alimentos: Pequenos comerciantes e regulamentações do 

mercado em Feira de Santana (1960 – 1990)”, Larissa Penelu Bitencourt Pacheco (2009), vê a 

feira como um local onde os sujeitos são protagonistas através do comportamento dos 

feirantes diante das mudanças que esta os submete, apresentando os costumes, conflitos, a 

pressão da modernidade (supermercados), em que o diferencial e a “alma” da feira são a rua e 

o céu, assim como as relações interpessoais.  

A autora aponta através de um resgate histórico do período mencionado as diversas 

transformações e mudanças que a atividade dos feirantes, o ponto de vista da imprensa, os 

fregueses, a feira livre em si, sofreram no decorrer dos tempos, principalmente pelo período 

em que a feira foi alocada em um local específico, direcionado somente para esta prática, 

saindo assim das ruas. Embora posto posteriormente, devido ao crescimento populacional e 

aumento da feira livre na Central de Abastecimento, ela retorna para as ruas da cidade. 

Contrapondo os interesses e vontades dos órgãos públicos, mas refletindo as condições sociais 

e iniciativas das pessoas que contribuem para a existência da feira.  

Juntamente com as modificações presentes na feira, um dos fatores interessantes que 

refletiram no comportamento dos feirantes e foram identificados pela autora, foi a 

competitividade e a presença dos grandes supermercados, onde  

Com o advento dos modernos hipermercados, os comerciantes do ramo, em 

Feira de Santana, estavam mais preocupados em aprender a estocar, 

remarcar preços, como a associar o seu capital a investimentos maiores para 
não serem engolidos. Na coluna Informações e Negócios foi possível 
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acompanhar algumas dicas feitas por comerciantes feirenses de como se 

aproximar de uma sociedade anônima sem grandes perdas ou de como 

alterar constantemente o valor do produto sem parecer injusto (num contexto 
inflacionário) - Jornal Feira Hoje entre os anos de 1979 e 1981 (PACHECO, 

2009, p. 68). 

Ou seja, em decorrência de pressões externas, a feira precisou se adequar e mudar 

algumas formas de racionalidades presentes em seu dia-a-dia como meio de manter sua 

freguesia oferecendo algo semelhante aos seus concorrentes diretos e, desse modo, 

reinventando-se.  

O trabalho de Júlia Rosa Castro de Britto (2007), “Representações dos trabalhadores 

da feira livre de Camaçari Bahia: 1970 – 2007” apresenta a figura do feirante como ator 

principal deste evento, já que este “é muito mais que um feirante, vai além [da 

comercialização] de frutas e legumes. Muitos deles representam um elo cultural importante, 

que liga no tempo o mundo rural ao urbano” (BRITTO, 2007, p.5). 

 Além de entender as práticas cotidianas dos feirantes como práticas de 

enfrentamentos sociais durante a trajetória existencial da feira livre, elas são entendidas pela 

autora também como  

centros de trocas de mercadorias durante muitos anos em diversas culturas 

do planeta. Sejam elas permanentes ou fixas, funcionam no abastecimento de 
gêneros alimentícios da cidade, fornecendo produtos essenciais à vida 

humana, além de desenvolver paralelamente um encontro diário entre 

trabalhadores e consumidores, constituindo laços de relações entre si 
(BRITTO, 2007, p. 93).  

As abordagens históricas sobre as feiras livres que foram encontradas contribuíram 

enormemente para nos mostrar o objeto sendo protagonizados por personagens presentes em 

grande parte das relações presentes, os feirantes, já que a feira é resultante, em grande medida 

da à atividade laboral exercida por estes, sem deixar de lado, as questões sobre a 

sociabilidade, e os costumes presentes no ambiente. 

Dentre as contribuições encontradas, uma na área da Economia foi de grande valia 

para a compreensão do objeto. O trabalho de Jarpa Aramis Ventura de Andrade (2007) “A rua 

Cleto Campelo como organizadora da economia popular no bairro do Jacintinho, em 

Maceió.”, por apresentar o local, assim como a feira livre como objeto de estudo. 

Demonstrando a importância econômica e social da região, além de características sobre o 

comércio na localidade, e dados relevantes relacionados ao montante que envolve a atividade 

na região. Assim, a importância para a cidade como um local de abastecimento e de geração 

de renda para a sociedade. 
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Além de apresentar um breve histórico sobre a origem do bairro, algo que é de grande 

valia, tendo em vista que são poucas as produções sobre a região, tendo em mente que este 

trabalho foi fundamental para um capítulo no livro sobre “As feiras livres de Maceió” (2013). 

Outros dados de grande importância foram encontrados nos trabalhos: “Feiras no 

Nordeste” (2008) E “Feira de Macaíba/ RN: Um estudo das modificações na dinâmica 

socioespacial (1960/ 2006)” (2007), de Geovany Pachelly Galdino Dantas, onde o autor 

também faz um resgate histórico significativo sobre as feiras livres enquanto fenômeno 

presente nas sociedades e, principalmente, no nordeste brasileiro.  

O autor apresenta um levantamento detalhado sobre as feiras livres no Brasil, e que 

serviu como guia na tentativa de seguir percurso semelhante, tendo em vista que apesar de sua 

valiosa contribuição, algumas lacunas sobre a origem e documentação das feiras livres no país 

ainda existem. 

Em última analise, a feira é o momento em que a sociabilidade se manifesta 

em todas as suas dimensões e é na rua onde esta se expressa com mais 

intensidade.  Através das inúmeras pessoas que se deslocam semanalmente 
para os núcleos urbanos, verificamos que a feira apresenta uma 

efervescência social, caracterizada por uma multiplicidade de eventos, 

modificando, ainda que por um período curto, a temporalidade da cidade 

imprimindo um dinamismo diferente do habitual (DANTAS, 2008, p. 99). 

Assim, além do autor fornecer informações contribuindo para a busca por fontes 

interessantes sobre o fenômeno que é a feira livre, também compreende esta enquanto um 

local de sociabilidade, de construções diárias. 

Semelhante a esta contribuição, estão os trabalhos: “As feiras como espaços públicos 

de sociabilidade, representação e desenvolvimento para as urbes ibéricas e americanas” 

(2010) e “Continuidade e descontinuidade no contexto da globalização: um estudo de feiras 

em Portugal e no Brasil (1986-2007)” (2011), de Giovanna de Aquino Fonseca Araújo, onde a 

autora faz um resgate histórico no contexto europeu, e nordestino brasileiro, apontando para a 

influência que as feiras livres sofrem enquanto comércio da antiguidade e a pressão do 

mercado externo globalizado na atualidade. 

Nas duas obras, além de um profundo levantamento histórico, há comparações entre as 

feiras presentes no Brasil e em Portugal, e também considerações sobre a sociabilidade 

presente no ambiente, 

Na Europa e na América as feiras sempre tiveram uma importância muito 

grande, ultrapassando o seu papel comercial nas cidades e transformando-se, 

em muitas sociedades, em entrepostos de trocas culturais e de aprendizado, 
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nos quais os transeuntes de várias localidades se congregam e estabelecem 

laços de sociabilidade (ARAÚJO, 2011, p. vii). 

Onde ainda segundo a autora,  

Tal sociabilidade é dotada de um caráter positivo – construtivo, afirmativo – 

para as pessoas que dela participam. Sabe-se que, na teoria social, a noção de 
sociabilidade se refere geralmente a situações lúdicas em que há 

congraçamento e confraternização entre as pessoas. Assim, nas feiras em 

estudo, as pessoas têm conhecimento das últimas notícias e boatos, são feitos 
os anúncios de utilidade pública, as manifestações coletivas se expõem, etc. 

Enfim, constituem-se espaços de relações sociais e interações cotidianas. 

Comícios geralmente ocorrem em dia de feira, assim como espetáculos 

artísticos, ditos folclórico, desenvolvem-se nas feiras como forma de 
entretenimento, a exemplo dos folcloristas que divulgam a cultura local, 

apresentando riqueza e a experiência da memória. Divulgando, portanto, as 

raízes da cultura popular (ARAÚJO, 2011, p. 90). 

São lugares, formas, meios, momentos, laços, relações, locus, experiências, e redes de 

sociabilidade que compõe a feira livre, sendo estes uns dos maiores atrativos das feiras livres. 

A possibilidade de interagir, se distrair, se socializar (ARAÚJO, 2011, p. 584). 

As colaborações aqui apresentadas, e que possuem a feira livre enquanto objeto de 

estudo expondo em grande maioria a sua multiplicidade, contribuiu para um direcionamento 

voltado para a compreensão do objeto enquanto pertencente à sociedade em questão, o bairro 

do Jacintinho na cidade de Maceió, e que tem as pessoas, feirantes ou fregueses, como os 

coadjuvantes deste fenômeno. 

Concentrando assim o ponto de vista nas feiras livres do Nordeste, por entender que 

estas permitem uma representatividade devido às semelhanças em sua formação e práticas 

costumeiras presentes atualmente. As produções acima apresentadas compõem um referencial 

interdisciplinar, mas que se assemelham em muitos aspectos, e principalmente agrupam 

elementos com a abordagem antropológica aqui proposta. Cabe aqui expor aspectos 

relevantes e que demonstrem a feira livre do Jacintinho como pertencente ao conjunto das 

feiras livres do nordeste através de um ponto de vista etnográfico. 

E assim, entendo a feira como um objeto antropológico, um ambiente que contém em 

sua razão de ser uma lógica comercial estabelecida em sua origem, é possível relacionar tal 

fenômeno com a noção de troca em que as relações presentes nas feiras livres permitem. 

Porém não uma troca relacionada somente a lógica comercial, já que consoante com o 

apresentado até o momento, a feira livre é amplamente diversa em situações, valores e 

significados, ela é copiosa enquanto acontecimento.  

Para isso entende-se a troca enquanto uma transferência repleta (montante, noções, 

objetos, mercadorias, significados etc.) realizada e presente desde o momento em que o 
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indivíduo penetra na feira, como consequência do comportamento voltado para os signos e 

sanções presentes, evidentes no ato da troca por meio da oralidade, ou apenas da 

reciprocidade entre feirante e freguês. Tendo em vista que a feira é composta por pessoas 

motivadas diferentemente, mas que a partir do momento que se dirigem a ela, depositam algo 

na mesma medida em que lavam consigo uma parcela de sua atmosfera peculiar. Seja por 

meio das mercadorias adquiridas, das experiências relacionadas às interações, de situações 

diversas, entre outros movimentos presentes no contexto da feira, mas que marcam de 

maneira particular o intimo do indivíduo através de uma lembrança ou relato que é acionado 

por intermédio da oralidade, seja fora do ambiente, ou no retorno a este. 

Nesse sentido a noção de um ambiente de troca nos remete as contribuições 

antropológicas clássicas de Marcel Mauss (1974) e Bronislaw Malinowski (1976). Ambos 

abordaram o sistema da troca como acontecimento importante nas sociedades que estudaram, 

e de maneira geral os referidos autores apresentam características do sistema de trocas que 

remetem a reciprocidade presente entre os envolvidos nesta ação, seja a partir dos dons e 

contra-dons em Mauss (1974), seja na rica socialidade contida no Kula para Malinowski 

(1976). 

Podemos afirmar que entendemos, assim, a feira livre enquanto um fenômeno social 

total, no sentido que foi empregado por Marcel Mauus, conceito implica que o que define e 

está presente em determinado fato social são elementos múltiplos que interagem e que o 

conformam, mostrando seu aspecto pluridimensional (econômico, cultural, legal, 

morfológico, etc.) e não determinado por apenas um Deus. “São ‘todos’, sistemas sociais 

inteiros” (MAUSS, 2003, p. 310). Por isso: 

Não a estudamos como se estivessem imóveis, num estado estático ou 

cadavérico, e muito menos as decompusemos e dissecamos em regras de 

direito, em mitos, em valores e preços. Foi considerando o conjunto que 
pudemos perceber o essencial, o movimento do todo, o aspecto vivo, o 

instante fugaz em que a sociedade toma, em que os homens tomam 

consciência sentimental de si mesmos e de sua situação frente a outrem 

(MAUSS, Idem, p. 311). 

Dessa maneira, concebemos conceitualmente a Feira do Jacintinho como algo que 

pode ser estudado na condição de uma expressão de “comportamento humano total, a vida 

social inteira” (MAUSS, 2003, p. 314), pela pluridimensional sociocultural e econômica que a 

fazem existir, especialmente a questão das trocas que lhes dar sentido e razão de ser. 

A troca de objetos, bens, favores, entre outras formas, é parte importante dos 

processos de sociabilidade presente em dadas sociedades, por não restringir-se a uma mera 
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questão material. Acima de tudo, a troca envolve, dentre diversos fatores, a esfera política, 

organizacional e subjetiva do indivíduo. É uma relação de contato que leva consigo, através 

da voluntariedade prestada, algo além da coisa trocada em si, visto que valores, significados e 

vontades entram em jogo, como destacaram os frisados antropólogos (MAUSS, 1974). 

Inicialmente devemos entender o que é o kula, e a importância de sua amplitude para 

os trobriandeses de acordo com o trabalho de Malinowski o que define ser este “uma extensa 

forma de comércio de caráter intertribal praticada por comunidades localizadas em um largo 

anel de ilhas, formando um circuito fechado (MALINOWSKI, 1986, p.84)”. 

Porém, em decorrência do Kula, assevera Malinowski (1986, p. 86): 

encontramos uma enorme quantidade de traços e atividades secundárias que 
lhe são associadas e realizadas à sua sombra. Assim, lado a lado com a troca 

cerimonial de braceletes e colares de conchas, os nativos desenvolvem 

também, entre uma ilha e outra, formas comuns de comércio, permutando 
uma grande variedade de bens considerados indispensáveis, mas impossíveis 

de serem obtidos no distrito para o qual são importados. Além desse 

comércio, há outras atividades preliminares ao Kula ou a ele associadas, 
como a construção de canoas para expedições em alto-mar, grandes 

cerimônias fúnebres e tabus preparatórios. 

Através do Kula, povos distintos, de culturas específicas, em dada região, se 

relacionam em razão de uma atividade e em decorrência da dádiva, da troca de objetos 

simbólicos de grande importância cultural, trocando-se muito mais entre si, 

E não apenas os artigos Kula, mas também diversos artigos de uso doméstico 
e presentes menores, oferecidos a uma pessoa, terminam por chegar às mãos 

de uma outra, ou de um parceiro indireto, em lugares bastante distantes. É 

fácil perceber que, no final, não apenas objetos da cultura material, mas 
também costumes, canções, motivos artísticos e influências culturais de 

modo geral são transportados pela rota do Kula (MALINOWSKI, 1986, p. 

95). 

Assim como diversos eventos econômicos e sociais, tal como uma feira livre, no Kula 

troca-se muito mais do que mercadorias. A sociabilidade, as relações, as interações entre as 

pessoas (MALINOWSKI, 1986, p.83), estão presentes como pertencentes a uma totalidade de 

um comércio circundante, mas que remete às motivações e à importância dada ao fenômeno 

pelo indivíduo e pela sociedade. 

Em meio a uma vida social dotada do compromisso em agir reciprocamente, em 

relação a um presente e a devolução de um contrapresente, por meio de braceletes e colares 

artesanais e de grande valia entre os nativos, há um todo complexo onde, a “produção, a troca 

e o consumo estão socialmente organizados e regulados pelo costume, e onde um sistema 
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especial de valores econômicos tradicionais governa as atividades dos nativos, estimulando 

seus esforços” (MALINOWSKI, 1986, p. 83). 

É uma instituição econômica, mas principalmente, um evento social com vieses de 

magia e caráter cerimonial dotado de sociabilidades para além dele mesmo. Já que assim 

como há importância no Kula enquanto a obrigatoriedade e reciprocidade presente, as 

relações e trocas que o acompanham “externamente”, são também fundamentais para a 

existência e manutenção das sociedades estudadas, pois além do suprimento de materiais de 

necessidades diversas, através dos momentos de permuta, negociações, assim como 

jocosidades entre os presentes, existem responsabilidade de um evento para com o outro, 

ambos estão relacionados e são importantes para as pessoas. 

E assim, a partir de uma análise inclusive do Kula e de outros sistemas sociais tendo 

nas trocas como o ponto de vista central, Mauss (1974) nos apresenta o que está relacionado a 

este ato, a dádiva e a obrigação de retribuir. O Dom e o contra-dom como forma de 

reciprocidade entre os povos que realizam trocas diversas de objetos, favores, prestações, 

como meio de manutenção de um vínculo, e assim colaborando para a movimentação de bens 

materiais e imateriais, por entre as relações interpessoais.  

E assim, por ser o objeto de estudo aqui apresentado, uma feira livre, de caráter 

comercial e econômico, onde a circulação de bens e produtos entre pessoas tem como caráter 

fundante, mas principalmente há presença de interações e sociabilidades em sua forma de ser, 

é que se compreende de extrema importância refletir sobre as contribuições dos autores.  

No decorrer do trabalho foi apresentado considerações sobre formas de troca que se 

assemelham às apontadas acima no tocante a sua simplicidade, ausência de moeda, mas 

importância socialmente, como modo de ilustrar a presença destes tipos de relações no Brasil. 

E também considerações que se assemelham ao compromisso da troca, seja material 

ou social, tendo em vista que a feira livre permite relações além das comerciais, onde o 

tratamento entre as pessoas, o comportamento destas remete a um retorno de forma a retribuir 

as gentilezas, dádivas. E que pode ser vista nas formas de relação e sociabilidade entre os 

feirantes, quanto meio de prestação de favores, de ajudas, e entre feirantes e fregueses, por 

meio do atendimento ou comportamento na busca de uma satisfação mútua. 

Conforme tem sido amplamente correspondido e apresentado enquanto características 

presentes nas relações entre pessoas através das contribuições teóricas aqui elencadas, 

pretendo definir qual a compreensão que é entendida ao tratar de interação e sociabilidade 

como parte importante presente nas feiras livres. 
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Conforme alguns autores já indicaram nas considerações acima, ao apresentar o 

conceito de sociabilidade relacionado à noção de Simmel (VEDANA,2008; MORAES, 2011) 

, algumas observações sobre o termo devem ser tecidas. 

Primeiramente entender que  

Tal conceito foi criado originalmente no campo da sociologia (ou da 

filosofia social, sob outro prisma) por Georg Simmel (1858-1918), autor que, 

dentre várias indagações, norteava-se pela pergunta “como a sociedade é 
possível?”, buscando não tomá-la como algo dado, mas continuamente 

constituído (e dissolvido) pelos indivíduos através de interações recíprocas. 

O mesmo veio a ser posteriormente re-significado através de um rico diálogo 

entre a sociologia e antropologia voltadas à vida urbana. Dentro desta 
interlocução, destacar-se-á a contribuição antropológica, que privilegia a 

prática etnográfica, também voltada à explicitação de uma condição 

relacional e situacional que, nesse caso, o pesquisar assume com seus 
próprios objetos de pesquisa (FRÚGOLI Jr., 2007, p. 8). 

E assim, apresentando um pequeno apontamento sobre a origem do termo, e as 

adequações que este sofreu posteriormente, pretendo transcorrer sobre este, aos prismas da 

antropologia e do objeto de estudo em questão. 

Ao tratar de etnografia, pode-se entender a mesma enquanto algo que busca dar conta, 

inclusive, das interações. E este é o ponto de vista aqui presente já que as feiras livres são 

locais onde o interagir é uniforme em sua forma de ser. Ou seja, comprar, vender, escolher, 

julgar, por mais que aconteça em algum momento de ausência de oralidade, o que é raro, mas 

acontece nas feiras livres (SANTOS, 2011), é um instante de interação.  

E assim, à luz de algumas das considerações de Simmel (2006), é que entende-se a 

feirinha do Jacintinho como um local onde a sociabilidade, através de encontros, da 

reciprocidade, de trocas que o ambiente possibilita, por meio de “impulsos ou da busca de 

certas finalidades (SIMMEL, 2006, p. 59)” que são construídas por tais buscas, e assim por 

uma efemeridade que substancializa a feira livre enquanto importante socialmente, já que,  

Na sociabilidade não entram o que as personalidades possuem em termos de 
significações objetivas, significações que têm seu centro fora do círculo de 

ação; riqueza, posição social, erudição, fama, capacidades excepcionais e 
méritos individuais não desempenham qualquer papel na sociabilidade 

(SIMMEL, 2006, p. 67). 

A Feira do Jacintinho é uma forma social resultante dos elos de sociabilidade entre os 

indivíduos que a fazem existir e lhe conferem destino e significado, onde a troca torna-se seu 

território de existência. Assim, pode-se dizer que “ela é um acontecer que tem uma função 

pela qual cada um recebe de outrem ou comunica a outrem um destino e uma forma” 

(SIMMEL, 2006, p. 18, grifo do autor). A saber,  



100 

 

[...] a forma é a mútua determinação e interação dos elementos pelos quais se 

constrói uma unidade. Posto que, para a sociabilidade, se colocam de lado as 

motivações concretas ligadas à delimitação de finalidades da vida, e a forma 
pura, a inter-relação interativa dos indivíduos (Idem, p. 64-65). 

 

A sociabilidade está presente na feirinha do Jacintinho de diversos modos, conforme 

apresentado nos capítulos anteriores, e assim também como um fator de representatividade 

das feiras livres de modo geral. Já que é um fenômeno que remete a estas situações, a relações 

entre pessoas, sendo um fato social total (MAUSS, Idem). Nesse sentido, forma social e fato 

social total, com base nas trocas existentes na feira aqui estudada, são conceitos que se 

comunicam e se estabelecem, funcionando - em nosso debate antropológico - como sinônimo. 

O que indica a importância social que a feira, as trocas e as relações materiais exercem 

perante a sociedade, e a sociabilidade dos indivíduos, é que a feira é um acontecimento 

também para além dela, por envolver a história de vida de moradores da região, de quem a 

frequenta, de quem mantém vínculos de trabalho, e das relações com os órgãos públicos que 

são responsáveis também por sua existência.  

As possibilidades teóricas apresentadas serviram como aporte para a produção desta 

dissertação, já que demonstraram possibilidades que reforçaram as intenções cogitadas na 

elaboração de escopo sobre o objeto. Fizeram enxergar a feira livre com a vivacidade que esta 

representa.  

Conforme proposto inicialmente, este trabalho seguiu um itinerário semelhante aos 

disponíveis em uma feira, onde a relação entre oferta e procura está intimamente ligada com 

os haveres que atendem ou não, as expectativas depositadas no passeio por suas ruas, 

avenidas, becos e vielas, e o suprimento de necessidades. Entrando na feira, e vendo as 

possibilidades e opções que esta pode nos oferecer em nossa busca etnográfica, resultando 

numa dissertação que refletiu a pluralidade de seu ambiente. 

Para a compreensão de como tais características aqui apontadas sobre a feira livre 

ocorrem na feira do Jacintinho, é de grande valia entendermos como as feiras surgem 

enquanto fenômeno de importância social no decorrer dos anos, e afirmando-se assim 

enquanto práticas reconhecidas socialmente e que existem em sua diversidade, no sentido de 

uma forma social, de um fato social total que expressam e são a expressão das trocas. 
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5 CONCLUSÃO 

As feiras livres são um retrato interessante da realidade social de uma cidade, um 

bairro, ou uma região específica em que se situa. Por serem realizadas por pessoas que ali 

desempenham ações diversas, nas relações em que o trabalho e comportamentos relacionados 

ao contexto de uma feira, como movimentação e pluralidade deste evento social conforme 

ficou evidente ao apresentar a feirinha do Jacintinho enquanto um objeto de estudo 

antropológico. 

E também através do percurso teórico aqui realizado, que nos levou a conduzir a 

pesquisa por perspectivas que trataram de aspectos relacionados ao individuo e sua relação 

com as possibilidades e realidade distinta que a feira livre oferece a quem para ela se dirige, 

tanto como feirante ou freguês. 

O que tornou evidente através da etnografia apresentada inicialmente como forma de 

introduzir o leitor ao objeto, tal como o freguês ao entrar na feira livre. Onde as noções e 

compreensões da realidade apresentada só são possíveis no momento em que esta é sentida 

causando sensações que movem, ou motivam as pessoas a participarem de tal fenômeno. 

Assim como as motivações diversas que foram elencadas, tais como o consumo, o 

trabalho em suas inúmeras configurações, as facilidades devido a localização, as opções para 

a reprodução de atividades, as situações, que tornam a feira relevante e nesse aspecto, 

fundamental para que vê nela uma gama ainda maior de possibilidades, tal como as pessoas 

que a ocupam em sua variedade. 

A feirinha do Jacintinho, apresentada enquanto um evento, ou instituição presente no 

contexto urbano de uma cidade nordestina, incluindo-se assim no âmbito de uma feira livre de 

grande importância para a sua região, tal como demais feiras presentes no nordeste. Mesmo 

encontrando dificuldades quanto a materialidade de conteúdo sobre a sua origem e formação, 

porém tendo acesso a indicadores que possam colaborar para futuramente, uma busca 

profunda, esclarecer como surgiram as feiras livres na cidade de Maceió. Já que é um 

fenômeno presente em vários bairros, atingindo assim muitas pessoas, através de muitos anos 

além de ter sua origem enquanto prática no território brasileiro um tanto quanto peculiar.  

Intencionou-se dar voz aos personagens da feira livre, algo que foi trabalhoso e não 

realizado com grande adesão de interessados, devido a enorme resistência atribuída à fluidez 

do fenômeno e também a resistência, ou recusa, das pessoas em participarem diretamente do 

trabalho. Havendo sim a participação contribuindo de forma qualitativa para o trabalho, já que  

as vozes aqui presentes confirmaram a pluralidade em vários aspectos que compõem a feira. 
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 Mas não foi algo que comprometesse negativamente o escrito, tendo em vista que a 

informações obtidas no campo contribuíram para trazer a feirinha do Jacintinho para o leitor, 

com a sua riqueza relacionada ao visual, situações, momentos, personagens, apropriações do 

espaço, desenvolvimento local, morfologia, entre outras tantas que a feira possibilita. Os 

percursos que o bairro e a feirinha proporcionaram entre suas ruas, becos, avenidas e 

situações presenciadas, contribuíram juntamente com as pessoas que colaboraram com o 

trabalho, a demonstrar como é a feirinha do Jacintinho. 

A espontaneidade que corresponde à existência de uma feira livre fica evidente ao 

adentrar na feirinha do Jacintinho, em virtude de sua presença relacionada ao crescimento e 

desenvolvimento do bairro, e por um ordenamento diferenciado, criativo em relação às 

interações e sociabilidades. Tendo em vista que através de situações, momentos de troca 

(numa amplitude ou totalidade que estes podem compreender), e relações ali presentes, são o 

que motivam a presença, e continuidade, da feira livre, já que ela não deixa de ser cobiçada 

por quem ali busca opção de trabalho ou de consumo. 

Através de contribuições diversas num limiar da interdisciplinaridade, conforme a 

antropologia possibilita, a feira livre do Jacintinho foi compreendida enquanto um fenômeno 

importante, e dotado de situações que remete aos momentos de interação e sociabilidade 

(SIMMEL, 2006), por ser constituído por pessoas que estão ali motivadas por diversas 

finalidades, mas que fazem a feira acontecer, resultando assim em algo comum. 

Confirmando a existência de uma vasta gama de situações, podendo é claro existir 

muito mais do que as presenciadas, pelo fato das feiras livres serem uma constante na 

sociedade, que sofrem, conforme vimos, adequações em decorrência de necessidades 

diversas, mas onde sempre haverá interações ou relações de sociabilidade como pertencentes 

de sua existência, já que a feira em si é um constante negociar. E também por ser calcada pela 

concepção de troca em que a reciprocidade se faz como princípio presente em todas as esferas 

onde o indivíduo está presente na feira livre (MAUSS, 1974; MALINOWSKI, 1976). 

E assim, através de um aprofundamento teórico, direcionado para o entendimento das 

feiras livres enquanto acontecimento social dotado de uma riqueza refletida nas práticas 

presenciadas, como forma de consubstanciar o entendimento do objeto em sua amplitude, já 

que muitos aspectos são comuns, e outros passam a ser percebidos devido ao conhecimento de 

sua diversidade. 

Inicialmente através de formulações realizada por meio da obtenção de dados 

científicos em pesquisas acadêmicas que possui a feira livre como objeto, ou que passam por 

esta de alguma forma, como modo a revelar esta enquanto possível de ser entendida como um 
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fenômeno social corrente, com vestígios do passado, mas principalmente como vista 

academicamente, o objeto foi se demonstrando amplo e diverso. Apresentando 

especificidades, insuficiências sobre a abordagem ao objeto, mas em grande medida aspectos 

que foram estudados profundamente, e que contribuíram grandemente para a dissertação aqui 

presente, conforme demonstrado no capítulo anterior. 

E assim a feira foi resgatada historicamente, mesmo que brevemente, em âmbito 

mundial, nacional e local. Como forma de entender a origem e desenvolvimento de um 

fenômeno presente numa vasta gama de sociedades em momentos distintos, por motivações e 

interesses os mais variados possíveis, e que fez demonstrar lacunas quanto ao estudo do 

objeto em profundidade no tocante a sua origem na cidade de Maceió. Já que os dados 

encontrados, e disponíveis foram limitados, mas de grande valia para se pensar num projeto 

futuro, ou indicar um caminho para este. 

Colaborando assim para o estudo e materialidade sobre a existência das feiras livres. 

Sendo esta contribuição aqui presente, um registro de grande importância, já que futuramente 

ao propor um mesmo percurso, na mesma feira, possivelmente as questões e respostas serão 

diferentes, por ser outro momento, e pela feira estar em constante movimento e 

transformações. A feira livre é um fenômeno social pulsante. 

É nesse sentido um local de convergência de individualidades que mantém relações 

também com o que é externo a feira, e que fazem esta acontecer, dão razão e sentido a sua 

existência. Além de toda uma lógica construída historicamente através da atividade de 

trabalho do feirante, pessoas dotadas de intenções distintas acrescentam novo fôlego à 

realidade da feira. 

A feira livre assim é viva e fluída de acontecimentos, ela pulsa dentro da cidade 

diariamente, e nos dias de maior movimentação, desde as suas primeiras horas. É um local de 

uma imensidão de eventualidades, e legítimas de serem vistas enquanto objeto de estudo 

acadêmico, pois também estão em constante adequação, tanto em sua estrutura, como nas 

pessoas que interagem, se sociabilizam e pertencem a este fenômeno social, e agora 

antropológico. 

A pesquisa dissertativa aqui apresentada demonstra o quanto um fenômeno presente 

na sociedade, visto e conhecido por muitos, porém compreendido por poucos, principalmente 

os que nele estão inseridos, pode revelar situações que demonstram o quanto a sociedade é 

complexa e rica, ampla de formas de apropriação e de realização de trabalho, e também na 

participação de pessoas como forma de diferenciar o ambiente de outros presentes no mundo 

contemporâneo. Conforme dito anteriormente, a feira é processo em todas as instancias que 
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nela está envolvida e por isso são realizadas e resignificadas por quem “faz a feira”, 

cotidianamente.  

A feira do Jacintinho é nesse sentido uma nova feira a cada ação dos pertencentes, é 

movimento, já que é construída enquanto um fenômeno por pessoas dotadas de intenções 

diversas. Onde sua configuração se dá justamente através da possibilidade de pertencimento 

diversa, onde cada frequentador, de acordo com sua intenção: consumo (rotineiro ou 

eventual), trabalho (fixo ou esporádico), encontros, lanches, atividades informais, estão 

incluídos num todo aparentemente desorganizado para quem vê de fora, mas que mantém uma 

constante adesão de pessoas que tornam a feira livre um evento constante na sociedade. 
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