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Feira Livre: Recanto de Poesia  

 

Olha o trôco, olha a troca! 

Dou-lhe duas, dou-lhe três! 

Amendoim de paçoca, 

Uva de vinha e de vez! 

Milho que dá pipoca 

Remédio de gravidez 

Anzol, caniço e minhoca 

Casal de burro pedrês 

Sanfona que quase toca 

Jogo de dama e xadrez 

Toda e qualquer engenhoca 

Que agradar ao freguês. 

 

Bom dia Dona Maria!! 

Olha a alface 

Olha o almeirão 

Vamos lá Seu João!! 

Maçã graúda 

Pêra docinha 

Leva fruta, Leva fruta 

Dona Carminha. 

Ah Ah Ah que saudade 

Da Dona Piedade 

La vem ela 

La vem ela 

Toda linda 

Toda bela! 

 

Olha aí, olha aí! 

Melancia e Caqui. 

Que beleza, que beleza, 

Bem docinha a framboesa, 

Mais um pouco e acaba 

A manga e a jaboticaba 

Olha o tomate! 

Olha o abacate! 

Que incrível é a feira 

Que celeiro de poesia 

Que encontro de alegria!

 

 

Autor: DOMINGOS DUDLEI MENETTI  

http://www.poesias.omelhordaweb.com.br  
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RESUMO 

 

A feira livre é um fenômeno sócio-cultural que vai além do caráter comercial, chama as 

pessoas a permanecerem em um local de passagem que se transforma semanalmente, 

construindo um costume que permanece apesar das mudanças na vida introduzidas na 

sociedade capitalista. Neste local se inventam modos de se relacionar, constroem-se 

histórias em meio a uma emaranhada rede conversas, que conecta uma diversidade de 

pessoas e situações. Esta pesquisa, como muitas, passou por dúvidas e percursos que 

foram se delineando na medida em que eu experimentava e transformava minha postura 

diante do campo. Narrei nesta dissertação as experiências vividas nas visitas à feira livre 

do bairro Castelo Branco, as discussões que perpassaram o mestrado como os modos de 

se fazer e pensar pesquisa, os desafios, as histórias, as conversas, as dúvidas, as 

curiosidades, enfim, conto da vida que se faz em pesquisa. Foram muitos os momentos 

de convivência com o cotidiano da feira querendo investigar as práticas e relações entre 

as pessoas que frequentavam esse lugar. As visitas na feira se concentraram nas bancas 

das fateiras Meire e Duquinha, onde se construíram histórias, observou-se conversas e 

interações que mostraram a dinamicidade desta feira e suas relações. Diante das 

experiências na feira, algumas questões que dizem respeito ao modo como as relações 

se construíram na nossa sociedade foram salientadas como a constituição do sujeito 

individual e intimista, a constituição de não-lugares de passagem e lugares de 

permanência, o controle do espaço urbano e um modo de compreender como as relações 

humanas são construídas e modulam encontros. A feira livre se mostrou um lugar 

curioso para compreender como se dão as relações num espaço urbano específico, 

carregado de tradição e biografias de seus habitantes cujas narrativas expressam uma 

memória coletiva. Esta pesquisa que teve por objetivo observar como se davam as 

relações entre aqueles que fazem parte da feira do bairro Castelo Branco. Este estudo 

importa ao enfrentamento da problemática da individualização na sociedade urbana e do 

processo de fragmentação/homogeneização entre grupos sociais, pois busca sentidos 

sobre as complexidades dos processos de trocas e relações sociais neste território 

urbano. A partir destas reflexões, foi possível compreender um pouco do universo da 

feira livre, bem como a importância da abertura para o inesperado dos encontros e suas 

oportunidades em construir relações que marcam tantas vidas de modo singular. 

 

Palavras-chave: Experiência; relação; conversa; feira-livre. 
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ABSTRACT 

 

Street markets are socio-cultural phenomena that go beyond the commercial character, 

they are held in market squares weekly turning a continuum habit despite all changes 

introduced by capitalist system. In these places new relationship ways are made, stories 

are built in a web of conversations that connects a variety of people and situations. This 

research, like many others, went through doubts and methods that have been designed 

as long as I tried and changed my attitudes towards the field study. In this dissertation I 

narrated experiences lived while visiting Castelo Branco district street market, 

discussions that have permeated the master’s program such as ways of thinking, how to 

do research, challenges, stories, conversations, questions, curiosities, in short, life 

experiences turned this research. There were many everyday life moments in loco trying 

to investigate practices and relationships among people who attend this place. The visit 

focused on Duquinha and Meire, fateiras newsstands traders, where stories were built, 

conversations and interactions watched that show the dynamics of fairs and their 

relationships. From this experience at the fair, some questions concerning the way the 

relations in our society were built highlighting the constitution of the individual and 

intimate subject, the formation of non-passage places and places of residence, the 

control of urban space and a way of understanding how human relationships are 

processed and meetings modulated. The street market was seen as a curious place to 

understand relationships in a specific urban area, a place full of tradition and 

biographies of its passers-by whose stories express a collective memory. This study 

aimed to observe how relationships between those who are part of Castelo Branco 

district fair. This study faces the problem of individuation in urban society and the 

process of fragmentation / homogenization between social groups, as it searches for 

meaning through the complexities of the trade processes and social relations in this 

urban marketplace territory. From these considerations, it was possible to understand a 

little about the universe of street markets, as well as the importance of openness to the 

unexpected of meetings and their opportunities to build relationships that mark so many 

lives in a unique way. 

 

Key words: Experience; relationship; conversation; street market. 
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1. Pra começo de conversa 

 

 São muitos os modos de se contar as próprias experiências e ao começar esta tarefa, 

pensar-se-ia ser simples, mas não é. Os meios acadêmicos nos forçam a ficar presos a 

certos ditos e escritos, tentando passar em detalhes aquilo que se passou no cotidiano de 

pesquisas No entanto, assim como a vida, só se sabe o que se passou, quem passou. 

Mesmo assim, meu desafio é passar da melhor forma as experiências vividas nessa 

pesquisa. Para tanto, proponho-me a trazer nesse trabalho dissertativo os rumos e 

percursos de uma pesquisa que como muitas não tiveram um caminho linear. A pesquisa 

partiu inicialmente de um projeto para seleção de mestrado, mas que esteve inspirada 

em ideias desenvolvidas desde a monografia na graduação em Psicologia. Foi em meio 

a tentativas, curiosidades e experiências que se fez esta pesquisa e que se delinearam os 

objetivos na medida em que me encontrava em campo. Mas vou deixar de rodeios e 

contar um pouco dessa história.  

 

1.1. “Vem cá, deixa te contar uma história?” - Da formiga que se 

transformou em meio-cigarra: contando as experiências numa feira livre 

de Aracaju 
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As pessoas possuem diversas maneiras de encarar suas tarefas, umas se atêm 

tanto a elas, de modo planejado e cronometrado, que pensam muito antes de agir; outras 

fazem aquilo que lhes dá na cabeça a partir do que acontece a cada momento. São dois 

modos diferenciados de fazer as coisas, um pautado numa elaboração antes da ação, 

outro em que a ação acontece na medida em que se experiencia uma situação. Esses 

modos de operar diante de obrigações lembram de certa maneira a fábula recontada por 

La Fontaine, “A cigarra e a formiga”, na realidade elaborada por Esopo, mendigo 

contador de histórias da Grécia que viveu entre 620 a 560 anos A.C.  

Esta fábula conta a história da cigarra que usufruía a estação de clima quente 

cantarolando sem se preocupar com o futuro, enquanto a formiga trabalhava durante 

esses dias carregando mantimentos e os guardando para a estação fria que logo 

chegaria. Quando esta chega, eis que a cigarra, friorenta e faminta, pede abrigo e 

comida à formiga, que questiona o que a cigarra tinha feito durante todo o verão. Essa 

então respondeu prontamente que ficava cantando. A formiga confirma e retruca que já 

que cantou, agora que dance. Esse final tem suas variações a depender de quem conte 

esta história, a compreensão pode ser ou “dançar pra pagar pela comida finalmente 

dividida pela formiga” ou “dançar no sentido de que se vire, vá procurar sua comida”.  

No final das contas, o que fica dessa história são pelo menos dois modos de 

existir e promover práticas de vida distintas: um modo que se compromete com regras e 

cronogramas, esforçando-se em seguir movimentos precisos para alcançar uma 

finalidade; outro que muito se assemelha a música de Zeca Pagodinho “deixa a vida me 

levar, vida leva eu”, onde aquilo que acontece no momento, dita o que se quer fazer, 

investindo naquilo que dá prazer sem se preocupar com as consequências.  

Pois será desses dois modos de operar que estarei me valendo para contar essa 

história de inserção numa feira livre de Aracaju, da minha transformação no modo de 

atuar na pesquisa tal qual uma formiga para aquilo que aqui chamarei de “meio-

cigarra”. Esse termo “meio” vem dizer não de uma metade exata, mas de uma mistura 

da formiga que fui e da cigarra que vim a ser, ou seja, uma cigarra que carrega em si a 

formiga que tinha sido, ou uma “meio-formiga” e “meio-cigarra”. Essa inserção da feira 

fez parte do processo de pesquisa iniciado em junho de 2010 buscando a confecção da 

dissertação de mestrado. Essa pesquisa teve por objetivo apresentar e problematizar as 

relações entre as pessoas que frequentam uma feira livre da cidade de Aracaju.  
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No entanto, durante o processo de experimentar esse campo, muitas mudanças 

aconteceram, pois o projeto submetido no processo de seleção do mestrado em nada se 

aproxima daquilo que acabei fazendo. O primeiro projeto era fruto de um percurso 

trilhado sobre um trabalho de monografia que tratava da relação de amizade que se 

tornou intimista, baseada numa lógica familialista e pautada numa proximidade entre as 

pessoas. Essa configuração se deve principalmente a um esvaziamento de sentido do 

espaço público e consequente processo de despolitização da experiência nesse espaço. A 

partir das críticas a essa lógica familialista de amizade e buscando problematizar o 

tema, surgem questões que nortearam o projeto de pesquisa para o mestrado como a 

dificuldade de estabelecer uma relação de amizade com alguém com quem não se tenha 

nada em comum. Será possível ser amigo de alguém com quem não se tenha afinidades?  

Diante dessas questões resolvi realizar uma pesquisa que pudesse conhecer 

historicamente os discursos e práticas da amizade na sociedade ocidental e para tanto, 

mostrava-se necessário buscar um campo para utilizar de base para a produção de uma 

discussão sobre o assunto. Foi daí, então, que em conversas com meu orientador de 

pesquisa, professor Kleber, foi indicada uma feira livre que ele já frequentava e 

coincidentemente se encontrava próxima a minha residência. Trata-se da feira livre do 

bairro Castelo Branco que se localiza em sua extensão na rua Oscar Nascimento, a partir 

da caixa d’água e vai até a avenida São João Batista.  

Essa indicação se pautava numa amizade percebida por Kleber entre duas 

feirantes-fateiras1 que se conheciam há mais de vinte anos. Pensando em aliar uma 

investigação sobre uma relação de amizade e a possibilidade de abordar sobre o campo 

da feira como um espaço público que promove encontros, resolvi investir meu tempo 

conhecendo este campo e vendo o que poderia encontrar de interessante para o meu 

trabalho de pesquisa.  

Foi no decorrer da inserção no campo que surgiram dúvidas ou questões sobre 

uma orientação metodológica específica a ser utilizada. Já tinha alguma leitura sobre o 

método da Cartografia e acreditava em alguns preceitos indicados como a preocupação 

com o plano implicacional de quem conhece e é conhecido, analisa e é analisado 

(PASSOS E., BARROS R, 2009). Esse conceito de implicação é o que desestabiliza 

                                                           
1 Fateiras costumam trabalhar com os miúdos de bovinos, caprinos e suínos. 
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essa separação entre pesquisador e objeto de estudo, o qual foi criada pelo paradigma 

científico. Acredito que durante a pesquisa existe uma transformação mútua uma vez 

que os supostos sujeito e objeto de uma pesquisa são construídos historicamente.  

Ao acompanhar processos, o método cartográfico se propõe captar e descrever 

aquilo que se dá no plano intensivo das forças e afetos, o que remete a uma escrita que 

não está desvinculada da própria pesquisa. A escrita deve dar visibilidade ao processo 

de construção coletiva do conhecimento, incluindo até mesmo contradições, conflitos, 

enigmas, problemas que se apresentam na pesquisa. Dentro da minha experiência no 

campo da feira, por exemplo, trabalho o olhar de pesquisador e neste sentido descrevo 

as modificações que ocorrem naquele lugar pela minha inserção e o que me era estranho 

no diário de campo, instrumento importante no registro das visitas à feira. 

No entanto, no decorrer das minhas visitas e leituras empreendidas no mestrado, 

pude conhecer a Etnografia, uma proposição antropológica que parecia muito se afinar à 

minha proposta de inserção no campo. De acordo com Caiafa (2007), a etnografia se 

mostra uma forma particular de pesquisa e escrita que acredita numa inclusão do 

pesquisador de forma problemática exigindo uma intensa observação e grau de 

convivência. Diante dessas e outras ideias da etnografia, comecei a me apropriar mais 

deste modo de proceder em pesquisa, tentando colocar na prática de inserção do campo 

e escrita do diário de campo. Buscava me ater mais a uma observação e escrita cada vez 

mais detalhada, ocupando-me em relatar as experiências que se davam naquele lugar.  

Querendo demonstrar um pouco dessa prática na escrita em contar como se deu 

minha inserção na feira do Castelo Branco, continuo aqui a descrever um pouco desse 

percurso, meus desafios e dúvidas.  A primeira de muitas visitas foi acompanhada por 

Kleber, que me apresentou a essas duas fateiras, Meire e Duquinha, duas senhoras com 

54 e 68 anos respectivamente. Antes, vale ressaltar que nunca tive uma experiência com 

feira livre, ou seja, na minha vaga lembrança já tinha visitado alguma feira, mas não 

frequentado. Na realidade, estava muito acostumada a fazer compras em supermercado, 

outro espaço de compra e venda completamente diferente se comparado à feira livre em 

algumas características fundamentais como ambiente refrigerado, espaçado, organizado, 

limpo, entre outros.  
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Dessa maneira, foram muitos os incômodos enfrentados na primeira visita à 

feira, desde o caminho percorrido de minha residência até o início da feira sob um sol 

escaldante, além de tudo que fui encontrando chegando lá. Um emaranhado de gente 

que não conseguia distinguir por onde começar a trilhar algum caminho que me levasse 

até às bancas das fateiras, muito barulho que me confundia os sentidos, cheiros mais 

diversos e na maioria não muito agradáveis como de carne crua, pessoas que me 

chamavam e ofereciam coisas de que não tinha interesse, mesmo assim muitas dessas 

pessoas passavam oferecendo seus produtos, até mesmo mais de uma vez. Eram 

senhoras que vendiam saquinho de alho, prato com peixes pequenos, sacolas ou garotos 

e senhores chamados de “carregos”, justamente por oferecer o serviço de levar as 

compras até o local que se mora e para tanto eles perguntam “Quer carrêgo senhora?”.  

Já nas bancas de Meire e Duquinha, Kleber me apresenta como uma 

pesquisadora que tinha interesse em conhecê-las. Eu explico a elas que meu interesse 

era na temática da amizade e soube desta relação de longa data entre elas. Foi daí então 

que a mais extrovertida delas, Meire, logo se prontificou a me contar da feira, da vida 

dela, da sua relação com Duquinha, de como se conheceram, de como elas trabalhavam, 

enfim, informações que foram assimiladas por mim aos poucos. Num primeiro impacto, 

não poderia deixar de mencionar que estar tão próximo das bancas cobertas de carnes 

cruas que exalavam um forte cheiro foi um dos desafios que tive de enfrentar também, 

mas com o tempo esse e outros incômodos se tornaram pequenos ou imperceptíveis na 

medida em que as visitava. Começava então a me familiarizar com aquele ambiente tão 

peculiar e cheio de detalhes que saltam aos nossos olhos e ao mesmo tempo nos 

confunde.  

Nas primeiras visitas, acompanhada de todas essas sensações, sentia-me 

angustiada na busca por respostas às minhas questões sobre a amizade e para tentar 

saná-las o mais rápido possível procurei fazer perguntas às fateiras e aos seus fregueses 

que ali passavam por suas bancas. Era quase como um questionário aberto, com 

algumas perguntas-chave sobre amizade, mas que não impedia que ali surgisse alguma 

conversa que fluísse e levasse a outros rumos. Por indicação de Kleber, aceitei não levar 

nenhum outro instrumento além de caneta e caderneta, nem mesmo um gravador para 

registrar mais sistematicamente as falas que ali surgissem. Na verdade, a orientação era 

de usar a caneta e caderneta de vez em quando e discretamente para não atrapalhar as 
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conversas espontâneas e não constranger nem as fateiras, nem quem daquelas conversas 

participasse.  

Particularmente era difícil me desvencilhar das anotações no início, queria 

anotar tudo que conversava quase de imediato, pois não queria confiar na minha 

memória até chegar em casa e registrar no diário de campo cada visita. Mas com o 

passar do tempo, percebi que precisava me envolver com o momento que vivenciava na 

feira, sentir o ambiente em seus detalhes e para tanto confiar nas poucas anotações, 

algumas palavras-chave escritas para dali descrever o que aconteceu em cada visita no 

diário de campo.  

Meire era quem colaborava comigo nessa empreitada de buscar informações 

introduzindo sempre o assunto da amizade nas conversas que aconteciam em meio a 

alguma compra. Sentia que ganhava uma colega pesquisadora. Ela fazia questão de 

ressaltar as situações ou as histórias que apareciam e diziam de amizade.  Meire, que já 

demonstrava um certo fascínio pelo meio acadêmico, parecia querer me ajudar nessa 

empreitada, apresentando-me a alguns fregueses, dizendo que era pesquisadora e que 

não se assustassem se eu fizesse perguntas e que colaborassem com minha pesquisa. 

Meire insistia em me perguntar sobre o modo de funcionar da universidade, sobre o que 

fazia, como se ingressa na universidade, enfim, ela dizia que deveria ter continuado seus 

estudos, mas acabou largando e se arrepende disso. Hoje ela incentiva as netas a 

alcançarem esse seu sonho, apesar de parecer para ela um tanto difícil.  

Tentando ainda buscar informações sobre a amizade entre Meire e Duquinha, 

acreditava que não conseguia conversar tranquilamente com elas, já que estavam 

ocupadas trabalhando, arrumando e vendendo suas carnes. Resolvi tentar outro horário, 

o momento que a feira está acabando, por volta de uma hora da tarde quando 

funcionários estão desmontando as bancas e as feirantes se arrumando para ir embora. 

Mas nesse horário elas se encontravam cansadas e ainda ocupadas arrumando seus 

pertences, tendo apenas alguns minutos de descanso antes do transporte chegar. Diante 

dessa experiência percebi que não adianta o horário ou o modo que quisesse buscar as 

informações que tinha interesse, não conseguiria obter aquilo que buscava.  

Foi daí que me questionei: qual será o melhor modo de conseguir as informações 

que queria? Será que me baseando em perguntas diretas às fateiras ou fregueses estaria 

de fato captando o que queria? A partir disso e conversando com Kleber, resolvi não 
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mais perguntar ou ir em algum horário que não fosse no momento em que a feira 

funciona, afinal se quero conhecer a amizade na feira, que seja observando o que surge 

nela, como as coisas se dão.  

As mudanças não se limitaram apenas à experiência em campo, mas também se 

estenderam à escrita do diário de campo, pois do mesmo modo que tateava uma maneira 

mais interessante para me inserir na feira, buscava também a melhor maneira de estar 

expressando isso em palavras. Como já havia mencionado, após cada visita, descrevia e 

contava aquilo que acontecia na feira, algumas situações, inquietações, questões, 

dúvidas. É claro que no início, devido a falta de prática com tal instrumento de 

pesquisa, não descrevia as situações e locais com muitos detalhes. Com leituras do 

método etnográfico, passei a inserir horário que saia de casa para feira, o modo como o 

clima se apresentava, o que encontrava no meu percurso caminhando para feira, o que 

experienciava não só como pesquisadora, mas freguesa ao comprar alguns produtos, 

enfim, tudo que se passava, sentia, pensava, percebia, entre outros.  

Além de tomar essas decisões, tinha começado a perceber que a temática da 

amizade estava definhando, já que em muitas das conversas com Meire, esta afirmava 

não ter amigos, mas o que sabia e via é que ela era amiga de Duquinha. Existiram 

alguns episódios de desentendimento entre Meire e Duquinha que provavelmente 

fizeram a primeira afirmar que não tinha amigos, apesar da segunda muitas vezes tomar 

conta da banca da amiga. Ou seja, uma crise com o tema da amizade que me fez decidir 

ampliar minha observação, perceber não apenas a relação da amizade entre as pessoas, 

mas o modo como as pessoas se relacionam, como interagem na feira, principalmente 

nas bancas de Meire e Duquinha, local eleito como ponto principal para me instalar a 

cada visita à feira.  

Foram muitos os momentos em que fiquei do lado de trás das bancas de Meire e 

Duquinha, sentada na calçada ou em pé, observando e participando das inúmeras 

conversas sobre os mais variados assuntos. Era muito comum ver Meire, sempre tão 

desbocada, chamar seus fregueses para ouvir suas histórias sobre sua saúde, problemas 

com vizinhos, notícias que viu na televisão, boatos de outros lugares, enfim, chamava a 

conversar e estabelecer trocas de ideias variadas. Nesse meio tempo surgiam piadas, 

“gaitadas”, safadezas que faziam rir e descontrair um ambiente que aparentemente 

poderia ser apenas para a compra e venda, mas nele se via muito mais. 
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Existiram algumas situações que me surpreenderam, como o caso de um 

frequentador da feira, Carlinhos, que não parecia ir ao local para fazer compras, mas 

passava nas bancas das fateiras para conversar e contar piadas. Ele não só chegava 

brincando com elas, como também dividia suas histórias de vida com as feirantes, 

contando de seus problemas e traumas com sua família. Era interessante a afirmativa 

dele quanto a todos aqueles que estavam na feira serem “seu povo”, que me soava como 

se aquelas pessoas fizessem parte da vida dele. Ele chegou até a confidenciar que muitas 

vezes ia a feira para passear e conversar com as pessoas.  

Outra situação que me chamou a atenção foi uma freguesa que parecia ser antiga 

conhecida de Meire, Gilvanete, aliás, conheci muitas, mas essa acabou fazendo algo que 

achei inédito numa situação de compra e venda. Essa senhora simplesmente do seu lado 

de freguesa resolveu ajudar Meire a limpar o fato e arrumar seu próprio pedido. Nunca 

imaginei que as relações estabelecidas na feira superassem qualquer barreira de 

vendedor e freguês, que era possível ficar conversando e cortando carnes juntas, como 

se o tempo e as convenções não existissem. Expressei a Gilvanete minha surpresa e ela 

sem cerimônia disse que isso era normal, que gostava de ajudar, só não fazia isso com 

frequência porque não conseguia ficar muito tempo em pé, já que tem problemas de se 

locomover.  

Existiram outros fregueses que se destacaram por ajudar diretamente Meire que 

passa por dois problemas graves: o diabetes e a situação do seu filho como usuário de 

substâncias químicas. A freguesa chamada Ângela, enfermeira que trabalha no posto 

médico próximo a feira, ajudava no que tange a saúde de Meire seja orientando, 

medindo pressão, oferecendo alguns remédios disponíveis no posto ou em sua casa, 

enfim, uma colaboração que excedia a condição de venda e compra.  

Além dessa freguesa, tem a senhora de igreja evangélica chama Silene, que deu 

a oportunidade ao filho de Meire, George, de se internar numa fazenda que abriga 

dependentes químicos. Meire recebeu uma oferta de pagar um valor bem abaixo do 

requisitado, já que parte do valor de entrada foi pago pela senhora e pelo pastor que 

monitora a fazenda. Meire teve de pagar mensalmente uma quantia para manter o filho 

nessa fazenda, sacrifício de juntar um dinheiro mês a mês acompanhado por mim até a 

saída dele desta fazenda.  
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Enfim, percebi que entre as relações construídas na feira existe a da amizade em 

momentos que tanto os feirantes se ajudam, como fregueses e feirantes e os próprios 

fregueses entre si, seja se dando apoio, seja se confortando das agruras do dia a dia. Eu 

me sinto amiga de Meire e Duquinha e nos tratamos de tal modo, conversava de tudo 

com elas, minhas particularidades, meus problemas pessoais e dúvidas. Também foram 

muitas as vezes que levei roupas e comida para elas na feira. Apesar da condição de 

pesquisadora, não conseguia apenas acompanhar a situação de Meire e Duquinha e 

manter a suposta situação de neutralidade e objetividade requerida pelos moldes de 

pesquisa convencional. Na realidade, meu modo de pesquisar já levava a um 

envolvimento pessoal com as feirantes e fregueses, pois convivia com o que existia na 

feira. Participava intensamente e acredito que por mais que um dia me afastasse 

espacialmente dessa feira, eu a carregaria comigo, pois não só estive na feira, como 

construí uma história ali.  

Interessante notar que os desafios, algumas situações, sensações e percalços 

enfrentados na minha inserção na feira muito se assemelham ao que foi contado na 

história que se encontra no artigo “Quando o que se poderia ser se faz numa feira livre 

de Aracaju” (LOPES; SILVA; PROTÁZIO, 2011), sobre um recém freguês que, 

indicado pela esposa, resolve arriscar fazer as compras numa feira, a partir de uma lista 

escrita por ela. Ele de início não queria se aventurar naquele ambiente desconhecido e 

cheio de incômodos e ainda cogitou em fazer suas compras no ambiente seguro e 

confortável do supermercado. Mas, decidindo-se pela feira, após os incômodos do clima 

e do barulho, do percurso tortuoso e tumultuado em meio a pessoas engarrafadas em 

corredores estreitos entre as bancas, ele se vê envolvido e sugado para uma realidade 

que o acolhe, que lhe põe a experimentar coisas novas, lhe dá opções de escolha, lhe 

entretém com outras histórias de vida e lhe diverte. Esse novo freguês se surpreende 

com o tempo que gastou para fazer suas compras, mais do que gastaria num 

supermercado, mas não se importa, inclusive não tem pressa. Percebe também que 

comprou mais do que devia, mas não tinha como ser diferente, pensa ele, diante da 

variedade que se dispõe na feira.   

A feira é assim, ela envolve, acolhe, mas não depende dela apenas acolher ou 

envolver alguém, para tanto requer vontade, disposição ou interesse de se envolver com 

este lugar. É desvencilhar-se de uma lógica da “economia de tempo” para deixar que as 
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situações e as conversas guiem sua vontade de estar na feira. Dispor-se a isso é investir 

tempo e energia para conversar, interagir, construir momentos únicos até que se sinta 

parte de algo que não se consegue desvincular facilmente.  

Diante de tudo isso que conto nessa narrativa, percebo que aquela formiga, tal 

qual da fábula de La Fontaine, que entrou focada em pesquisar um campo com objetivos 

e procedimentos bastante específicos, deixou-se levar pelo ambiente da feira que se 

desvencilha de regras e não deixa que se apegue a elas. Virei uma “meio-cigarra”, pois 

escolhi priorizar as experiências vividas, dispondo-me a deixar de lado os artifícios de 

pesquisa para viver e compreender o que se passava na feira. Apesar das atribuições de 

pesquisadora a serem cumpridas, com alguns procedimentos que não saiam de mim, 

passei a me encontrar mais comprometida com o que acontecia na feira do que com a 

preocupação de obter informações de tal e tal jeito. Mais do que uma postura de 

pesquisa, é uma aposta na vida que nunca se desatrela dos nossos afazeres, sejam eles 

quais forem.  Assim me fiz “meio-cigarra” e passo a detalhar essa experiência. 

 

1.2. Delineando alguns passos dessa escrita  

  

Na história contada acima busquei tratar principalmente do meu processo de 

mudança na inserção na feira, em que houve transformações no modo de ser, estar e 

fazer pesquisa enquanto vivenciando a feira. Ainda há muito outros detalhes por contar 

desse meu percurso na feira do bairro Castelo Branco e para melhor organizar as ideias 

decidi aqui explicar como organizei a escrita dessa dissertação. Foram quatro partes: na 

primeira busquei tratar do que me impulsionou fazer esta pesquisa, de onde começou, o 

que mudou e o que se buscou posteriormente. Entre as mudanças, justifiquei por que 

não mais me detive nas experiências do supermercado, outro campo escolhido na 

pesquisa para contrapor ao espaço da feira, que acabou sendo o local mais vivenciado.  

Esta decisão se tornou evidente pela quantidade de visitas realizadas durante o 

processo de inserção nos campos quando a feira foi o local que abrilhantou os meus 

sentidos e interesses, enquanto que o supermercado foi deixado de lado. O 

supermercado já era um espaço de maior convívio de minha parte e com isso não existia 

muita novidade diante do que já era conhecido. Mesmo assim, não se pode negar a 
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variedade de situações encontradas na feira que chamam a atenção e fazem com que 

seja um poço infindável de reflexões e ideias das quais algumas serão partilhadas aqui 

nesse trabalho. 

Na segunda parte desta dissertação trouxe três tópicos que buscavam 

compreender questões que perpassaram estas experiências em campo e na pesquisa que 

são da narração, de metodologia científica e de método adotado. O primeiro tópico 

explorado foi sobre como a prática de narrar histórias tem se tornado algo raro e que se 

mostrou um exercício constante nesta pesquisa ao poder basear os relatos de pesquisa 

nas minhas próprias experiências em campo. Ressaltei ainda neste tópico o cuidado do 

registro desses relatos, ou seja, do que significa se apropriar de fatos acontecidos em 

coletividade e trazê-los na escrita do diário de campo, por sua vez neste trabalho 

dissertativo.  

O segundo tópico, ainda nesta parte do texto, procurou abordar sobre uma 

postura ética em pesquisa quanto a uma prática metodológica, questionando a 

construção técnica e conceitual das ciências positivistas. Problematizei o fato da 

pesquisa estar atrelada a fatos da vida e, por sua vez, não fazer sentido querer seguir 

regras rígidas de pesquisa que não acompanhem a complexidade das situações vividas.  

Já no terceiro tópico, explicitei que por se tratar de uma pesquisa sobre um ambiente da 

cidade, esta pesquisa seria considerada urbana, sendo pertinente utilizar de algumas 

orientações etnográficas, as quais auxiliaram num modo de inserção e compreensão dos 

campos. 

Na terceira parte do texto, descrevi aquilo que considerei mais interessante nesta 

pesquisa, as experiências em campo, sendo que antes de contar as histórias das visitas, 

procurei mostrar como se compõe cada campo, a feira livre do bairro Castelo Branco e 

um supermercado, ambos na cidade de Aracaju. Explorei nas narrativas os modos de 

estar em cada campo, o seu processo, as mudanças de postura e estratégias no modo de 

lidar com as dificuldades em cada local. Utilizei de relatos descritos no diário de campo, 

um importante instrumento de registro e reflexão do que acontecia, para salientar 

situações específicas que me chamaram a atenção. Alguns trechos desse diário serão 

colocados neste texto, sendo que numa formatação diferenciada2. Saliento que as 

                                                           
2 Os trechos do diário de campo estarão com letras no tamanho 11, em espaçamento simples, recuadas em 2,5 cm, 

sendo que ao final de cada trecho estarão sendo indicados, entre parênteses, qual foi a visita e em que data. 
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descrições e relatos sobre o supermercado só permaneceram neste trabalho dissertativo 

por ter feito parte do meu processo de pesquisa, bem como de algumas reflexões finais, 

mas como já foi mencionado, não foi o que mais detive em minhas atenções.  

Na quarta parte procurei fazer reflexões acerca das experiências em campo 

narradas quanto a algumas questões que considero importantes serem destacadas. Esta 

parte se subdividiu em três subtópicos: no primeiro produzi algum entendimento sobre a 

constituição do sujeito intimista, que evita o encontro com o estranho e desconhecido, 

principalmente a partir de Arendt (1997), Bauman (2001) e Sennett (1998). O segundo 

subtópico, utilizo principalmente o teórico Marc Auge (2003) a fim de promover uma 

discussão em cima da distinção que ele fez entre lugares e não-lugares como sendo 

efeitos das mudanças ocorridas no espaço urbano desde a modernidade.  

No último subtópico, diante das experiências nas visitas à feira livre do bairro 

Castelo Branco, busquei focar as discussões principalmente sobre a feira, trazendo duas 

questões que foram problematizadas: uma tratei do controle do espaço urbano pelo 

discurso higienista a partir de Foucault (1979) e a outra articulei os conceitos dos 

autores Espinosa (apud, CHAUÍ, 1995; DELEUZE, 2009) e Levinás (1993), focando 

principalmente no primeiro, sobre como os encontros e trocas entre as pessoas na feira 

acontecem e o que provavelmente as leva a continuar frequentando esse ambiente.  
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2. Resgatando caminhos e descaminhos na pesquisa 

 

 Para que faça algum sentido ao leitor o desenvolvimento dessa pesquisa, parto do 

princípio de que as ideias surgem de algum lugar. Meu interesse neste tópico é deixar 

claro como esta pesquisa começou, porque e como algumas decisões foram tomadas, 

como a inserção na feira livre e o desinteresse num outro campo que fez parte do 

percurso desta pesquisa, no caso o supermercado.  

 O projeto submetido ao mestrado foi o pontapé inicial nesse processo de pesquisa, 

pois dele as decisões foram delineadas. Este projeto procurou continuar um estudo que 

havia se estendido desde a graduação com a temática da amizade. Buscava-se 

problematizar as críticas empreendidas a uma lógica familialista de amizade, indagando 

se a intimidade era de fato um perigo para a aceitação da diferença.  

 Em conversas com o orientador, Prof. Kleber, pensava em trabalhar a temática da 

amizade em algum campo, tendo sido sugerido como local uma feira livre da cidade de 

Aracaju, mais especificamente, uma que fica próxima a minha residência no bairro 

Castelo Branco. A sugestão dessa feira se deve a um conhecimento prévio da amizade 

entre duas feirantes, o que poderia ser interessante investigar. Os desafios nessa 

empreitada foram muitos, desde o fato de querer enveredar num trabalho de campo, 

como no fato de adentrar num campo pouco conhecido por mim, o qual não estava 

acostumada a frequentar.  

 Pela feira se tratar de um espaço de compra e venda ao qual estava me inserindo, 

pensei em articular a observação da feira com outro espaço do mesmo tipo 

supostamente oposto que foi um supermercado da cidade de Aracaju. Essa articulação 

entre espaços me permitiria problematizar o fato de existirem tantos espaços que não se 

preocupam com a possibilidade dos encontros e interações entre as pessoas 

acontecerem, enquanto a feira estaria funcionando diferentemente de um suposto modo 

individualista de se socializar.  

 A quantidade de visitas à feira e ao supermercado foram diferentes, pois enquanto 

visitava a feira todas as sextas, semanalmente, o supermercado, apesar de funcionar 

todos os dias, eu visitava esporadicamente. Isso refletia não só uma questão de 

necessidade de observação como também de interesse, já que na feira livre existiam 
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uma gama de fatores por mim desconhecidos e que chamavam a atenção, um ambiente a 

ser desbravado, enquanto que no supermercado não precisava de uma intensa dedicação. 

Esse processo de mudança de decisões fica mais claro nas narrativas sobre as 

experiências em cada campo, mostrando o que me levou a querer focar mais na feira 

livre do que no supermercado. 

 Enquanto tomava essa decisão de priorizar o espaço da feira livre na pesquisa, 

também procurava a melhor maneira de conseguir as informações sobre amizade, 

geralmente perguntando aos frequentadores seja da feira como do supermercado se 

tinham amigos e o que era amizade. As respostas eram as mais variadas sobre o assunto 

e me pareceram superficiais diante das situações vividas na feira. O modo como as 

pessoas conversavam, se relacionavam, participavam da rotina da feira livre me fez 

perceber que a amizade é uma entre tantas coisas que estavam ali para serem 

observadas. 

 Estas experiências me fizeram repensar o foco da pesquisa na temática da amizade 

e querer ampliar não mais para um tipo específico de relação, mas observar o modo 

como os que frequentam a feira se relacionam. Passei a basear minha pesquisa nas 

experiências produzidas nas relações inventivas, imprevisíveis, abertas e temporais. O 

objetivo passava a ser nessa pesquisa o de observar como as relações entre as pessoas 

desses lugares se dão. 

 Trouxe aqui nesta escrita dissertativa as experiências por mim travadas nesta 

pesquisa, os desafios, as dúvidas, os questionamentos, os encontros, as conversas. 

Mesmo que o supermercado não tenha sido muito explorado nas análises finais deste 

trabalho, mantive a descrição do pouco das experiências neste espaço que fez parte do 

processo e trouxe algumas problematizações interessantes que valem a pena ser 

partilhadas neste trabalho. Muitas histórias e momentos vivenciados na feira livre do 

bairro Castelo Branco são contados aqui neste trabalho dissertativo, mas antes, convém 

fazer algumas ressalvas ao que significa contar essas histórias, quem conta e sobre 

quem ou o que.  
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3. Algumas ressalvas antes de contar histórias 

 

3.1. Da arte de narrar 

 

 Foram muitas as experiências das quais participei na feira livre do bairro Castelo 

Branco, em que convivi com muitas pessoas em situações inusitadas, por circunstâncias 

novas e diversas. Nesta pesquisa um dos principais instrumentos foi o diário de campo 

onde relatei as visitas, descrevi o local, a rotina, as histórias passadas comigo e com 

outros. Dessa maneira, posso afirmar que produzi narrativas que contaram a história das 

minhas experiências nesta feira livre, mas que também envolviam outros personagens 

que participaram das mesmas situações.  

 A princípio, pode parecer que o exercício de contar histórias ou narrar fatos 

ocorridos seja uma tarefa simples e fácil, mas não é, a partir do momento no qual se 

reflete o quão raro é poder se dar o tempo de trocar experiências e histórias. Além disso, 

o quanto se está desvalorizado esse modo de escrita, a que se preocupa não apenas em 

contar uma novidade ou fato, mas se deter em detalhes para contar uma história 

(BENJAMIN, 1994).  

 “Quem encontra ainda pessoas que saibam contar histórias como elas devem ser 

contadas?” (BENJAMIN, 1994, pg. 114) 

 É desta dificuldade ou raridade da narrativa que Benjamin (1994) vem tratar em 

seu texto “O narrador”3 ao explanar sobre o processo de esquecimento da narrativa 

devido a produção de uma pobreza da experiência. Para este autor, o crescimento das 

cidades, impulsionado pela Revolução Industrial, foi o que provocou a diminuição da 

experiência na sua dimensão pública, ou seja, aquela experiência compartilhada entre as 

pessoas que participam de uma mesma história. Os avanços técnicos e científicos da 

sociedade moderna e a atrofia de formas de existência refletem a diminuição na 

capacidade de partilhar experiências, ou seja, a quase extinção da figura do narrador ou 

contador de histórias.  

                                                           
3 Texto referente ao livro “Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura”, Ed. 

Brasiliense, 1994.  
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 O cotidiano urbano e a rotina acabam por eliminar as chances de qualquer 

permanência e só o “atual” merece atenção. A experiência enquanto tradição viva se 

desvaloriza em favor da disseminação daquilo que acontece de mais “atual”, através da 

informação sendo transmitida na velocidade com os quais os fatos surgem. Essa é mais 

uma das facetas que faz parte daquilo que chamamos a “era da Globalização”, como se 

o planeta tivesse se transformado numa espécie de aldeia global conectada por uma rede 

de comunicações e informações. A informação passou a ganhar maior importância nos 

meios de comunicação, o que fez diminuir a capacidade de transmitir experiências por 

meio da narração oral, do boca a boca, um modo de passar o conhecimento tradicional 

de geração a geração, modo esse cada vez mais raro no presente. 

 Sevcenko (2001) afirma que essa vivência do automatismo como modo de vida 

relacionada à aceleração das inovações tecnológicas provoca um efeito desorientador 

que emudece a voz da crítica diante do ritmo acelerado das mudanças na atualidade. 

Para tentar minimizar esses efeitos, o autor propõe se desprender desse ritmo ou 

recuperar o tempo da própria sociedade buscando analisar em uma perspectiva histórica. 

As histórias quando evocadas possibilitam a análise do presente, pois dizem de como 

nos constituímos e apresentam processos que se abrem a atualização de modos outros de 

ser. 

 Essa ideia pode estar atrelada a questão da narração dos fatos no que tange a 

proposta da história do presente trazida por Michel Foucault e Heliana Conde Rodrigues 

(2005), quando problematizam os modos de vida que produzimos. A história do 

presente permite realizar uma diferenciação daquilo que se é no presente e do que já não 

é mais. Permite também desnaturalizar os modos de vida, diferenciando um passado que 

pensava ser condição e causa para o que se vive no presente. Trata-se de poder 

compreender que tudo o que existe faz parte de uma construção social e entender seus 

processos, o que nos permite pensar no modo como se vive.  

 Essa é uma operação artística de invenção de novas possibilidades de vida ou 

processos de subjetivação que, remetendo a Foucault, demonstra ser uma virada ética 

que pode ser incentivada desde um gesto ou uma palavra. O fato é que afirmar um tipo 

de escrita, significa ao mesmo tempo afirmar um estilo de vida e vice e versa. Benjamin 

(1987) atrela a escrita à vida ao questionar se a relação entre o narrador e sobre aquilo 

que conta, a vida humana, sendo ela própria uma relação artesanal.  
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 Foucault (2004) também vem salientar a importância da escrita atrelada a uma 

consciência de si e preparação para a vida no texto “A escrita de si”4. Para o autor a 

escrita direcionada para si e para outros se mostra um exercício do pensamento, e 

exemplifica com duas formas de escrita. Uma denominada de hupomnêmata que tem 

por função recolher o material lido, ouvido de si e dos outros, com a finalidade do 

cuidado de si; o outro modo de escrita é a correspondência que necessariamente se 

dirige a alguém seja para ajudar o outro ou se ajudar, existindo uma prática de 

aconselhamento.  

 Pensando na minha experiência de relatar as visitas no diário de campo, o modo 

de escrita do hupomnêmata se aproxima já que utilizei de tudo o que ouvi, presenciei, 

participei, enfim, recolhi memórias e as dispus. As narrativas também dependem do uso 

da memória, seja de quem narra, seja de quem ouve ou lê as histórias e se responsabiliza 

por elas. Por isso, acredito que ao contar ou narrar as histórias que aconteceram na feira 

livre, estou exercitando um modo de escrita tal qual do hupomnêmata. Ao mesmo 

tempo, ao relatar as banalidades do cotidiano nas visitas à feira, exercito também o 

estilo de escrita da correspondência, mencionando sensações, ideias, angustias, dúvidas, 

decisões, enfim, compartilhando seja com quem for o leitor.    

 A partir do que foi exposto, posso afirmar que todos esses modos de escrita – 

hupomnêmata, correspondência e narração – baseiam-se numa única fonte ou matéria-

prima, a vida. Mas, “afinal de contas, o que se quer com uma narrativa de memória de 

vida?” (CARVALHO, E. N.; COSTA, S. L., 2011, p.62). Esta pergunta pode ter sido 

feita voltada a um outro contexto, mas aqui encaixo como um questionamento da 

importância da narrativa das memórias sobre experiência na feira livre nesta pesquisa. 

De que modo a narração das experiências nesta pesquisa na feira livre pode ser 

importantes para o estudo das relações humanas?  

 O texto de Carvalho e Costa (2011) referente à pergunta mencionada acima vem 

tratar do uso de narrativas de memória de vida como ferramenta interventiva. Esse uso 

se dava na experiência de estudantes em serviço de saúde pública que utilizavam das 

narrativas de memória de vida como recurso nos processos de aproximação entre 

estudantes e usuários, conhecendo melhor a realidade destes. Mas surgiram 

                                                           
4 (1983a) A escrita de si. In: Motta, M. (Org). Michel Foucault Ditos e Escritos: Ética, Sexualidade e Política. Rio de 

Janeiro: Editora Forense Universitária, 2004, v.5, p. 144-162.  
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questionamentos quanto a condição ética da proposta já que esta ferramenta talvez fosse 

muito útil ao estagiário, mas nem tanto ao usuário. De qualquer modo, as narrativas de 

memória de vida auxiliavam não só a conhecer melhor a realidade do sujeito narrador, 

como também o ajudava a se reconstruir diante das lembranças evocadas através das 

narrativas.  

 Para Carvalho e Costa (2011), a memória de vida é um processo de produção 

do/no presente, um processo de edição da própria história, em que recorta e ressalta ao 

gosto do narrador. Cria-se a oportunidade de, ao narrar, reinventar aquilo que caracteriza 

o cotidiano narrado, potencializando, apagando e transformando memórias. Ao mesmo 

tempo, a oportunidade de se narrar algo não só possibilita a lembrança como o 

esquecimento, pois o narrador se permite esquecer ao repassar as lembranças a outros. 

O esquecimento faz parte do processo de produção de memória. “Não há lembrança 

sem esquecimento” (CARVALHO, E. N.; COSTA, S. L., 2011, p.69). Assim, quem 

narra suas memórias lembra, seleciona, partilha suas lembranças e se permite esquecer, 

enquanto que esse mesmo movimento produz novas memórias.  

 De fato, era inegável a experiência de narrar as histórias que se passavam nas 

visitas a feira livre do bairro Castelo Branco. Existia um grande uso das lembranças, 

muitas vezes evocadas no mesmo dia da visita, outras nos dias seguintes, seguindo a 

ordem cronológica das situações vividas na feira a cada visita. Na medida em que 

despejava os acontecimentos no diário de campo, permitia-me lembrar cada vez mais 

detalhes, selecionando sempre o que me chamava mais a atenção de um modo 

particular. 

 Por isso, é possível pensar numa escrita narrativa que retome um meio artesanal 

de comunicação, contando histórias vistas tal quais acontecimentos que possuem 

percursos conflituosos que sofrem modificações. Nesse sentido, é possível ainda pensar 

numa escrita da vida cotidiana no meio urbano, como no caso da experiência na feira 

livre, possibilitando a análise do presente atualizando outros modos de ser.  
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3.2. Para uma construção metodológica 

 

Durante o período no mestrado, existiram muitas discussões, seja em disciplinas 

ou em orientações, acerca da metodologia, procedimentos, objetivos, enfim, detalhes 

comumente importantes para o desenvolvimento de uma pesquisa. Fora isso, foram 

muitos os questionamentos sobre como deveria me inserir e proceder na feira livre. 

Inicialmente nesta pesquisa, fiquei arraigada a uma necessidade de captar e anotar tudo 

que pudesse nas visitas à feira, queria respostas diretas e objetivas para minhas 

perguntas, cheguei ao campo com moldes e definições pré-concebidas sobre como e o 

que poderia obter de informações.  

Mas toda esta preocupação e aparato conceitual não fizeram sentido diante da 

multiplicidade encontrada na feira livre, pois as situações vividas neste local não davam 

para se adequar às orientações metodológicas restritas de captação de informação, como 

entrevistas, gravador, silêncio, entre outros. As metodologias tradicionais de pesquisa se 

preocupam em perseguir verdades inquestionáveis sobre a realidade, sob uma lógica 

reducionista e de simplificação, que busca um conhecimento representativo 

desconectado com complexidade da realidade. Mas este paradigma científico de 

produção de saber não cabia no modo de pesquisa que pretendia percorrer. 

A vida e o cotidiano na feira pulsam e seguem seu próprio ritmo e para melhor 

conhecer tal dinâmica nada mais justo do que se ajustar ao local, não tentar adequar 

nem o local à pesquisa, nem a pesquisa ao local, mas deixar acontecer e, diante do que 

foi observado e registrado em diário de campo, poder analisar e fazer um balanço de 

tudo que aconteceu. Ter esse tipo de postura não significa dizer não ter foco ou objetivo 

de pesquisa, mas não querer delimitar de antemão o que se encontra e se ocupar antes de 

qualquer coisa em conviver e compreender a dinâmica da feira livre.       

Diante desta problemática quanto à questão metodológica resolvi trazer um 

pouco dessa discussão empreendida durante o meu percurso na pesquisa do mestrado. 

Além disso, explicar de que modo a minha postura de não ter uma metodologia 

específica, mas utilizar de inspirações e adequações ao campo está respaldada por 

alguns pensadores. Tendo em vista que a vida é mutável e variada e a pesquisa vem 
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tratar de questões pertinentes a vida, acredito que a construção de instrumentos se dá na 

medida em que se enfrenta o campo.    

No entanto com o desenvolvimento da ciência positivista as técnicas e conceitos 

se sobressaíram e se separaram da realidade dos seus estudos. Bruno Latour (2001) em 

seu livro Esperança de Pandora problematiza a produção de realidade na ciência e 

levanta a questão de como um “cérebro extirpado do corpo” pode compreender um 

mundo externo. Esse modo de conceber ciência, que teve a colaboração de Descartes e 

Kant, é considerado reducionista, pois só tem acesso a esse mundo por meios restritos e 

artificiais. A mente extirpada subjuga o mundo exterior através de leis universais que 

tira dela mesma.  

Dentro da sociedade a realidade é ordenada por meio de preconceitos, categorias 

e paradigmas de um grupo de pessoas que vivem juntas e determinam tais 

representações. Latour (2001) chama de filtros essa parafernália de tendências teóricas, 

culturas, tradições e pontos de vistas que são interpostos entre o indivíduo e o mundo, 

produzindo uma barreira e provocando um distanciamento cada vez maior entre estas 

duas partes. Este modo de funcionar as sociedades não só desvinculou o mundo de cada 

mente coletiva, como isolou culturas umas das outras.   

Fica, então, a pergunta: por que a ideia de um mundo exterior visto de um 

cérebro extirpado parece tão convidativa? Latour (2001) responde: para evitar o perigo 

do governo da massa, da multidão desumana, torna-se necessário recursos não-

humanos. Por razões políticas, o discurso científico tornou as práticas experimentais 

frias, a-sociais e distantes. Este autor acredita que devemos reconhecer a história do 

envolvimento do homem na construção dos fatos científicos, enfatizar a história como 

sendo coletiva, pois envolve vários elementos que compõem os fenômenos. Assim, é 

possível considerar que os experimentos realizados nas ciências não são uma 

descoberta, mas eventos circunstanciais e históricos, tal qual afirma Latour (2001).  

Ainda nessa linha de pensamento, de acordo com Foucault (2005), Georges 

Canguilhem foi um dentre os pensadores que questionou o racionalismo científico e 

técnico a partir de alguns pontos essenciais, entre eles a identificação das 

descontinuidades. As descontinuidades são remanejamentos, reorganizações, 

transformações sucessivas que acontecem na ciência que se faz e refaz a cada instante e 

espontaneamente. Neste caso, são os processos de eliminação e seleção dos enunciados 



32 

 

das teorias e dos objetos que se fazem a cada instante em função da norma, balizando 

um saber que é sempre momentâneo.  

Canguilhem (apud FOUCAULT, 2005) toma como exemplo as ciências da vida, 

que sob uma perspectiva histórico-epistemológica, procura reencontrar uma elucidação 

do saber sobre a vida e dos conceitos que articulam esse saber, o que foi feito do 

conceito na vida. “Formar conceitos é uma maneira de viver, e não de matar a vida; é 

uma maneira de viver em uma relativa mobilidade e não uma tentativa de imobilizar a 

vida (...)” (FOUCAULT, 2005, p.364). O conceito é extraído pelo ser vivente do meio e, 

inversamente, o conceito também estrutura o meio. O homem vive de certa maneira, 

tem com seu meio uma relação, tendo um ponto de vista que não é fixo, que é móvel 

sobre um território. 

Nas ciências da vida uma questão bastante debatida por Canguilhem foi sobre o 

normal e o patológico. O centro dos problemas nesta questão está no “erro”, ou engano, 

ou anomalia, algo que não vai de acordo com a suposta normalidade. Nesse sentido o 

conceito seria a resposta e o erro a peculiaridade que surge na vida dos homens e 

indispensável ao tempo da espécie. “Para Canguilhem, o erro é a contingência 

permanente em torno do qual se desenrola a história da vida e o futuro dos homens” 

(FOUCAULT, 2005, p. 365). 

Essa discussão sobre o “erro” perpassa uma questão ainda mais profunda sobre a 

dicotomia do verdadeiro-falso, que para Foucault (2003) estão diretamente associadas 

aos mecanismos de poder no interior dos discursos científicos, regras as quais se está 

obrigado a obedecer. Estes mecanismos de poder são o que induzem a produção de 

verdades, que por sua vez têm efeitos de poder. Diante dessas circunstâncias, insiro uma 

questão trazida por Foucault (2005, p. 366): “Será que toda a teoria do sujeito não deve 

ser reformulada, já que o conhecimento, mais do que se abrir à verdade do mundo, se 

enraíza nos ‘erros’ da vida?”.  

Provavelmente não seja o caso de reformular, mas estar a par da constituição 

histórica do elo saber-poder, desmitificar certos padrões do manejo científico, aproximar 

cada vez o mundo ou a realidade dos estudos científicos. Acredito que pesquisar 

significa um pouco disso, considerar que o que se estuda faz parte da vida e não um 

mero objeto. Significa, então, tentar reconhecer o caráter humano da prática científica, 

sua história vívida, suas conexões com o coletivo (LATOUR, 2001).  
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Justamente, na pesquisa empreendida no mestrado, um dos meus desafios foi 

sair desse esquema padronizado de inserção em campo, com objeto e objetivo 

delimitados, formas previamente arquitetadas de obtenção de informações. No entanto, 

esquecia que estava lidando não com simples objeto manipulável, mas com algo mais 

complexo, um ambiente múltiplo, lidava com uma realidade que faz parte da vida. Após 

tentativas vãs de correr atrás de respostas diretas as minhas questões do início desta 

pesquisa, busquei respeitar as peculiaridades do lugar, apostei que seria mais 

interessante participar intensamente do cotidiano da feira livre. Através da experiência 

de conviver com o cotidiano da feira livre descobri uma forma mais próxima de captar a 

realidade tal qual ela era. Para tanto, aceitei a sugestão do meu orientador de adentrar na 

feira sem muitas ferramentas ou conhecimento prévio. Busquei conhecer o local e na 

medida em que aconteceram as visitas construía maneiras de melhor me inserir no 

ambiente.  

Só depois de algum tempo de experiência na feira livre do bairro Castelo Branco 

foi que consegui delinear melhor meu objeto e objetivo de pesquisa. Se antes o objeto 

de estudo estava fixado num conceito pré-definido, a amizade, este se dissolveu e se 

ampliou para algo observado que mais comumente acontecia entre as pessoas daquele 

local, as relações, sejam elas quais forem. Não me interessava buscar uma ideia definida 

de relação, meu objetivo de estudo passava a não mais observar e compreender como as 

amizades se davam na feira livre, mas simplesmente como as pessoas se relacionavam. 

É claro que durante o processo de constituição desta pesquisa experimentei a 

possibilidade de delimitar uma articulação entre dois espaços de compra e venda, a feira 

livre e o supermercado, mas como já foi mencionado, a feira livre se destacou nas 

minhas observações e linha de interesse, sendo então o foco na pesquisa.  

Foucault (2003, p.229) assume em seus escritos seu procedimento de pesquisa 

dizendo: “Não tenho um método que aplicaria, do mesmo modo, a domínios diferentes. 

Ao contrário, diria que é um mesmo campo de objetos, um domínio de objetos que 

procuro isolar, utilizando instrumentos encontrados e forjados por mim, no exato 

momento em que faço minha pesquisa, mas sem privilegiar de modo algum o problema 

do método”. 

Apesar de ser considerado um metodologista, em pequenos trechos do livro 

“Métodos de Pesquisa em Ciências Sociais”, Howard Becker (1997, p.12) afirma a 
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liberdade de inventar o próprio método de pesquisa, defende um modelo artesanal de 

ciência, em que o pesquisador possa construir suas próprias teorias e métodos 

necessários para que o trabalho seja feito. De acordo com esse autor, a liberdade de 

inventar métodos se deve às especificidades de problemas que são enfrentados. Entre os 

desafios que me deparei nesses campos, saliento: foi pensar no modo de inserção, como 

apreender tal realidade, o que fazer naquele lugar, como captar as informações que me 

interessavam? Vale ressaltar que essa liberdade de inventar o método não significa que 

não haja um rigor nas práticas da pesquisa, já que a incumbência em descrever os 

procedimentos e analisar os momentos da pesquisa e o lugar ocupado pelo pesquisador 

exige um grande esforço de não deixar escapar nenhum detalhe. 

Essa problemática da liberdade na construção metodológica aumenta quando se 

trata de uma pesquisa de campo, pois paira a dúvida “Qual a credibilidade das 

conclusões dos dados coletados pelo trabalho de campo?” (BECKER, 1997). Esse autor 

explica que é na variabilidade nas descrições, no modo de inserção e observação, das 

perguntas e respostas obtidas no campo de pesquisador para pesquisador fazem com que 

se imagine existir uma falta de certeza desse tipo de pesquisa. Além disso, o fator tempo 

também é levado em consideração quanto ao momento vivenciado e quando as 

informações foram obtidas, o que já diferencia os estudos, mesmo que de um mesmo 

campo e objeto.  

Eu também cheguei a me questionar sobre qual a validade daquilo que 

observava e registrava em diário de campo. Inclusive, o conteúdo registrado no diário 

de campo girava em torno de conversas, histórias, relatos, comentários, situações, 

enfim, contava não só a história das minhas experiências, bem como as relatadas pelos 

demais frequentadores da feira. Diante dessas circunstâncias, perguntava-me: não seria 

necessário algum tipo de instrumento que de fato comprovasse minha presença e 

obtenção das informações registradas no diário?  

Conde5 (2009) problematiza em um artigo chamado “A história Oral como 

intercessor” esta posição asséptica dos métodos do pesquisador social, colocando-se de 

modo sujeitado às ações de outro e/ou outrem como disciplinas, comunidade acadêmica, 

                                                           
5

 
RODRIGUES, Heliana de Barros Conde. A história Oral como intercessor. Em favor de uma dessujeição  

metodológica. Estudos e Pesquisas em Psicologia (Online). , v.10(1), p.190 - 203, 2010. 
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entre outros. Neste artigo a autora traz o uso da História Oral como dispositivo 

epistemológico-narrativo singular de investigação para pesquisadores sociais. Para 

tanto, torna-se necessário promover um processo de dessujeição metodológica dos 

pesquisadores sociais, que muitas vezes se sentem subjugados por algumas “certezas 

investigantes”. No que tange aos relatos orais, a parcialidade encontrada é um caráter 

que confronta a exigência de representatividade imposta aos pesquisadores sociais. 

Conde (2009) questiona o fato de uma experiência individual e idiossincrática ter algum 

valor para a pesquisa de cunho social.  

Vou aproveitar o ensejo e abrir um parênteses para provocar uma reflexão sobre 

o que se entende por social? O que significa uma pesquisa ser social? Não se poderia 

acreditar ser redundante chamar uma pesquisa de social quando simplesmente uma 

pesquisa de campo que implica num convívio em coletivo? A fim de evitar este tipo de 

confusão, Silva (2004) conceitua o social como algo diferente da noção de 

sociabilidade, mas como uma evidência que passa a ser constituída como um problema, 

não tomando-o mais como algo natural intrínseco da existência da vida humana. Este 

tipo de conceituação leva em consideração a dimensão histórica, pois este social seria 

uma realidade que se transforma e se constrói a partir dos acontecimentos vividos e das 

diferentes práticas que o constituem.  

A pesquisa realizada na feira livre do bairro Castelo Branco tem estas 

características, já que o convívio com aqueles que participavam na feira era constante e  

as conversas foram marcantes nesta experiência, visto que era o que movia as relações 

na feira. Era a partir das conversas desenvolvidas que conseguia obter diversas 

informações sobre a feira e seus frequentadores. Como já foi mencionado, no início 

desta pesquisa me utilizei do recurso da entrevista, ou seja, perguntas e respostas para 

obter informações que queria. Mas com o decorrer das visitas me pareceu muito 

artificial utilizar deste recurso, passando então a priorizar a convivência e as conversas 

na feira. Conde (2009) inclusive ressalta a diferença entre a entrevista e a história oral, 

pois enquanto na primeira existe a iniciativa do entrevistador para que o entrevistado 

relate aquilo que lhe é requisitado, na segunda a decisão é do próprio narrador.  

No entanto, existem entrevistas que, apesar do entrevistado ser requisitado a 

falar, a situação se parece mais com uma conversa livre e desimpedida. Trato aqui das 

entrevistas realizadas pelo diretor Eduardo Coutinho com pessoas anônimas. Um de 
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seus documentários chamado “Edifício Master”6 é um bom exemplo de um modo de 

realizar filme e entrevistas que rompe com a distância sujeito e objeto, entrevistador e 

entrevistado. Em entrevista realizada para um artigo7 com o próprio Eduardo Coutinho, 

ele admite que suas entrevistas são conversas com pessoas comuns que relatam suas 

vidas, falam livremente sobre o que quiserem e como quiserem. Coutinho afirma: “O 

acaso, a surpresa e a incerteza do resultado é que me interessam. Eu acho que as 

relações dão certo quando não são pergunta e resposta, mas um ato colaborativo” 

(FROCHTENGARTEN, 2009, p.130). 

Enfim, gostaria de fechar essa discussão ressaltando a necessidade de avaliar o 

modo de se fazer e pensar pesquisa. E esta reflexão só se dá na prática, no cotidiano, 

dentro dos acontecimentos que atravessam e afetam na pesquisa. Ficam, então, as 

questões: “Como temos produzido nossas pesquisas? Como temos produzido 

conhecimento, fora e dentro da academia? Em meio à velocidade frenética do dia a dia 

paramos ao menos para pensar nos modos de viver e pesquisar que fazemos funcionar?” 

(MACHADO, L. A. D.; GOTTARDI, D. P. P., 2011, p.54).  

 

3.3. Pesquisa urbana e orientações etnográficas 

 

As feiras livres fazem parte da rotina das cidades, localizam-se em uma ou mais 

ruas, proporcionam às pessoas terem acesso a uma diversidade de produtos, mas 

também dão a oportunidade das pessoas terem os mais variados encontros. Caiafa 

(2007) ressalta que uma das marcas da cidade é ser esse palco para encontros com 

pessoas de diversas procedências. A cidade permite a entrada de estrangeiros (como não 

pertencente ao local) e o contato com desconhecidos, mesmo que provisoriamente, 

passando pela experiência do inesperado e imprevisível.  

Com isso, a sensação de inquietude se torna uma das características principais 

dos meios urbanos, mas que permite se sair da repetição rotineira, saindo do circuito 

                                                           
6 Gênero: Documentário. Direção: Eduardo Coutinho. Produção: Maurício Andrade Ramos e João Moreira Salles. 

Fotografia: Jacques Cheuiche. Edição: Jordana Berg. Brasil, 2002. (110min). 

7 FROCHTENGARTEN, Fernando. A entrevista como método: uma conversa com Eduardo Coutinho. Psicol. USP 

[online]. 2009, vol.20, n.1, pp. 125-138.  
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familiar e reconhecimento das pequenas vizinhanças. A alteridade seria a condição desta 

vida social e a criatividade uma qualidade desenvolvida na produção dos processos 

subjetivos.  

No entanto, de acordo com Caiafa (2007), se por um lado a inquietude do 

desconhecido pode ser encarada como um desafio a ser enfrentado, muitas vezes ela faz 

querer disciplinar a diferença em guetos geográficos e pessoais. Existiram episódios 

como na configuração urbana dos Estados Unidos em que ocorreu um processo de 

guetificação, onde há uma segregação e se evita a mistura. A cidade quando privatizada 

favorece o contato com conhecidos, encontros em lugares previstos e situações 

controladas. Há a produção de grupos homogêneos, baseados numa perseverança em 

identidades fechadas que produz uma diversidade passiva.  

Infelizmente esse quadro não está muito longe do que conhecemos atualmente 

nas cidades, ao mesmo tempo, os dois modos de organização social mencionados sobre 

a cidade, não deixam de coexistir de uma certa maneira. Digo isso porque a feira livre 

pode ser considerada um desses locais que dentro da cidade, apesar da preferência em se 

evitar o desconhecido, permite às mais variadas pessoas se encontrem. “A cidade como 

regime singular de integração local, espaço de exterioridade, só se realiza quando há a 

produção de espaços coletivos” (CAIAFA, 2007, p. 126). É garantindo o coletivo que se 

permite a experiência da alteridade o qual cria o espaço aberto e renova os processos 

subjetivos.  

A cidade se torna, então, um lugar privilegiado para a reflexão antropológica 

para compreender como se dão as formas de vida social no meio urbano, repleta de 

multiplicidades e singularidades. Em vista disso, tem existido o interesse no estudo dos 

itinerários de grupos urbanos e de suas formas de sociabilidade produzindo uma 

compreensão do mundo urbano contemporâneo, podendo refletir sobre as trocas sociais, 

como se processam os arranjos da vida social. O entendimento das experiências sociais 

dos grupos urbanos em seus territórios pode significar uma maneira de rastrear a 

inteligibilidade do fenômeno do vivido humano contemporâneo (ROCHA A. L. C., 

ECKERT, C., 2005).  

Nesse sentido, a feira livre se apresenta como um lugar curioso para 

compreender como se dão as relações num espaço urbano específico, construído e 

vivido que carrega tradição e biografias de seus habitantes cujas narrativas expressam 



38 

 

uma memória coletiva. Este tipo de pesquisa se mostra importante para enfrentar a 

problemática da individualização na sociedade urbana e do processo de 

fragmentação/homogeneização de realidades diversas entre grupos sociais. O estudo a 

partir da experiência e de memórias individual e coletiva como a chave para se elucidar 

sobre as complexidades dos processos de trocas e interações sociais neste território 

urbano que é a feira livre.  

Por se tratar de uma pesquisa que envolve a inserção em meios urbanos, com 

uma influência antropológica, a etnografia se tornou um dos norteadores metodológicos 

interessantes. Essa proposta metodológica não foi encarada como regras que deveriam 

ser restritamente seguidas, mas tomada como inspiração, utilizando de algumas 

orientações para poder seguir a inserção no campo da feira livre.  

Um autor que apresenta bem a etnografia é Laplantine (1999) em sua obra 

Aprender Antropologia que afirma ser uma experiência de imersão direta e total com o 

vivido com o local estudado, não saindo ileso dessa experiência. Este autor menciona 

que esta abordagem antropológica envolve um estudo minucioso do cotidiano 

observado, que vai até as condutas mais habituais e aparentemente fúteis. Procura-se 

prestar atenção no menor fenômeno na multiplicidade das dimensões do humano, ou 

seja, a uma totalidade social em movimento. Este princípio de totalidade supõe uma 

integração do observador no campo observado, de modo que quem observa e é 

observado se distinguem, mas não se dissociam.  

No entanto, o convívio assíduo e a impregnação com tudo que há no campo 

requer o esforço de fazer o movimento contrário da simpatização com o que existe no 

campo, que é o estranhamento do familiar, ou seja, um olhar distanciado. Isso se deve 

ao cuidado de não compreender o local tal qual os atores sociais que os compõe, nem 

mesmo supervalorizar o discurso do outro, mas captar aquilo que escapa, que muitas 

vezes parece invisível. Trata-se de um exercício de constante auto-regulação em 

perceber a realidade do campo suas partes, bem como a própria postura de pesquisador 

nesse local. 

Janice Caiafa (2007) é outra autora que aborda sobre a etnografia que afirma ser 

ao mesmo tempo um tipo de investigação e um gênero de escrita que se desenvolveu na 

tradição antropológica. Este tipo de método parte da premissa de uma ética pautada na 
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interação, intervenção e participação com tudo que existe no campo, mas 

principalmente se destaca por priorizar o ponto de vista do “outro” que aparece dentro 

do processo interativo em campo entre pesquisador e sujeitos pesquisados. 

Um dos aspectos marcantes e definidores da pesquisa etnográfica para Caiafa 

(2006) é a experiência de campo. Neste tipo de pesquisa o trabalho de campo é intenso, 

com uma observação participante de contato direto com tudo o que existe no campo. O 

pesquisador precisa enfrentar riscos, experimentar um estranhamento, pois se dispõe a 

se expor ao desconhecido, passando por dificuldades, pela inquietação e ficando mais 

suscetível à novidade. O estranhamento, de acordo com Caiafa (2007), é uma qualidade 

que se atinge dentro de um processo de trabalho de campo, um fator de situação que 

depende de um conjunto de acontecimentos e presenças de campo. 

A experiência em campo na pesquisa etnográfica é tomada como agenciamento 

com o desconhecido, onde o que está em jogo são as multiplicidades de componentes 

heterogêneos e diversos. Os agenciamentos são datados, transitórios e estão sempre em 

relação a um limiar que promove uma mudança. Ocorre um regime de co-

funcionamento entre o pesquisador com os companheiros do campo que, através do 

afeto da simpatia, possuem uma atitude receptiva à diferença e se deixam afetar pelos 

acontecimentos.  

Para Caiafa (2007), a simpatia é a afecção nos agenciamentos, que muito diverge 

de duas armadilhas existentes em pesquisa dita científica, o distanciamento e a 

identificação com o campo. A distância seria aquele olhar asseptizado da ciência 

positivista que considera o outro fragilizado como objeto de estudo. Já a identificação 

seria uma espécie de contágio, de confusão com o outro, resultado de um excesso de 

proximidade onde se perde a singularidade e a estranheza que esse encontro poderia 

trazer. Por isso, experimentar a simpatia significa perder os limites da identidade, voltar-

se para fora e se ligar ao outro sem necessariamente coincidir com ele.  

Nesse se deixar afetar na experiência em campo, parece inevitável existir 

envolvimento pessoal do etnógrafo, já que existe algum grau de convivência com o 

local de pesquisa e seus frequentadores. Trata-se de uma experiência complexa, pois 

existe o intenso grau de convivência, permanece algum tempo ali, constrói-se uma vida, 

mesmo que provisoriamente com aqueles sobre os quais inclusive se vai escrever. Nesta 

experiência ocorre também inevitavelmente uma transformação do eu na relação com o 
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outro. Esta possibilidade de transformação é uma via de mão dupla, acontece seja com o 

pesquisador quanto com os frequentadores do campo, pois uma vez que o encontro 

entre ambos traz uma inquietação, por sua vez também faz pensar, trazendo mudanças 

nas subjetividades. Estas subjetividades não são estáticas nem essenciais, estão em 

constante processo e se produz no registro social.  

Por isso é tão difícil considerar aqueles que fazem parte do campo como meros 

“informantes”. O pesquisador muitas vezes não se coloca mais numa posição neutra, 

mas como alguém que criou vínculos, fez amizades. Então: “Como conviver com esses 

companheiros de campo para produzir com eles uma pesquisa?” (CAIAFA, 2007, 

p150). 

Este desafio se mostra ainda mais marcante numa das etapas mais importantes 

no processo da pesquisa etnográfica, a escrita da experiência em campo. A escrita, para 

Caiafa (2007), reflete a produção coletiva da pesquisa etnográfica, pois a experiência 

em campo é múltipla e envolve outros que de algum modo vão participar dessa escrita 

também. Um recurso central na pesquisa etnográfica é uso do diário de campo onde se 

anotam as experiências em campo com detalhes. Na produção de relatos se coloca tudo 

que observou, viu, viveu, ouviu das pessoas no campo, bem como se menciona sobre si 

mesmo na pesquisa, sobre sensações, opiniões e dificuldades. Há um cuidado na 

transmissão do discurso do outro, onde o contato com os outros numa situação de 

observação e participação são a base para apoiar a pesquisa, por sua vez os relatos 

desses encontros ocupam o lugar central.  

Nesse sentido, Caiafa (2007) alerta ao perigo de não deixar predominar as 

pretensões de autoridade na produção do conhecimento, que trabalha com tendências 

generalizantes, simplificadoras e redutoras da vida social. Na realidade, a atitude 

etnográfica afirma um questionamento a essas ideias dominantes. Um dos modos de 

driblar essa postura autoritária é considerar as histórias que compõem os campos de 

pesquisa, as histórias prévias, para compreender melhor o presente. Além disso, buscar 

fazer uma descrição do concreto, da experiência local e particular, pois inviabiliza a 

formulação de explicações generalizantes e abre a possibilidade para problemáticas 

mais amplas (CAIAFA, 2006).  
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Enfim, tudo o que foi aqui exposto sobre o método-pensamento da etnografia de 

algum modo fez parte do processo de inserção e escrita desta pesquisa. As orientações 

aqui colocadas quanto a uma postura ética sobre o modo de interagir com o campo, de 

se perceber na pesquisa, de escrever sobre as experiências na feira livre do bairro 

Castelo Branco, foram utilizadas não como regras a serem cumpridas, mas como 

inspiração para um modo de se portar. Aliás, como já foi mencionado, na medida em 

que aconteciam as situações, em que passava por desafios, também criava estratégias, 

mas tendo em mente o respeito às características do lugar e privilegiando a convivência 

com os frequentadores da feira livre, para só daí relatar e refletir sobre o que aconteceu. 

Aliás, essa postura ética obtida destas orientações etnográficas também foi 

acompanhada na escrita dos relatos sobre as experiências em campo no diário de 

campo, bem como fez parte na confecção deste trabalho dissertativo. 
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4. Jogando conversa fora na feira 

 

4.1. Mapeando visitas numa feira livre de Aracaju 

 

Antes de relatar algumas das experiências vividas na feira livre do bairro Castelo 

Branco, é interessante fazer uma espécie de mapeamento desta feira, conhecer melhor 

onde se localiza, como se organiza, o que a compõe, que tipos de produtos e 

frequentadores, entre outros. A feira livre acontece todas as sextas de manhã, sendo 

transferida às quintas feiras por ocasião dos feriados. Geograficamente, esta feira tem 

um percurso de aproximadamente 300 metros, sendo localizada na rua Coronel João 

Gonçalves, na cidade de Aracaju (SE). Essa feira se estende desde a rua Oscar 

Nascimento, onde existe a praça da caixa d’água, e vai até a avenida São João Batista, 

existindo bancas em algumas ruas secundárias. 

As imagens a seguir foram retiradas do site Google Maps. A primeira é a 

fotografia vista de cima da região onde se localiza, sendo que seu percurso está marcado 

pela linha vermelha. A segunda figura também se refere à região onde se localiza a feira, 

sendo que no formato de um mapa.   
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Interessante notar que, assim como qualquer outra feira livre, não é possível 

identificar um começo ou um fim, mas levando em consideração o caminho que fazia 

nas visitas, esse meu percurso começava na avenida Augusto Franco, passando pela rua 

Nestor Sampaio, uma das vias de acesso à feira. Nesse caminho costumava passar pelo 

supermercado da avenida Augusto Franco, por algumas casas, lojas, posto de gasolina e 

finalmente chegava à rua que dá acesso à feira, quase em frente a este posto. Desde a 

avenida já era possível observar algumas pessoas caminhando com suas sacolas de feira, 

algumas freguesas acompanhadas dos “carregos”, rapazes que trabalham em seus 

carrinhos de mão levando os produtos comprados pela freguesia.  

Mas a feira começa sua rotina bem antes, já no dia anterior, a rua se transforma, 

quando as bancas são montadas na rua, às quintas, prontas para que os feirantes em suas 

respectivas bancas já demarcadas possam assumir seu lugar. De acordo com a 

EMSURB – Empresa Municipal de Serviços Urbanos –, a montagem das bancas das 

feiras livres deve começar às 18 horas e terminar até 21 horas do dia anterior, já a 

desmontagem deve ser feita até às 15 horas. Alguns feirantes chegam no local de 

caminhão, muitos do interior do estado, e mesmo durante a madrugada arrumam os 

produtos e até mesmo dormem no local. Ouvi relatos de moradores que os feirantes 
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durante a noite arrastam as bancas, fazendo barulho na rua e os incomodando. Isso, para 

alguns moradores, está entre os motivos que contribuiu para se querer a retirada da feira 

desta rua.  

Diante desse problema, a EMSURB tem procurado intensificar o serviço de 

fiscalização nas feiras sob a alegação de manter a organização dos espaços públicos e 

garantir o direito de ir e vir dos moradores das ruas onde acontecem as feiras. Os fiscais 

observam se normas e horários pré-estabelecidos estão sendo cumpridos. A presidente 

da EMSURB, Lucimara Passos, afirma em reportagem8 que o trabalho preventivo de 

informar sobre a fiscalização foi feito e que em caso de desobediência a banca é 

apreendida. Essa questão da fiscalização nas feiras é algo que gera grande discussão no 

que tange aos controles reguladores de condutas através de uma série de intervenções 

sobre os corpos no espaço público. Sobre esse assunto, estarei problematizando mais a 

frente neste trabalho dissertativo.  

Voltando a tratar da organização da feira do bairro Castelo Branco, após a 

arrumação das bancas na feira, o movimento mais intenso de fregueses acontece a partir 

das sete horas da manhã e costuma terminar por volta de uma hora da tarde, quando o 

movimento já está bem fraco e as bancas já começam a ser desocupadas (PROTÁZIO, 

2009). Interessante notar como uma rua que antes só servia de passagem para 

transeuntes e moradores do local, transforma-se e convida a ficar, chama pessoas de 

tantas outras partes da cidade para que participem desse evento semanal, permaneçam, 

usufruam e façam parte desses momentos de compra, venda, troca, conversa, enfim, 

interações.  

Quanto a organização das bancas na feira, esta costuma seguir uma ordem 

relativamente fixa, pois os feirantes possuem seu local demarcado. No entanto, quando 

um feirante passa mais de duas semanas sem comparecer à feira corre o risco de perder 

o lugar, o que faz com que uma banca ou outra surja diferente de outros dias. É comum, 

inclusive, de feirantes faltarem principalmente em dias de feriado, justamente porque o 

movimento da feira nesses períodos costuma ser fraco. A disposição das bancas 

realizada pela empresa contratada para alugar se dá em três fileiras criando dois 

                                                           
8 Reportagem retirada do site 

http://www.aracaju.se.gov.br/participacao_popular/index.php?act=leitura&codigo=45927.  

http://www.aracaju.se.gov.br/participacao_popular/index.php?act=leitura&codigo=45927
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corredores estreitos para o fluxo de pessoas, “carregos”, bicicletas, ambulantes, entre 

outros. 

Como já foi mencionado, na rua onde acontece a feira e imediações existem 

alguns estabelecimentos comerciais que funcionam diariamente, bem como nos dias de 

feira. Entre estes estabelecimentos existem: uma barbearia, uma loja onde se vende 

artigos para animais e pássaros, loja de roupas, “lan house”, mercearias, lanchonetes, 

sorveteria, farmácia, locadora de filmes, bares, açougue, armarinho e o supermercado, 

inclusive este já foi mencionado e fica localizado na avenida Augusto Franco.  

Este comércio possui importância no cotidiano local do bairro uma vez que 

também dialoga com a feira livre quando ela ocupa a rua. Nota-se que durante a feira, 

alguns desses estabelecimentos fornecem alimentação, bebidas, lanches e inclusive 

banheiros para satisfação de necessidades fisiológicas e abrigo nos dias de chuva forte 

(SANTOS, 2009). Além disso, na feira existem alguns vendedores que não se limitam 

às bancas, dispõem seus produtos no chão com suportes improvisados, existindo 

também os ambulantes que vendem suas mercadorias transitando pelo local (SANTOS, 

2009). 

Ainda no início do percurso que costumava fazer para ir a feira, no cruzamento 

das ruas Oscar Nascimento e Nestor Sampaio, existe uma praça, onde se localiza um 

posto policial, a caixa d’água e uma lanchonete que funciona apenas à noite. Essa região 

da feira pela manhã, logo cedo, já se encontra congestionada por carros, que procuram 

estacionar nas pouca vagas, que existem ou passar para ruas laterais que cortam a rua da 

feira. Nesse trecho ainda, há um aglomerado de bancas, pessoas que entram ou saem 

pelos corredores que já se iniciam a partir da praça. Existe um grande movimento de 

carros, caminhões, bicicletas, “carregos”, passantes, fregueses e flanelinhas, que cuidam 

dos carros estacionados. 

Nesse início passava primeiramente por bancas que vendem roupas, frutas, 

verduras, artigos de plástico (cestos de lixo, bacias, baldes, vasilhas), variedades 

(cadeados, presilhas, etc), produtos de limpeza. Numa fileira à esquerda era comum a 

venda de carnes de boi, porco, bem como suas vísceras, galinha, peixes e mariscos. 

Mais adiante ao longo da feira, viu-se a venda novamente de verduras e frutas, que na 

realidade faz parte de quase toda a extensão da feira. Um dos produtos que chama a 

atenção são algumas barracas de senhoras que vendem alimentos a serem consumidos 
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na hora ou para serem levados como salgados, doces, bolos, refrigerantes, mungunzá, 

arroz doce, massa de tapioca, de fubá, pé-de-moleque, dentre outros.  

Mas a barraca que não faltava freguês era uma que fica num dos braços da rua 

principal da feira e ainda nas imediações da praça da caixa d’água, a barraca de pastel 

com caldo de cana. Observava-se um grande movimento de pessoas que não 

necessariamente fazem compras na feira, mas passavam pelo menos nessa banca para 

fazer um lanche e assim usufruírem um pouco da feira.   

Nas fotos abaixo é possível observar essa primeira etapa da feira. 

 

 

 

Meu percurso da feira continuava e encontrava adiante novamente bancas de 

verduras, frutas e legumes, além de roupas, temperos, arroz, feijão, farinha, macaxeira, 

amendoim, produtos de limpeza, variedades como presilhas, cadeados, fones de 

ouvidos, rádios, brinquedos, cds e dvds piratas, enfim, uma gama de produtos.  
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Entre os ambulantes que vi passar pelos corredores da feira, existiam os que 

vendiam alho, peixe, sacolas de plástico para carregar compras e até escovas de dente. 

Era comum encontrar também mendigos ou pedintes, que abordavam não só os 

fregueses, como também aos feirantes, pedindo alguma parte dos produtos que vendem. 

Aliás, os fregueses que costumavam frequentar essa feira eram de todas as classes 

sociais, vindo de vários bairros. Percebia-se que a variedade de pessoas desse campo era 

grande e não pára por aí, eram inúmeros os tipos que surgem nesse local, sendo daí 

também a razão da grande riqueza de acontecimentos na feira. 

As fotos seguintes mostram um pouco de tudo isso que foi descrito, 

apresentando o meio do percurso que costumei fazer em minhas visitas.  
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Já estas fotos que seguem mostram a parte final do meu percurso na feira, a que chega 

próximo da Rua São João Batista e ao lado da sorveteria do Castelo Branco.  

 

Um detalhe a ser ressaltado nas minhas observações é que as barracas alugadas 

são de péssimo estado, a maioria enferrujada e amassada. As lonas que cobrem essas 

bancas se encontravam em estado razoável, mas o fato delas se desgastarem vai em 

parte por causa dos próprios feirantes que perfuram e cortam essas lonas para tentar 

dependurar coisas como lençóis que os protejam do sol. Já as bancas, acreditam que seu 

estado se deve em parte ao modo como os funcionários que montam e demonstram as 

bancas lidam com elas.  

Tive a oportunidade de ver o momento após o termino da feira quando os 

funcionários desmontavam e empilhavam num caminhão de modo bruto e rápido, sem 

nenhum cuidado. Após essa arrumação, a rua fica livre para ser lavada pelo serviço de 

limpeza de Aracaju. Os funcionários da EMSURB varrem o caminho e recolhem os 

restos. Em seguida um carro-pipa despeja uma mistura de água e sabão para atenuar os 

cheiros da feira. 
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As imagens abaixo fotografadas por mim mostram o momento final da feira, 

durante a desmontagem das bancas da feira e a sujeira deixada, principalmente pelos 

feirantes. Esse também é mais um dos motivos relatados por moradores da rua para não 

mais querer que a feira aconteça lá. Sabe-se que grande parte da sujeira deixada no chão 

se deve aos feirantes que deixam cair parte de seus produtos no chão ou os jogam por 

não estarem em bom estado. Apesar da fiscalização na feira existir também para essa 

questão da limpeza, pouco se poderia fazer quanto a sujeira deixada no chão. Para que 

essa realidade mudasse seria necessário um trabalho de conscientização não só com os 

feirantes como com os demais frequentadores, um trabalho complexo que envolve 

questões de costumes construídos sócio historicamente. Por enquanto, a feira do bairro 

Castelo Branco segue sua rotina. 
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4.2. Narrando experiências de encontros e conversas 

 

A feira livre pode até ser considerada um espaço de compra e venda de produtos, 

mas ela vai além, pois nos encontros entre produtores, feirantes e fregueses, inventam-

se outros modos de se relacionar, constroem-se histórias em meio a uma emaranhada 

rede conversas que conecta uma diversidade de pessoas e situações. Isso e muito mais 

foi o que pude observar e participar na feira do bairro Castelo Branco. 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. 

A feira a que pretendia visitar só conhecia de nome e sabia que existia próximo à 

minha residência, mas não tinha prestado atenção até então. Soube de trabalhos já 

realizados nesta feira pelo meu orientador, Prof. Kleber, e alguns orientandos seus. 

Tendo em vista essas informações, considerava-me uma estrangeira em terras 

desconhecidas, desbravava o estranho, mas tentava me manter aberta às possibilidades 

que o campo poderia mostrar. Tive que me livrar de algumas amarras acadêmicas, como 

acreditar que precisava registrar tudo e qualquer coisa da melhor forma durante as 

visitas, percebendo só depois que deveria me ocupar em conhecer o campo, 

compreender o ritmo da feira, envolver-me com o que lá acontecia para daí então 

registrar aquilo que fez parte do cotidiano na feira livre.  

Foram 49 visitas registradas em diário de campo na feira do bairro Castelo 

Branco, sendo que 24 realizadas no ano de 2010 e 25 neste ano de 2011. Foram muitos 

os momentos de convivência com o cotidiano da feira ao querer investigar as práticas e 

relações que fregueses, feirantes e demais pessoas compunham nesse lugar. As 

primeiras visitas serviram para conhecer o ambiente, as pessoas, o modo como a feira se 

organizava, mas acabei enfrentando certos incômodos de quem tem costume de 

frequentar supermercado, não enfrentaria como o grande emaranhado de gente, os 

esbarrões, o barulho, o calor, a chuva, o cheiro de carne crua, de peixe cru, a sujeira 

espalhada no chão, os escorregões por conta disso, os gritos dos feirantes chamando 

clientes, dentre outros. Era comum ouvir frases do tipo: “Olha uva mel, uva mel é 4 
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reais!”, “Quer carrego?”, “Quer alho?”, “Vai querer o que amada?”, enfim, dizeres que 

em outro ambiente poderia parecer estranho, mas que são comuns na feira e lá não é de 

se estranhar quando um feirante te trata com tal proximidade. 

Interessante notar como muitos destes e outros desafios e situações relatados no 

diário de campo, assemelham-se a história contada num artigo9 produzido por Kleber e 

orientandos que se dá na mesma feira que faço minhas visitas nessa pesquisa. Essa 

história conta da experiência de um recém freguês que, indicado pela esposa, resolve 

arriscar em fazer as compras de uma lista escrita por ela. Ele de início não queria se 

aventurar naquele ambiente desconhecido e cheio de incômodos (a feira), ainda cogitou 

em fazer suas compras no ambiente seguro e confortável do supermercado.  

Mas com o passar do tempo, após os incômodos do clima e do barulho, do 

percurso tortuoso e tumultuado em meio a pessoas engarrafadas em corredores estreitos 

de bancas, ele se vê envolvido e sugado para uma realidade que acolhe, que lhe põe a 

experimentar coisas novas, que lhe dá opções de escolha, que lhe entretém com outras 

histórias de vida, que lhe diverte. Esse novo freguês percebe o tempo que gastou para 

fazer suas compras, mais do que previa, mas não se importa, inclusive não tem pressa. 

Percebe também que comprou mais do que devia, mas não tinha como ser diferente, 

pensa ele, diante da variedade que se dispõe na feira. No final, o freguês já se sente 

fazendo parte da feira, os incômodos não mais existem, ele se sente à vontade e foi bem 

assim que também aconteceu comigo na feira do bairro Castelo Branco.  

Na minha primeira visita à feira fui apresentada às duas feirantes que Kleber já 

conhecia e que faziam parte de trabalhos acadêmicos já realizados. São duas fateiras10, 

que trabalham com as vísceras do boi, atividade que parece cada vez mais rara. Kleber 

me apresentou a elas como pesquisadora da universidade, que tinha interesse de vir à 

feira, falar com elas, principalmente sobre o tema da amizade. Já tinha a informação que 

essas duas fateiras eram amigas há mais 30 anos e isso me fez querer conhecê-las.  

                                                           
9 LOPES, Kleber Jean Matos; SILVA, João José Gomes; PROTÁZIO, Mairla. Quando o que se poderia ser se faz 

numa feira livre de Aracaju. In: Ética e as reverberações do fazer. Kleber Jean Matos Lopes,Emilio Nolasco de 

Carvalho, Kelma Socorro Lopes de Matos. Fortaleza: Edições UFC, 2001. 

10 As fateiras costumam comercializar os fatos ou miúdos de bovinos, caprinos e suínos, uma gama de carnes que já 

não se encontra nos frigoríficos e supermercados. No caso das fateiras que visito na feira livre do bairro Castelo 

Branco trabalham com as vísceras dos bovinos como língua, tripas, livro, casinha, bucho, mocotó, fígado, rim, 

coração, carne de cabeça, sangria, lombinho, fraldinha, passarinha, bofe, entre outros. 
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Meire, 54 anos, e Duquinha, 68 anos, são vizinhas de banca. Na foto abaixo, 

Duquinha está a esquerda e Meire à direita. Ao lado de Meire se encontrava um dos 

“doidos”, como elas chamam dois rapazes que prestavam alguns serviços na feira como 

limpar parte do fato, trocar dinheiro, pegar a mercadoria debaixo da banca, entre outros.  

 

 

 

Mas antes de trabalharem na feira, ambas estiveram em outras atividades: 

Duquinha já trabalhou em matadouro, como carregadora de lenha na estrada de ferro e 

marisqueira; já Meire como gari, na lavanderia do Hospital da Polícia e na fábrica de 

calçados da Azaléia. Só depois disso que Meire passou a ser ajudante de fateira, 

inclusive trabalhou com a mãe de Duquinha que era fateira. Só nessa feira do Castelo 

Branco Meire e Duquinha trabalham juntas desde que começou, há mais de vinte anos.  

Tentando resgatar um pouco da história dessa feira com alguns feirantes, 

inclusive Meire e Duquinha, soube que a feira do bairro Castelo Branco se iniciou com 

apenas algumas bancas de madeira, em torno de vinte, e se instalavam próximo ao posto 

de saúde localizado na avenida São João Batista. De acordo com Meire, só no governo 
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de Déda é que passou a ser imposto o uso das bancas alugadas de ferro, pagando-se 

atualmente o valor de sete reais por dia.   

O dia de trabalho na feira às sextas para elas começa cedo, pois precisam pegar o 

transporte que fretam juntas com mais um feirante, juntar todo o material de trabalho. 

Do bairro onde moram até a feira, bairro Santos Dumont até o bairro Castelo Branco, 

são em torno de nove quilômetros, o que dá cerca de vinte minutos de percurso neste 

carro fretado. Elas recebem a mercadoria que vendem lá mesmo na feira e logo em 

seguida já começam a separar e arrumar na banca. Usam um plástico branco para forrar 

suas bancas e colocam estrategicamente a balança com seus pesos entre as duas bancas. 

Aliás, a balança que pertence a Duquinha, Meire também utiliza, bem como o isopor 

que pertence a Meire muitas vezes Duquinha pede para guardar as carnes que sobram. 

Enfim, existe uma ajuda mútua entre elas, um companheirismo visível que percebi já 

nas minhas primeiras visitas. 

O produto que elas vendem chegam em sacos lacrados da Nutrial, frigorífico 

localizado no interior e licenciado pelo poder público para o corte e venda de boi que 

distribui partes do boi para a maioria das feiras do Estado através de atravessadores, os 

únicos que podem comprar neste frigorífico. Um saco custa em torno de 75 reais, valor 

que muitas vezes não é superado num dia de trabalho na feira.  

Antes as carnes vinham de um matadouro em Aracaju, mas este foi fechado, 

cada feirante tinha um marchante (homem que matava o boi e vendia seus derivados) e 

os preços variavam de acordo com a mercadoria. De acordo com as fateiras, alguns 

pedaços que deveriam compor a bolsa da Nutrial não se encontram e a depender da 

quantidade do produto que vem, o lucro é ainda menor, como o fígado que é um dos 

produtos mais caros.  

Já tive conversas com elas que me explicavam que muitas foram as vezes que 

barateavam o preço de seus produtos para pelo menos pagar as despesas que tinham 

como transporte, mercadoria, banca alugada, almoço, sal, gelo, entre outros. As 

dificuldades no trabalho na feira ficam piores para Meire e Duquinha devido estado de 

saúde das duas. Meire que é diabética, relatava seus problemas de saúde como pressão, 

dor de cabeça, visão, cansaço, dos remédios que toma, entre outros. Duquinha não 

costumava transparecer verbalmente seus problemas de saúde, mas demonstrava seu 

cansaço e esforço em trabalhar na feira. Era visível no dia a dia de trabalho delas o 
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quanto se esforçavam só para caminhar pela feira, seja para ir à banca de uma colega, ou 

atravessar até a frente de suas bancas para arrumar as carnes, e se cansavam até mesmo 

para retirar as vísceras debaixo de suas bancas.  

Outro desafio para elas em dias de feira era o almoço, que variava, mas 

geralmente elas tinham o auxílio de uma senhora dona da casa que fica atrás de onde as 

bancas de Meire e Duquinha estão localizadas, Dona Irene. Muitas foram as vezes em 

que presenciei as fateiras fornecerem o material para o almoço para que Irene o 

preparasse e ela só lhes cobrava um valor simbólico por conta da mão de obra e do gás. 

Outro modo de almoço era quando contratavam os serviços de “prato feito” com outra 

senhora que morava perto da feira, mas não gostavam muito, pois nunca vinha como 

queriam. E quando não existia nenhuma dessas opções, o jeito era elas comerem 

espetinho de carne que vendiam na feira com um prato pequeno de plástico com salada 

de repolho. Essas estratégias de conseguir a refeição do horário de “almoço” dizem não 

só do esforço que é se manter na feira, como mostra uma certa rede colaborativa que 

envolve moradores, feirantes e ambulantes que se relacionam de algum modo criando 

alternativas de como viver na feira livre e conviver com ela (no caso dos moradores).  

Por conta das dificuldades relatadas por Meire e Duquinha quanto ao trabalho na 

feira, perguntei uma vez a elas quanto ganhavam ou faturavam em média e elas 

disseram que em torno de vinte reais, às vezes até menos. Daí vem a pergunta: Por que 

então elas continuam indo à feira? Duquinha uma vez me respondeu que não se sentiria 

bem ficando em casa parada, que até os filhos dela querem que não vá vender mais na 

feira, mas ela gosta de estar ali conversando. Muitas vezes as duas vendem abaixo do 

preço só para não ter prejuízo e pagar o que devem. Meire, por sua vez, afirmava que se 

tivesse saúde para fazer faxina, por exemplo, sairia dessa vida. Apesar do esforço físico 

demandado, acredito que o trabalho na feira seja algo ainda suportável para Meire, mas 

que ao mesmo tempo ela mantém pelos laços afetivos construídos durante anos, muitos 

que inclusive a ajudam, como algumas freguesas que colaboram com doações, histórias 

que contarei mais adiante. 

Essas e outras informações fui angariando com o tempo, durante as visitas em 

cada conversa, no bate papo em meio ao dia a dia das fateiras, procurando compreender 

um pouco da realidades delas, bem como dos demais feirantes que convivem e 

trabalham no local. Nas minhas visitas, costumava permanecer a maior parte do tempo 
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nas bancas de Meire e Duquinha, conversando com elas, vizinhos de bancas e com 

quem passava, sendo que eventualmente dava uma volta na feira para observar a feira 

como um todo e também passava em algumas outras bancas as quais consegui manter 

um vínculo de confiança nos diálogos. Apresentarei a experiência com esses outros 

feirantes mais adiante.  

Voltando às minhas experiências na feira, no início um dos meus objetivos de 

pesquisa era conhecer as amizades que aconteciam neste local, investigar sobre o que 

achavam da existência de amizade na feira, principalmente a amizade entre as fateiras. 

Envolvida num campo extremamente múltiplo e interessada em buscar informações, 

seguia e apostava no esquema de perguntas e respostas. Era meio que um questionário 

aberto, que acontecia no momento com perguntas baseadas no que tinha interesse em 

saber. Quando procurei saber da amizade entre as fateiras e a vida delas na feira, 

perguntava se eram amigas, o que achavam de amizade. Para realizar as perguntas e ter 

o devido espaço para realizá-las, acreditava que tinha que buscar o melhor horário, pois 

os incômodos da feira pareciam atrapalhar a captação dessas informações. Fui no 

horário normal de funcionamento da feira, bem como no horário de término, 

acreditando que conseguiria ter mais tempo e disponibilidades de Meire e Duquinha 

para tais respostas.  

Mero engano, visto que elas continuavam ocupadas, arrumando suas coisas para 

ir embora e mesmo que tivesse tais respostas, não teria como observar a relação delas 

entre si e com os demais integrantes da feira. No entanto, outros episódios me fizeram 

repensar meu modo de inserção na feira e objetivos da pesquisa, como as respostas que 

obtive de Meire, o qual dizia não ter amigos, mesmo com Duquinha ao seu lado, além 

das brigas que elas tinham e as faziam ficar sem falar durante todo o dia de feira. Ao 

mesmo tempo, observava as pessoas que frequentavam as bancas das feirantes e 

conversavam com elas e que demonstravam ter um bom tempo de convívio com as 

feirantes.  

Com tudo isso, percebi que não adiantava querer trazer uma ideia definida de 

amizade, de um assunto que não há consenso, foi então que resolvi tratar não da 

amizade em si, mas das relações na feira e fazer um paralelo com um outro local de 

compra e venda, o supermercado. Tinham se passado quatro visitas, mas foi suficiente 

para me dar conta que não adiantava continuar abordando especificamente a temática da 
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amizade. Passava a basear minha pesquisa, a partir desse momento, nas experiências 

produzidas das relações inventivas, imprevisíveis, abertas e temporais entre as pessoas 

que aconteciam na feira. O objetivo passava a ser o de observar como as relações entre 

aqueles que fazem parte da feira do Bairro Castelo Branco e um supermercado da 

cidade de Aracaju. Porém, só mais adiante o supermercado não fazia mais sentido na 

pesquisa, já não se mostrava tão interessante diante da riqueza de fatos vivenciados na 

feira. 

Mas as mudanças não paravam por aí, pois refletiam também no meu modo de 

escrever no diário de campo. A partir da sétima visita, eu passava a colocar horário, 

questão de clima, percurso caminhado desde casa até a feira, detalhando quem 

encontrava, dentre outros. Tentava falar ao máximo do que era lembrado após a visita 

que, em boa parte das vezes, era digitada ainda no mesmo dia. Buscava também relatar 

minhas angústias, minhas dúvidas, anseios, sensações, sentimentos diante de alguma 

situação, enfim, colocava-me não como mera espectadora, mas como alguém que 

vivenciava a feira. 

No entanto, ainda neste início de pesquisa, continuava a buscar um modo de 

conseguir as informações que queria, persistia numa forma direta, perguntando às 

pessoas o que achavam das relações na feira, porque optavam por fazer as compras 

nesse local, o que lhes agradava e desagradava, como se relacionavam com os feirantes 

e demais frequentadores da feira. Fazia essas perguntas ou outras correlatas, mas mais 

uma vez sentia cometer um equívoco: seria essencial obter minhas respostas ou 

informações daquilo que me falavam só quando perguntava? Não seria mais 

interessante observar, experienciar, apreender essas questões que me inquietavam no 

cotidiano das visitas, nas conversas livres, nos momentos construídos entre as pessoas 

com que eu mesma me relacionava e via se relacionarem entre si?  

Foi daí que decidi não mais garimpar por respostas dadas diante de uma 

pergunta direta, mas permanecer boa parte do tempo de minhas visitas observando e 

participando do cotidiano das fateiras na feira do Castelo Branco. Busquei conviver 

nesse ambiente, participar das conversas nessas e em outras bancas, além de ter me 

tornado nesse ínterim uma compradora de alguns produtos que ali se vendiam. Procurei 

me inserir na feira sem grandes artifícios como gravadores ou questionários, apenas um 

bloco de notas e caneta que se mantinham discretamente escondidos no bolso a fim de 
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não interromper aquilo que de mais precioso existia nas visitas, as conversas. Já não me 

incluía apenas como pesquisadora, mas me sentia integrante da feira. Costumava ficar 

tanto de pé quanto sentada atrás das bancas de Meire e Duquinha, conversando ou 

ouvindo conversas que elas tinham com passantes ou fregueses sobre os mais variados 

assuntos, além de observar os entrosamentos que existiam delas com os outros naquele 

ambiente das bancas e proximidades.  

Muitas vezes as próprias fateiras traziam algum assunto de suas vidas, falando 

de seus problemas de saúde, suas histórias, ouviam os problemas alheios, tratavam de 

assuntos comumente veiculados pela mídia, entre outros. Qualquer que seja o assunto, 

as pessoas ali têm o espaço para trocar informações, ideias, opiniões, histórias, 

experiências, enfim, aprendem umas com as outras. Ressalta-se que toda essa dinâmica 

acontecia em meio à venda, ao corte, à pesagem das carnes, enfim, durante o trabalho de 

Meire e Duquinha. Elas convidavam aqueles que passavam a se demorarem em frente à 

banca com frases do tipo: “Bom dia meu amor, vai levar o que hoje?”; “Minha freguesa, 

tá sumida! Vamos levar o mocotó pro maridão?”, “Diga minha amada, vai levar o fígado 

hoje?”. Enquanto atende seus fregueses, Meire faz intervalos onde conta suas histórias, 

ou, enquanto conta histórias, ela faz intervalos para atender seus fregueses. Em nenhum 

momento, em meio às paradas dela para contar algum caso com mais atenção, a relação 

dela com quem esperava caia no destrato ou alguém desistia de comprar devido a este 

modo de operar da fateira. Todos esperavam sua vez. 

Poderia até se pensar que essa rotina de puxar um assunto e criar uma conversa 

fosse apenas uma estratégia de entreter o freguês que ali esperava por seu pedido, mas 

muitas vezes a conversa brotava simplesmente do nada, por conta de algum comentário 

ou uma curiosidade. Essa rotina mostra como a função do feirante ultrapassa sua 

condição de comerciante. Eles estão ali não apenas para intermediar uma venda, mas 

funcionam como mediadores na produção de uma outra realidade, quando conectam 

lugares e tempos entre produtos, rua, vizinhos e freguesia. Estão ali para vender e 

também viver; viver ali. Cada momento de conversa vividos na feira faz construir uma 

história que não se repete. Por isso, deve ser levado em consideração na sua 

singularidade dos encontros incluindo o acaso da presença dos sujeitos envolvidos. 

Gostaria de aqui destacar algumas histórias ou situações que vivenciei nessa 

minha experiência na feira do bairro Castelo Branco quando nas bancas de Meire e 
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Duquinha, bem como com outros feirantes. Muitas foram as situações descontraídas e 

algumas me chamaram a atenção. Por isso coloco logo abaixo alguns trechos do meu 

diário de campo, onde registrei minhas visitas e descrevi estes episódios.  

Entre as histórias que contei no diário de campo nas bancas de Meire e 

Duquinha existiu a de um freguês bem engraçado e que só passava nas bancas das 

fateiras para conversar. Esse fato me chamou a atenção porque me pareceu inusitado 

imaginar que em um lugar de compra e venda existisse a possibilidade de alguém 

simplesmente passar para bater um papo e descontrair as feirantes que lá estavam em 

mais um dia de trabalho. O trecho abaixo só menciona a aparição dele e registra que já 

existiram outras. 

 

Apareceu por pelo menos três vezes um senhor muito engraçado, que 

já havia aparecido em outras idas minhas à feira e à barraca de Meire e 

Duquinha. Ele se chama Carlinhos, um senhor com 43 anos, cliente 

das fateiras, mas que passava mais por elas para fazer graça do que 

para comprar. Um senhor magro, altura mediana, blusa quadriculada 

amarela desabotoada, calça jeans surrada, de “chinela”, cabelo 

despenteado. Ele parecia super disposto, andava animado de um lado a 

outro, acompanhado num momento por um homem e num outro 

momento por outro. Ele dizia que queria comprar fiado, que 

aguardava a hora do pessoal ficar bem aperreado, bem nervoso, já 

cansado, pra baixar o preço dos produtos, chamando os feirantes de 

colegas. (21ª Visita, 26.11.10) 

 

Continuando a história desse freguês inusitado no trecho do diário de campo que 

segue, aparecem outras informações, como o fato de Meire chamar e reconhecer 

fregueses, apesar da visão debilitada por causa da diabetes, apenas perguntar as 

novidades e conversar trivialidades. Ainda nesse trecho, é possível perceber Meire 

envolvida em me ajudar como pesquisadora, quando Carlinhos parece brincar diante de 

uma pergunta que lhe faço. Esta curiosidade de Meire demonstra para mim o quanto a 

aproximação de pessoas ligadas a universidade fizeram-na se preocupar com detalhes 

que quem faz pesquisa se importa bastante, como obter informações verossímeis.  

O trecho a seguir também demonstra bem quando Meire se depara com histórias 

pessoais em sua banca, como a de Carlinhos, ouvindo e trocando ideias diante dos 

problemas de outros. Além disso, nesse trecho também é possível observar outra 

feirante, Raquel, se envolvendo nas brincadeiras iniciadas por Carlinhos.  
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Conversas no que tange a vida pessoal de Meire parecem cotidianas 

na barraca da feira, onde ela desabafa seus problemas, suas 

preocupações, suas histórias e ideias. Para quem passa pela sua 

barraca, qualquer que seja o cliente, ela chama a conversa, ela 

pergunta como está, das novidades, mesmo numa distância que parece 

ser impossível dela enxergar, tendo em vista seu problema da diabetes. 

Realmente fico surpresa quando ela chama alguém que se encontra 

numa distância relativamente longe da barraca dela e ela reconhece e 

chama. Mais uma vez se teve a visita do rapaz chamado Carlinhos, 

que dessa vez ficou um tempo maior conversando com Meire e 

Duquinha, sempre animado, com um clima descontraído, que já vem 

falando com Meire, chamando-a de “Meirinha”, dizendo “essa sim é 

uma mulher!”. Com Duquinha dizia que gostava dela, que já ia ficar 

perto dela também, e Duquinha retribui a brincadeira dizendo que nem 

chegasse perto e saísse de lá. Ele brinca falando mais uma vez que 

estava lá esperando conseguir comprar fiado, para daqui a 5 meses, 

falava com uma cara de gozação, como quem estivesse falando sério, 

mas demonstrava que caçoava da afirmação. Ele repetia por diversas 

vezes que adorava ficar com o povo dele, se diverte. Pergunto quem 

era o povo dele, ele diz que todo mundo, pois todos moram em 

comunidade. Pergunto por que ele vinha para feira, ele diz que para 

passear, conversar, falar com o povo dele, que ele faz parte, porque ele 

viaja pra trabalhar e quando ele pode, gosta de passear e conversar na 

feira, que é um dos lugares que ele visita pra se distrair. Ele diz 

trabalhar como autônomo como bombeiro hidráulico, fazendo serviços 

gerais, elétricos e além de ser motorista. Ele afirma contente que tira 

por volta de 300 reais por semana. Curiosamente Carlinhos estava 

vestindo uma blusa de em evento da UFS chamado “VI Congresso 

Brasileiro de História Econômica”, perguntei como ele conseguiu a 

blusa e ele explica que participou do evento, foi chamado pra falar, 

mas Meire duvida, já que ele é brincalhão, pede pra ele falar certo 

porque eu era pesquisadora e queria saber das coisas, e ele confirma 

que era verdade. Nesse momento, bem como outros, vejo que Meire se 

sente comprometida com minha pesquisa, com o fato de querer 

angariar informações. Teve um momento que Carlinhos começou a 

falar da mãe dele, dizendo que ela não presta, que é uma mulher sem 

caráter, pois abandonou o pai, ficava com vários homens, diz ele até 

hoje e o pai teve também outras mulheres e justamente por isso que 

Carlinhos diz ter sofrido na mão das madrastas. Ele relata sua tristeza 

com esse histórico da vida dele, de ter que vender uma casa que 

moravam, apesar de não querer nada do dinheiro. Carlinhos conta 

ainda com um ar despreocupado do suicídio de seu irmão que tomou 

chumbinho. Meire pergunta se era verdade, ele confirma 

tranquilamente, o que me surpreende. O assunto ficou bem íntimo 

para Carlinhos, mas nem por isso ele se acanhava, mostrava-se 

disposto para conversar enquanto puxássemos assunto. Em todo 

momento da conversa sempre tranquilo, descontraído, atencioso. 

Meire que organizava sua barraca, parava um pouco e conversava com 

ele, que sentou ao lado dela, e ela preocupada dizia para que tratasse 

bem a mãe dele, mas ele diz que não justifica trata-la bem por tudo 

que ela fez com ele e o pai dele. Ele acha que é “olho por olho, dente 

por dente”, “que aqui se faz, aqui se paga”, “que a justiça tarda, mas 
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não falha na terra”. Pergunto a ele se guardava rancor da mãe, ele diz 

que sim. No final, ele volta a brincar com Meire e Duquinha, dizendo 

safadezas e elogios, fazendo Meire rir com um largo sorriso e 

deixando Duquinha com um ar constrangido, mas que gosta da 

brincadeira. Raquel participa dessa brincadeira, se insinua para Meire 

que diz não querer nada e Carlinhos diz que gosta assim, que Meire é 

mulher direita, especial. Eu me divirto muito com as brincadeiras, 

passo um bom tempo rindo, sinto uma grande descontração no ar, 

todos que passam riem juntos, as clientes que vem comprar suas 

mercadorias com Meire e Duquinha, todos se divertem. São 

momentos que acontecem algumas vezes naquele lugar e tornam 

especial estar naquele lugar e momento em que todos se sentem estar 

participando de uma grade farra. Afinal, o normal é se passar naquelas 

bancas com produtos e simplesmente comprar. Mas Meire e Duquinha 

algumas vezes estão ali contando suas vidas, suas histórias, ouvindo 

lamentos, confissões, histórias, ou mesmo se divertindo, rindo, 

brincando, com um humor safado que descontrai a todos. Qualquer 

pessoa que passa na barraca e ouve as safadezas ri! Carlinhos se 

despede, vai continuar passeando pela feira. (22ª Visita, 03.12.10) 

 

No registro das visitas no diário de campo não me limitei apenas a descrever ou 

relatar fatos, mas a colocar impressões, dúvidas, questões e conclusões. No trecho 

anterior pode ser evidenciado um pouco do que penso desses momentos de 

descontração, momentos únicos e peculiares que podem ser encontrados na feira livre.  

Mas existiram também momentos em que era comum ver Meire falar de seus 

problemas e envolver outras pessoas, geralmente fregueses, em seus dilemas sobre sua 

saúde, buscando conseguir novas opiniões sobre seu caso. Ao mesmo tempo, Meire não 

deixava de se preocupar com os fregueses que conhecia, procurava saber como estavam, 

sobre seus familiares, das novidades, enfim, ela acompanhava também a história 

daqueles que frequentavam a feira e sua banca. O trecho a seguir mostra um pouco 

dessa realidade: 

 

Meire diz estar preocupada também com a saúde dela, pois fez vários 

exames para o coração, mas o médico que a atendeu era muito ríspido, 

ou como ela disse “um cavalo”, e por não a ter tratado bem, pretende 

ir noutro médico para averiguar sua situação. Enquanto ela falava de 

sua situação de saúde, as clientes que apareciam na sua barraca e a 

ouviam, mas pareciam não se envolver muito com o que ela falava, 

mais preocupadas em receber seus pedidos e continuarem seu 

percurso na feira. Uma senhora em particular, de seus 35 anos, loira 

com cabelos cacheados que usava óculos, chamava-se Ângela, deu 

mais atenção às condições de saúde Meire, mas justamente porque ela 

trabalha em um posto de saúde e já havia passado algumas outras 
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vezes na barraca de Meire para tirar pressão e conversar com ela. 

Dessa vez não é o caso porque estava de férias, mas também com 

problema na coluna. Tanto é que logo Meire se preocupa e a sugere 

que pegue um carregador, chama um ao longe que ajuda a senhora 

pegar a mercadoria que comprou de Meire. (22ª visita, 03.12.10) 

 

Mas se não eram momentos reflexivos sobre a vida de cada um, Meire também 

chamava as pessoas ao seu redor à descontração, como mostra a situação a seguir, em 

que inclusive me encontro envolvida e me divirto junto. 

 

Presencio mais uma das situações de descontração entre Meire e 

alguns clientes, como a de um grupo de senhoras que contam 

safadezas e Meire abre um largo sorriso, ou quando um freguês de 

Meire pede para ela preparar meio quilo de fraldinha, ela pergunta se 

não queria outra coisa, ele diz que nem calcinha, nem cueca, e ela fala 

para não falar dessas coisas porque tinha menina virgem ali, isso 

falando comigo, eu rio. Esse mesmo senhor fala com Duquinha que o 

chama de esquisito, e ele pergunta em tom de brincadeira porque ela o 

tratava assim se ele é tão educado com ela. Duquinha faz de suas caras 

e bocas e ri. Momentos de descontração como esse fazem valer a pena 

de ir a feira, compartilhar desses momentos que fazem sentir que o ser 

humano se permite brincar e rir. (43ª visita, 08.07.11) 

 

Era possível observar que o trabalho das fateiras possuía um ritmo que obedecia 

a uma temporalidade distinta da “economia de tempo” que configuram as cidades do 

contemporâneo. Estes tempos se misturavam na feira livre. De um lado alguns fregueses 

que não queriam perder tempo, que só queriam comprar e sair e de outro, o tempo 

singular das fateiras que enquanto preparavam a carne para entregar, teciam as mais 

variadas conversas. E assim o cotidiano da feira livre era construído por acontecimentos 

como esses que no encontro de temporalidades distintas, havia uma transformação 

mútua de quem chamava a conversar e de quem ficava. Nesse sentido a produção do 

ambiente se fazia como experiência coletiva, produzindo assim sua condição de 

pluralidade. 

A foto abaixo mostra um pouco dessas cenas cotidianas em que Meire puxa 

conversa com algumas freguesas enquanto vende seus produtos. 
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Outro episódio que me chamou atenção em minhas visitas à barraca de Meire foi 

a de uma senhora que tomou em suas mãos a faca de Meire e a ajudou a cortar as 

carnes. O que me surpreendeu foi o fato dessa senhora ter saído da sua condição de 

compradora para colaboradora, ou seja, auxiliando Meire com as carnes que ela mesma 

iria levar. Interessante notar como a feira permite essa troca de papéis, ou melhor 

dizendo, não existem papéis estáticos, já que existe um diálogo e rotina de convivência 

em dias de feira que aproxima fazendo com que esses supostos papéis nem sejam 

considerados. Segue o trecho do diário de conta que conta essa passagem: 

 

As conversas que Meire traz são acompanhadas pelas clientes e elas 

participam, seja ouvindo ou quando Meire as indaga sobre algo. De 

algum modo, as pessoas nesse momento interagem, graças a uma ação 

integradora de Meire, a vontade de alguns clientes de estender 

conversa, bem como o espaço coletivo que propicia 

circunstancialmente se reunirem. Uma cliente em particular de que já 

tinha tido a oportunidade de encontrar na barraca da Meire, chama-se 

Gilvanete, costuma comprar em Meire. Ela é obesa e tem problemas 

para se locomover, dores nas pernas, estava acompanhada do neto que 

não lhe dava sossego, mas essa cliente me surpreendeu quando depois 



63 

 

de ter pedido o que queria a Meire, pegou uma faca e começou a 

limpar o fato do outro lado da banca. Gilvanete, Meire e eu e quem 

mais estivesse perto conversávamos de tudo um pouco, trocando 

ideias sobre família, saúde, o tempo, até mesmo uma história que 

Meire contou de uma garota que não sabia que estava grávida. Meire 

pergunta no meio tempo se a faca estava boa e não parece se 

surpreender com a atitude desprendida de Gilvanete, e ela diz que a 

faca tá boa. Saliento no final, já quando Gilvanete deixa a barraca que 

achei interessante ela ajudar em limpar as carnes, e ela diz que faz isso 

numa boa, principalmente quando os filhos não a acompanham porque 

ficam aperreando ela para sair logo da barraca, mas afirma que gosta 

de ajudar quando pode. (25ª Visita, 18.02.11) 

 

E a ajuda de um freguês a um feirante não fica apenas numa circunstância na 

feira, podendo ir além, como no caso em que Meire estava passando por problemas 

sérios de família, ao ter seu único filho envolvido com dependência química. Quando 

menos esperava, surgiu uma freguesa que se dizia adepta da igreja Batista Alvorada, 

ajudou Meire indicando uma fazenda para desintoxicação e reinserção dos dependentes 

químicos à sociedade. No entanto este tipo de internação requeria um custo que Meire 

não conseguiria arcar completamente, mas que a freguesa junto ao pastor que 

coordenava a fazenda a ajudaram a pagar uma parte dos custos. Atualmente o filho já 

saiu da internação nessa fazenda, tendo ficado por quase sete meses os quais Meire teve 

que pagar mensalmente para manter o filho neste internato, período de grande sacrifício 

para ela. No relato a seguir trago um pouco desse caso. 

 

Passa algum tempo, aparece a senhora que está ajudando Meire com o 

caso do filho dela numa clínica para se reabilitar das drogas, chama-se 

Silene. Meire me chama para a conversa delas e a senhora explica que 

conseguiu ajuda do pastor, que tem que pagar 550 na entrada do filho 

esse mês e no seguinte em diante pagar mensalmente 300 reais. O 

tempo mínimo é de 3 meses e o indicado é de 9 meses. Meire prefere 

que ele fique lá o quanto puder, porque ele precisa melhorar e reclama 

que com ele em casa ela não conseguia dormir. (27ª Visita, 04.03.11) 

     

Mas os momentos de ajuda no cotidiano da feira aconteciam quase sempre 

também entre os feirantes, sendo comum ver quando destrocavam entre si alguma 

cédula de valor alto para dar de troco aos fregueses, ou mesmo quando ficavam 

cuidando da banca do colega feirante enquanto este se ausentava para ir ao banheiro ou 

fazer uma compra rápida pela feira. Outra situação que era comum de ser vista era 
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quando algum produto estava faltando na banca de Meire, por exemplo, esta logo 

procurava nas bancas das colegas vizinhas este produto para não deixar o freguês na 

vontade, ao mesmo tempo, não deixava passar uma venda, mesmo que fosse para um 

colega feirante. Uma vez indaguei Meire sobre este gesto, mas ela afirma que só ela que 

era “besta” que fazia, demonstrando um pouco de lamentação, mas nem por isso a 

deixei de ver fazer o mesmo gesto. Fica claro, então, uma colaboração mútua entre os 

feirantes, principalmente vizinhos, seja em favores, utensílios emprestados como 

balança, na vendagem, e etc. Um pequeno trecho a seguir exemplifica um pouco dessas 

situações: 

 

Duquinha fica cuidando da barraca de Meire enquanto ela está fora, 

porém com dificuldade. Inclusive, nesse momento, ela teve que dar 

conta de um comprador para o fato dela e outro cliente não querendo o 

bucho dela escolhe o de Meire. Duquinha passa de uma barraca para 

outra com dificuldade, andando devagar, mas faz. Esse comprador era 

deficiente auditivo, mas ela faz gestos para se comunicar com ele. 

Meire chega, Duquinha informa que teve de pegar o bucho dela, mas 

que o dinheiro estava lá. Além disso, tinha uma cliente que ia pegar 

uma língua de boi tratada, mas que Meire deveria fazer. Há esse 

acordo entre elas de uma cuidar dos produtos da barraca da outra, uma 

liberdade de vender o produto da outra, acho isso interessante, mesmo 

sabendo que Meire diz que não se deve confiar nas pessoas. ( 20ª 

Visita, 19.11.10) 

 

Durante minhas visitas à feira, não deixava de notar o leque de possibilidades 

que surgiam na feira e fiz uma reflexão sobre detalhes que acreditei serem significativos 

no sentido dos encontros e conversas possíveis num ambiente de compra e venda como 

a feira. Expressei no trecho a seguir também minha surpresa diante da capacidade, 

apesar das dificuldades, de Meire envolver e acolher seus fregueses. Segue abaixo esses 

pensamentos registrados em diário de campo: 

 

Uma coisa que me surpreende é que passam clientes de Meire na 

frente da barraca dela e ela reconhece, apesar de sua visão não ser tão 

boa por causa da diabetes. Além disso, lembra do histórico de cada 

pessoa, da mãe doente, de quem morreu, das últimas conversas 

trocadas com aquela pessoa. Também presencio episódios assim com 

Duquinha, onde ela lembra da pessoa que vai à barraca dela, pergunta 

as novidades, de situações específicas de cada cliente. Outro fato 

interessante é ver Meire fazendo malabarismo em certos momentos, 
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principalmente no início da feira, quando está com uns quatro clientes 

ao mesmo tempo e tem que dar conta de cada pedido e nesse meio 

tempo vai gerindo a urgência dos pedidos, de quem chegou primeiro, 

ou de quem precisa sair mais rápido e para passar o tempo ou não 

deixar que o momento seja insuportável de espera, sempre chama à 

conversa as pessoas que lá se encontram, seja para falar de seus 

problemas, seja para falar de algum assunto veiculado nos meios de 

comunicação, seja pra saber algo do cliente, de saúde, de histórias, da 

vida. As pessoas que lá se encontram ao redor da banca de Meire, 

umas dançam conforme o tempo ligeiro, outros se deixam levar pelo 

ritmo da conversa, até que seu pedido foi entregue, vão embora ou 

ficam mais um pouco, porque se entretinham tanto com a prosa que 

precisa passar alguma ideia que falta ou ver onde aquela conversa iria 

chegar. (39ª Visita, 03.06.11) 

 

Nos relatos seguintes, descrevi algumas impressões, incômodos e a 

desorganização que fazia parte da composição da feira. Curiosamente, expressei uma 

ideia contrária ao espaço livre que existia nas bancas de Meire para conversar, pois 

percebi que muitas vezes não só compradores, mas feirantes querem só vender e não 

queriam perder tempo, o que deixa a sensação de confusão aliada aos percalços que se 

deve enfrentar para caminhar pela feira.  

 

Também dou uma volta na feira e sinto que o barulho, o movimento 

da feira é intenso, é um caos de conversas, de pessoas passando, de 

um lado a outro, um aglomerado que torna quase impossível não 

trocar alguma coisa que seja, um olhar, em esbarrão, um “não”, entre 

outros. Diferente do supermercado que parece feito para as pessoas 

não se cruzarem, apenas no extremamente necessário (11ª Visita, 

17.09.10) 

 

Percebo que as pessoas das bancas querem te capturar a todo custo 

para vender seus produtos, chamam oferecendo seus produtos, ou 

mesmo vão até você como as moças dos peixes. Muitos são os “nãos”, 

poucos são os “sins”, muito são os “volto mais tarde”, e por aí vai. Só 

o fato de olhar para algum produto ou pra barraca, dá margem para ser 

chamado, o que me dá uma sensação de incomodo. Isso porque me 

retira a liberdade de olhar para algum produto e pensar se quero, 

porque lá estão eles já com seus sacos verdes querendo ensacar o 

produto. A velocidade da feira é outra coisa que incomoda, parece 

querer acompanhar a rapidez de quem compra e de quem quer vender, 

de quem está atrás querendo passar, o que não dá tempo para só olhar, 

é só comprar. E conversar? Também! Mas são poucos que se dispõem 

ou conseguem conversar, porque o carregador, vendedor, comprador, 

vão passando e se atropelando pelas estreitas ruelas entre as bancas. 

(12ª Visita, 24.09.10) 
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Nas visitas à feira caminhava até a outra ponta da feira, percorria a extensão 

observando produtos, pessoas, o movimento. Muitas vezes ia à feira para fazer algumas 

compras e assim buscava o melhor preço, o melhor produto, ou seja, colocava-me como 

freguesa também e assim passava a cumprir um outro papel nessa feira, além do de 

pesquisadora. O trecho de uma das visitas a seguir demonstra bem essa minha outra 

condição na feira, a de compradora, mas que nem por isso deixa de observar e analisar 

as situações típicas do local.  

 

Vou passear pela feira, comprar frutas, um maço de folhas de rúcula 

que minha mãe pediu. Nesse meio tempo percebo que muitos feirantes 

se esforçam para chamar a atenção do freguês com frases feitas que 

ressaltem que algum tanto de algum produto é um real, que a fruta está 

doce e é um real, entre outros. Além disso, percebi que a diferença de 

preços existe de forma evidente entre as barracas, pois enquanto 

compro cinco jenipapos por um real do lado oposto que chego na 

feira, nas barracas mais próximas das fateiras ou até no meio, 

vendiam-se três jenipapos por um real. Uma diferença que faz a 

diferença no bolso do freguês. No meio do caminho alguns “carregos” 

me perguntam se queria o serviço, digo que não, alguns pedintes 

conhecidos de outras visitas à feira me pedem esmola, digo que não 

muitas vezes e uma vez sim para uma senhora idosa que pega o troco 

de uma compra. Além disso, quase escorrego feio caminhando por um 

dos corredores de frutas e verduras. Enfim, algumas das emoções 

rotineiras das visitas feitas à feira, nada que me surpreendesse muito, 

mas que não deixam de ser marcas registradas da feira livre. (37ª 

Visita, 25.05.11) 

 

Existem feirantes também que seguem o ritmo acelerado da “economia de 

tempo”, da venda rápida e objetiva. É o caso de outro feirante que costumei visitar nas 

minhas idas à feira, a banca do “Seu Antônio”, como o chamavam. Um senhor com seus 

44 anos, casado, tem dois filhos, baiano de Vitória da Conquista que já mora em Aracaju 

há 23 anos. Seu Antônio passou por diversos trabalhos antes de chegar à feira, já foi 

assistente administrativo num grande hospital em Salvador, mas confessou que nunca 

gostou de trabalhar para os outros, saindo desta empresa e comprando duas Kombis a 

fim de prestar serviços de transporte. Mas esse negócio não deu certo, fazendo com que 

ele montasse uma sorveteria que funcionou por três anos, mas que começou a surgir 

problemas com os empregados que não tinham carteira assinada, fazendo com que a 

sorveteria fechasse.  
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Após o episódio da sorveteria passou a vender churrasquinho, mas o negócio não 

ia para frente. Conversando com seu pai, este disse para ele ir tentar negócio na feira, 

pois “nela tudo se vende”. Foi o que Seu Antônio fez. Começou a vender iogurte e 

queijo na feira e depois foi variando as mercadorias, tornando-se feirante há seis anos. 

Hoje vende requeijão, manteiga comum e de soja, bolachões, castanha salgada e doce, 

rapadura, biscoitos doces e salgados, iogurte, bananada, mel, geleias, antepastos, 

amendoim torrado, tomate seco, galinha caipira, peixe sem espinha, entre outros. A sua 

banca destoa das demais da feira, já que ela possui um banner apresentando os produtos 

que vende e logo na frente de sua banca possui baldes que funcionam como latas de 

lixo, um diferencial do qual Seu Antônio se orgulha, já que ele mesmo acha um absurdo 

os feirantes deixarem tanta sujeira depois que a feira acaba. Além disso, seu modo de 

atender as pessoas é dinâmico e cordial, diferente do modo mais tranquilo e 

despretensioso com que as fateiras fazem o seu trabalho, sem se preocupar com a tal 

“economia de tempo”.  

 

Seu Antônio tinha se indagado que tem gente que nem dá “bom dia”, 

não responde quando ele diz, o que me fez perguntar a ele que não 

costuma estender muita conversa com clientes e ele explica que é para 

não atrapalhar a dinâmica de venda, de atendimento. Eu compreendo, 

mas ao mesmo tempo comparo com a dinâmica de Meire, que 

conversa, estende e até desabafa muitas vezes. Posturas diferentes de 

estar na feira, visões diferentes de ser na feira. (31ª Visita, 01.04.11) 

 

Mas suas críticas sobre os feirantes se devem a uma experiência pouco 

gratificante para Seu Antônio. Ele foi o presidente da ADFES –“Associação de Defesa 

dos Feirantes do Estado de Sergipe - uma organização sem fins lucrativos, que tinha o 

objetivo de proporcionar aos feirantes uma melhor qualidade de vida no ambiente de 

trabalho, tanto para os feirantes, quanto para as pessoas que frequentam o espaço da 

feira, oferecendo mais conforto, segurança e qualidade nos serviços prestados, 

obedecendo à legislação sanitária vigente”11, assim era o discurso quanto aos objetivos 

afirmado pela associação. Seu Antônio almeja que a feira do Castelo Branco se organize 

tal qual as da região sul e sudeste do país. Ele foi quem havia lutado evitando que os 

                                                           
11 Artigo extraído do site Portal Diário Brasileiro, publicado em 10 de dezembro de 2008. Disponível em: < 

http://www.portal.diariobrasileiro.com.br/viz_conteudo.asp?codigo=1012200815275025683>. Acesso em 26 

novembro de 2010. 
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preços das barracas e chão aumentassem, mantendo o preço das bancas a sete reais e 

retirando o valor do chão, para quem trabalha ali.  

Numa das primeiras visitas que faço a Seu Antônio, conheço um pouco de sua 

história e relato no diário de campo. Ele conta também da ameaça da feira acabar por 

conta dos problemas que os moradores enfrentam em dia de feira, como a sujeira e as 

dificuldades dos feirantes com os ditames das empresas com a qual estão envolvidas na 

organização da feira. Os trechos a seguir mostram um pouco dessa realidade: 

 

Daí ele relata brevemente que foi quem investiu com o próprio 

dinheiro para iniciar com a Associação de Feirantes do Estado de 

Sergipe, produziu uma grande quantidade de jalecos desses os quais 

não vê sendo usado pelos demais feirantes, ele mesmo se perguntou o 

que fizeram com eles. Ele se diz arrependido, que não devia ter feito 

nada disso. Estava inspirado pelas feiras do sul do país, onde inclusive 

colocam latas de lixo, que ele inclusive coloca, mas não vê nenhum 

outro feirante colocar, até mesmo um lavadouro para as mãos. Falo 

que os moradores ao redor querem acabar com a feira e ele justifica 

apontando para o outro lado a barraca de vendedor de frango que 

deixa lá o resto de pele no chão e por isso que os moradores querem 

que acabe a feira, já que depois que ao final fica grande mau cheiro, e 

a limpeza da prefeitura só chega final da tarde. Ele se pergunta qual a 

dificuldade de colocar uma lata de lixo. No momento em que 

conversava com Sr.Antônio, estava um comprador que ouvindo a 

conversa, dizia o conhecer há bastante tempo e ser um grande 

frequentador da feira, e não vê nenhum outro feirante tão honesto e 

engajado como ele, que lamenta por terem pessoas ambiciosas que 

queiram passar por cima dos outros, o feirante confirma e lamenta 

também. (11ª Visita, 17.09.10) 

 

Fui na barraca de Seu Antônio, comprei biscoito, perguntei da 

associação, se existe, se tinha reuniões, se as pessoas eram avisadas, 

pensando na conversa que tive na semana anterior na barraca de 

Aparecida sobre não saber das coisas da associação. Toda vez que se 

toca nesse assunto da associação, seu Antônio se chama de “burro”, 

porque investiu tanto e não foi reconhecido. O fornecedor de sacos de 

feira estava ao lado e confirma, que nunca viu feirante como seu 

Antônio e este comenta que o rapaz dos sacos era também um 

associado. E daí Antônio me pede para chutar quantas pessoas existem 

associadas hoje, de mais de 100 feirantes que existem, digo 80, ele 

sorri sarcasticamente, depois chuto 20, ele diz 18! E desses 18, 15 são 

do São José. Seu Antônio me mostra um cartão de apresentação da 

Associação, fala que tinha um site que acredita não estar mais 

disponível, pois não paga mais. E daí ele explica que a associação 

tinha seus custos, tinha que pagar site, funcionário para trabalhar na 

associação que tinha local próprio, entre outros que teve que arcar 

com próprio bolso. A associação está registrada e para extingui-la tem 
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que passar por burocracias. (...) Seu Antônio concorda com a taxa 

mensal da associação, acha necessário para tal organização. Daí Seu 

Antônio diz que não poderia cobrar em cima os feirantes, não queria 

se prestar a esse papel e é por isso que a associação praticamente não 

existe. Seu João fala empolgado e afirmativo das feiras do RJ, como 

são padronizadas, com os feirantes de jaleco, luvas, toucas, botas, 

lixeiros, barracas padronizadas, higienizadas, refrigeradas, produtos 

plastificados para evitar o contato com a mão do cliente, estrutura para 

lavar as mãos em água corrente, e não numa bacia onde a água é 

reutilizada, como quando ele conta um exemplo de uma mulher que 

fazia isso. Pergunto se ele achava que os feirantes são unidos nessa 

estrutura, ele diz que sim. Ele diz ainda que as feiras do Rio de Janeiro 

têm fiscais para vigiar quem faz certo e errado e quando neste caso há 

multa, proíbe os gritos dos feirantes, tem seguranças, coisa que não 

tem nas feiras de Aracaju. Daí me pergunto, será que numa feira nesse 

esquema de vigilância e padronização, com tanta disciplina e 

higienização, será que ainda poderia existir a liberdade individual dos 

feirantes? Será que as pessoas se sentiriam bem nelas? Qual é o preço 

em troca de um lugar vigiado, padrão, com regras, higienizado, tal 

qual o supermercado? (...) Seu Antônio estava comentando que as 

barracas da feira do Castelo Branco eram para ser nove reais, mas são 

sete, e o chão era cobrado 1 real, mas foi retirada tal taxa, graças a 

seus esforços. Hoje Seu Antônio não faz questão de se engajar em 

nada que tenha a ver com a feira, que já até o chamaram para 

participar da reunião dos moradores do Castelo Branco, mas ele não 

quis ir, ele não quer colaborar e se pudesse até diz que prejudicaria. 

Pergunto por que ele faria isso, se seria por vingança, ele diz que sim, 

por não ser reconhecido. Ele conta a história de que na feira do 

Batistão, o fornecedor das barracas tirou a barraca dele, e ele falou 

com alguns feirantes para que parassem de pagar ao fornecedor para 

pressionar e ajudá-lo na causa. Mas alguns feirantes disseram ter 

medo, que não queriam arriscar e daí Seu Antônio se viu abandonado 

e marginalizado. Percebe-se o individualismo, o não pensar num 

coletivo. Mas será que Seu Antônio teria coragem de prejudicar a 

feira?   (17ª Visita, 28.10.10) 

 

Na foto que segue aparece Seu Antônio e sua banca, equipada de modo 

diferenciado das demais bancas da feira e atendendo a uma cliente. 
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Em algumas visitas à banca de Seu Antônio pergunto do modo como ele se 

relaciona com os feirantes e fregueses, ele faz suas diferenciações afirmando que com 

os feirantes tem contado nos dedos com quem se relaciona bem, justamente devido à 

sua experiência da associação que o deixou desgostoso com os feirantes. Por outro lado, 

falou da boa relação que mantém com seus fregueses, da amizade que muitas vezes se 

construiu e de como eles são fiéis. Mencionou ainda que acha importante dar atenção a 

eles, tratar com educação, e que procura chamar todos pelo nome. “Você não sabe como 

eu me sinto feliz aqui na feira, com meus fregueses”. Era notório a proximidade com 

que presenciei ele tratar alguns fregueses mais assíduos à sua banca, enquanto tratava 

outros fregueses mais passageiros com cordialidade, mas não com a amabilidade que 

tratava os anteriores. Enfim, pode-se considerar esses como os modos de se construir 

vínculos passageiros e duradouros. 

Outro feirante que se destaca nessa lógica mercadológica de compra rápida e 

dinâmica nesta feira se chama Regis. Ele na realidade não tem apenas uma banca, mas 

pelo menos quatro bancas alugadas para vender produtos como biscoitos, mel, queijos, 
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ovos, entre outros artigos que concorrem com a banca de Seu Antônio. Aliás, soube em 

conversa com Kleber que, há seis anos atrás, Seu Antônio o ajudou a lidar como feirante 

e Regis começou vendendo produtos fornecidos por Seu Antônio, mas diante de 

desentendimentos separaram seus negócios. Na foto seguinte é possível visualizar a 

banca cumprida vermelha do lado direito. 

 

 

No que tange as dificuldades e incômodos pela permanência da feira na rua 

Coronel João Gonçalves, pude ouvir o relato de uma moradora que contou bem como a 

presença da feira a incomoda. Isso aconteceu quando estava na banca de Meire, em 

meio a uma compra que a conversa desenrola.  

 

Entre as clientes que Meire atende tem uma que já é freguesa, nome 

dela é Nadja, trabalha pintando casas, que puxa o assunto sobre a 

feira, fala o quanto a feira incomoda os arredores, que deixa grande 

sujeira, que de madrugada quando colocam essas bancas, os próprios 

feirantes arrastam as bancas e fazem grande barulho, além da sujeira 

que fica e água que usam pra limpar é fedorenta também. Eu pergunto 
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como ela sabe disso, ela diz que mora numa casa bem perto dali, dava 

para ver da banca de Meire. Eu concordo com ela que esses 

incômodos possam fazer a população local querer que a feira acabe. 

Pergunto se quando a feira era menor e as bancas de madeira o 

barulho era menor, a freguesa diz que sim e Meire confirma. A 

freguesa sai, eu falo a ela que outro dia conversamos mais sobre esse 

assunto, pois parece interessante investigar essa relação entre feirantes 

e moradores dos arredores, no quanto eles não se entendem nesse 

sentido, de conseguir um consenso, entre a feira se manter e diminuir 

os incômodos. (42ª Visita, 01.07.11) 

 

A seleção de pessoas com quem conversava na feira não era aleatória ou mesmo 

vinha de uma amostra sistematicamente padronizada. As conversas aconteciam com as 

pessoas que conhecia na feira e eram construídas em meio a algumas afeições. Esta 

política afirma o acaso e o afeto na produção de sentidos desta pesquisa. 

Inclusive, as bancas de Meire e Duquinha não eram o único espaço em que 

ficava na feira. Outra banca que visitei costumeiramente em minhas visitas era a de 

Aparecida e Quica, senhoras ligadas por vinculo de parentesco, e que vendem produtos 

como bolos, pamonhas, mungunzá, arroz doce, mingau de puba, tapiocas, massa de 

tapioca, entre outros. Conheci Aparecida quando foi à barraca de Meire, as duas já se 

conheciam, já que estão na feira desde seu início. Aparecida me conta que gosta de 

vender na feira, pois consegue um dinheiro extra e conversa com muitas pessoas. Ela 

me convida para visitar sua barraca. 

Aparecida e Quica também são moradoras do bairro onde acontece a feira e por 

isso conhecem a feira desde seu início, bem como os problemas enfrentados entre a 

existência da feira e a comunidade, já relatado. Elas mesmas sabem da existência da 

associação dos feirantes, mas nunca contribuíram com a causa. De início, quando 

comecei a conhecer Aparecida e Quica, elas não se acostumavam com o fato de 

permanecer em frente a banca delas por mais tempo do que a de uma compra. Inclusive 

comprei diversas vezes tapioca e mungunzá.  

Mas expliquei a elas minha condição na feira, que estava lá também como 

pesquisadora e por isso ficava mais tempo com elas conversando. Mesmo assim, foram 

necessárias algumas visitas até que se passasse a sensação de incômodo que sentia, 

principalmente de Aparecida, que sorria para esconder o constrangimento de não ter 

mais nenhum assunto para conversar comigo. Passada essa fase, Aparecida e Quica me 

receberam com mais tranquilidade, fazendo-me sentir parte do cotidiano delas, tanto 
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que muitas vezes, quando anunciava minha saída para continuar meu percurso pela 

feira, elas me perguntavam se já estava de saída mesmo, como quem quer dizer “por 

que já vai? Tão cedo...”.  

Abaixo está uma foto tirada por mim mostrando Quica, de blusa azul, na banca 

que pertence também à Aparecida, a senhora de chapéu e blusa rosa do lado direito da 

foto.  

 

 

 

Gostaria de trazer ainda uma reflexão acerca da experiência em pesquisa na 

feira. Trata-se dos efeitos nesse campo diante de um modo mais próximo com seus 

atores, no caso, o vínculo afetivo criado com os feirantes. Sei que seja como for, quando 

pessoas criam algum vínculo e precisam depois de algum tempo se separar, existe uma 

falta, uma ausência, uma saudade das pessoas e dos momentos que passaram. Mas por 

se tratar de uma pesquisa e já existir desde então o objetivo de frequentar a feira e 

depois se ausentar desse local ou aparecer com menos frequência, parece injusto 

estabelecer um vínculo afetivo com os feirantes. Nos trechos registrados em diário de 



74 

 

campo, a seguir, relatei essa falta ou saudade sentida por Duquinha dos orientandos de 

Kleber que visitavam a feira antes de mim, Elton e João. Duquinha já tinha afirmado 

nessas e em outras visitas que se apegou muito a eles e lamenta a saudade que sente, e 

chega a mencionar que iria pedir ao Professor Kleber para que não levasse nenhum 

outro estudante para a feira, isso depois de mim.  

 

Mais tarde Duquinha vem perguntar dos “meninos”, que são Elton e 

João, e menciono que não sei muito deles, porque cada um está no seu 

canto, talvez quando retornarem as aulas na universidade nos 

encontremos mais, mas que sabia que João estava estudando pro 

mestrado. Nesse momento, Duquinha lamenta a falta deles, mas 

entende que eles tenham que resolver a vidas deles. Pergunto a ela em 

outro momento se ela anda vendendo bem na feira e Duquinha diz que 

não e que por ela já teria saído da feira se não fosse as amizades, os 

vínculos, como dos meninos. Ela demonstrou afirmar que parecia 

injusto alimentar sentimentos pela gente que pesquisa, e até me 

mencionou como entrando agora na feira e que posteriormente vamos 

embora e elas sentem falta. Eu digo que apesar de não haver 

constância na vinda à feira, a gente não deixaria de aparecer e acaba 

sendo meio normal cada um tomar seu rumo. Duquinha parece 

compreender. (26ª Visita, 25.02.11) 

 

Falo com Duquinha e ela desabafa dizendo que quando está com 

saudades dos meninos, João e Elton, chega a ficar triste, e que por isso 

que não quer se apegar a ninguém, que continuaria me tratando bem, 

com carinho, mas que com eles se apegou muito, eles deram muito a 

ela e agora que eles não vêm com frequência, sente falta e sofre. Eu 

respondo que o que ela poderia fazer é lembrar com alegria, os bons 

momentos que tiveram, e não com tristeza. Duquinha responde que até 

os familiares dela percebem quando ela está triste e já diz que é por 

causa do povo da rua. Ela diz que fica calada. (...) (42ª Visita, 

01.07.11) 

 

As visitas à feira do bairro Castelo Branco não vão deixar de existir, pois sinto 

que depois de tanta convivência com esse campo, não seria mais uma pesquisadora, mas 

uma frequentadora que tem a vontade de rever aqueles com os quais já estabeleci 

vínculos afetivos. Interessante notar que no final de cada visita ficava sempre as 

lembranças e a saudade do que experienciei, como se tivesse levando algum pedaço 

desse local que deixa marcas para toda uma vida. Afinal, assim é a vida e assim não 

deixaria de ser também nesta pesquisa.  
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5. As experiências no supermercado 

 

O supermercado foi mais um campo eleito durante a pesquisa com o intuito de 

se fazer uma reflexão entre dois meios urbanos de compra e venda. Mas como já foi 

colocado no início desse trabalho, a quantidade de visitas foram ínfimas se comparada 

às visitas para a feira. Se a experiência em pesquisa em um supermercado da cidade de 

Aracaju foi reduzida, não foi por nenhum motivo especial, mas simplesmente porque a 

experiência da feira já me dizia muito, fazia-me refletir sobre várias questões. Além 

disso, não achava mais necessário fazer qualquer tipo de articulação da feira com o 

supermercado, até porque não seria interessante categorizar estes locais.  

O supermercado que visitava, localizado em um dos shoppings da cidade de 

Aracaju, já era um local conhecido por mim, acredito que por conta disso tenha sido 

entediante as visitas a esse local. Mas não se trata apenas disso. Diante da 

intempestividade e novidades encontradas nas visitas à feira livre do bairro Castelo 

Branco, o supermercado parecia cada vez mais ser um local pouco atrativo e esgotado 

de qualquer coisa que precisasse ser relatado.  

Dessa forma, preferi desinvestir nas visitas ao supermercado, não aprofundar 

minhas reflexões no que foi encontrado neste local. Acredito que a única discussão que 

me utilizei do exemplo do supermercado foi nos conceitos de Lugar e Não Lugar a 

partir de Auge, principalmente porque ajudava a compreender qual a importância da 

feira na produção de encontros. 

Antes de colocar um pouco dessa experiência de pesquisa no campo do 

supermercado o qual fez parte do processo desta pesquisa, pretendo descrever um pouco 

desse universo do que é um supermercado, do como se compõe. Aproveito-me de uma 

pequena bibliografia, de um vídeo que assisti sobre o campo e coloco aqui algumas 

fotos encontradas na internet12, para tentar contextualizar esse local. De um modo geral, 

o supermercado possui uma organização muito parecida independente da cidade, do 

proprietário, enfim, possui uma lógica muito similar seja qual for o supermercado no 

que tange a arrumação dos produtos e seu espaço.  

                                                           
12 Disponível em: http://www.fotosearch.com.br/fotos-imagens/supermercado.html. 

http://www.fotosearch.com.br/fotos-imagens/supermercado.html
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5.1. Um pouco do que um supermercado é feito 

 

O surgimento dos supermercados, que se deu no início do século XX, foi 

resultado do desenvolvimento de alguns fatores sociais entre eles o uso difundido de 

carros, sistemas de estradas aprimorados, criação da mídia de massa, aparecimento de 

marcas nacionais, sofisticação na refrigeração e embalagens para conservação dos 

produtos (TORRES, 2009). Os primeiros apareceram há mais de 70 anos nos Estados 

Unidos. O auto atendimento é a característica que distingue um supermercado dos 

outros tipos de espaços que comercializam alimentos, como a feira livre.  

Nesse sentido, a figura do vendedor ou atendente foi retirada, o que eliminou a 

linha divisória que havia entre o consumidor e o produto, já que existiria nas 

embalagens dos produtos todas as informações necessárias. O autosserviço alavancou o 

crescimento do número e diversidade de itens adquiridos na compra não planejada ou 

por impulso (TORRES, 2009). Nos supermercados os espaços são planejados para 

favorecer o fator econômico sem qualquer preocupação com as relações de trocas que 

permeavam as relações comerciais no passado. Tudo é planejado e executado para gerar 

consumo. Tem-se, assim, uma grande Indústria do Consumo.  

Os supermercados adotam poderosas estratégias de marketing em cada 

centímetro das prateleiras e dos corredores, produzindo uma configuração padrão que é 

possível observar na organização das prateleiras: colocando produtos em promoção no 

corredor de entrada; os produtos básicos no fundo do supermercado como pães, carnes, 

frutas e verduras para obrigar o consumidor a atravessar toda a loja e quem sabe levar 

alguma coisa no caminho; contratando promotoras de vendas, que oferecem 

degustações e amostras grátis para chamar a atenção para sua mercadoria, entre outros 

(MOTOMURA, 2011).  
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Existem aspectos bastante destoantes da feira livre, como a organização dos 

corredores de prateleiras com produtos industrializados serem colocados de modo bem 

espaçado no supermercado, dando mobilidade para os carrinhos de compras e fregueses, 

diferente das feiras que geralmente possuem corredores estreitos e irregulares. Além 

disso, a sessão de verduras e frutas são organizadas de modo bastante diferenciado da 

feira livre, colocando produtos embalados em papel e plástico, frutas e verduras com 

uma aparência mais limpa e viçosa, tendo sempre funcionários trocando as frutas ou 

verduras com aparência um pouco envelhecida. 
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Fica evidente o forte sentido de planejamento dos supermercados de rede, desde 

a concepção ao seu funcionamento, formando um sistema bastante prescritivo e 

previsível, principalmente na ordem e na gestão do tempo e do espaço. Prova dessa 

padronização e regulação do espaço e do tempo no supermercado são os funcionários 

que usam uniformes e possuem discursos pré-moldados a fim de oferecer os produtos de 

forma direta e objetiva, o que gera uma sensação de impessoalidade. 

O filme 1,99 - Um supermercado que vende palavras
13, serviu para complementar 

um olhar sobre como as pessoas se comportam nesse ambiente. Esse filme traz uma 

reflexão sobre a sociedade de consumo na qual estamos imersos, questiona o porquê das 

pessoas gostarem tanto de ir ao supermercado e sobre o porquê de nossa apatia e 

passividade perante os apelos da publicidade. Os personagens-consumidores parecem 

robôs direcionados, influenciados pelos dizeres que são lidos nas prateleiras e o que se 

vende é a realização dos desejos, sejam eles consumíveis ou não. Essa situação 

demonstra o poder que a propaganda tem sobre os comportamentos de compra e 

consumo e como as pessoas se iludem com as armadilhas criadas pela publicidade 

(CERQUEIRA, 2010). A imagem abaixo foi retirado do supracitado filme. 

                                                           
13 Direção: Marcelo Masagão. Produção: Clarissa Knoll e Gustavo Steinberg. Roteiro: Marcelo Masagão e Gustavo 

Steinberg (2003). 
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Geralmente as redes de supermercados são incorporadas nos espaços urbanos em 

edificações padronizadas. Ocorre, então, uma desconstrução do sentido antes existente 

do local, pois não se estabeleceu junto com a história do bairro, e não faz parte da 

memória do local sem significado de pertencimento ao meio. Constata-se, então, que as 

redes de supermercados se apropriam de espaços urbanos sem a preocupação de manter 

a memória local. Tudo e todos em um supermercado mudam rapidamente para poder 

atrair fregueses. Muitos supermercados adotam algumas festividades nacionais e 

regionais nas temáticas para a vendagem de produtos, mas entendo que esta estratégia 

não significa comprometimento desse local com a história da cidade e sim um modo de 

se aproximar do público local para atraí-lo às compras. 

Estes conhecimentos sobre a organização e constituição do supermercado me 

ajudaram a compreender este tipo de local de compra e venda, que lógicas as 

perpassam, por sua vez, qual a dinâmica das pessoas neste recinto. Apesar das 

experiências das visitas em um supermercado de Aracaju não terem sido muitas, 

existiram situações inusitadas que fizeram pensar nos modos peculiares como que as 

pessoas usufruem deste local. Mas como já foi explicitado, não se pretendia categorizar 

nem o supermercado, nem a feira pelas suas diferenciações, mas ressaltar como modos 

de se relacionar se diferenciam de acordo com regras de convivência implícitas de cada 

lugar. Vale ressaltar que trouxe as experiências no supermercado para a dissertação por 



80 

 

ter sido parte de um processo de pesquisa que de alguma maneira influenciou na 

mudança de decisões e reflexões sobre a feira.   

 

 

 

5.2. Narrando do pouco vivido num supermercado 

 

As visitas a um supermercado da cidade de Aracaju aconteceram três meses 

depois das visitas já iniciadas na feira. Foram sete visitas, iniciadas no mês de setembro 

de 2010 e que foram até o mês de novembro de 2010. Essas visitas se davam de forma 

aleatória, quando era possível, visto que esse supermercado se encontrava distante de 

minha moradia. Escolhi um supermercado que se localiza num shopping, de grande 

porte, mais atual, diferente dos supermercados de bairro, onde os moradores teriam uma 

relação mais próxima com o local. Fiz isso porque queria uma realidade de compra e 

venda bastante oposta a da feira livre.      

Os desafios e situações na inserção nesse campo foram bem diferentes das 

enfrentadas na feira. Um procedimento que realizava tanto nas visitas à feira como no 

supermercado no início da pesquisa, foi o procedimento de fazer perguntas diretas sobre 

a preferência em frequentar a feira ou o supermercado. No entanto, no supermercado as 

condições para se tentar estabelecer um diálogo são difíceis. O espaço é organizado de 

modo que cada freguês seja independente, por isso acaba que cada um fica muito 

concentrado em realizar suas compras e fazer as suas escolhas. Outro detalhe é que a 
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configuração do supermercado é para a realização de compras rápidas, diferente da feira 

onde temos a necessidade de estabelecer o mínimo de diálogo com o feirante.  

 

Diferente da feira onde parece ser tão intempestivo, tão rápido, as 

conversas, os assuntos, tanto para observar, novo, diferente. Enquanto 

para mim parece que o supermercado parece tão tranquilo, espaçoso, 

possível de parar, anotar, andar com calma. Na feira não, você tem que 

andar no ritmo dos outros, porque tem sempre alguém atrás de você 

querendo passar. (2ª Visita, 17.09.10) 

 

Em boa parte do tempo que me encontro no supermercado, eu observo 

as pessoas em duplas, ou sozinhas passando com seus carrinhos e 

vendo as prateleiras, escolhendo seus produtos sem nenhuma 

interferência. A não ser quando num determinado setor existem uma 

quantidade maior de pessoas, que se amontoam, tendo desde 

organizadores de produtos a compradores se digladiando com seus 

carrinhos para ver quem passa, idosos que demoram a passar, crianças, 

mas nada que atrapalhe o momento de escolher o produto para 

comprar. (3ª Visita, 01.10.10) 

 

As pessoas demonstram nas sessões, caminhando, não se olhar entre 

si, concentradas em suas escolhas. Passeando entre sessões vejo o 

senhor de cabelo branco que fala no microfone as ofertas do momento, 

promoções. (4ª Visita, 15.10.10) 

 

Quando queria abordar alguém para fazer as perguntas geralmente me 

apresentava como aluna de Psicologia, do mestrado da UFS e pesquisadora das 

temáticas da feira e supermercado, querendo saber primeiramente se frequenta a feira, 

como se sente lá e no supermercado, qual local prefere estar, comprar, e por que, entre 

outras perguntas. Além disso, tentava fazer as perguntas não só aos fregueses como 

também aos trabalhadores do supermercado. 

Quanto às respostas, eram as mais variadas, seja a favor ou contra a feira ou ao 

supermercado, as razões às vezes coincidiam, como por exemplo, não gosta da feira por 

causa do calor, da bagunça, porque acha que o feirante vai colocar a quantidade errada 

do produto, entre outros. Ou gosta do supermercado porque é confortável, é de fácil 

acesso aos produtos, limpo, tranquilo, paga suas compras no cartão, entre outras razões 

cômodas para frequentar esse local. Com alguns trabalhadores do local perguntava se 

era fácil estabelecer diálogos com os fregueses, mas um deles explica que não pode sair 

do seu local e por isso precisa esperar os clientes entrarem em contato com eles.  
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Tive momentos em minhas visitas que sobrava tempo para tentar conversar com 

as demonstradoras, pois elas já tentavam se aproximar para oferecer algum produto e 

pra mim se tornava mais fácil puxar algum assunto. O trecho a seguir mostra um pouco 

dessa realidade. 

 

Outros momentos de interação são com as moças que oferecem 

amostras de produto para degustação ou levar, seja iogurte, café, suco, 

ou mesmo pasta de dente. (...) Inclusive eu degusto do café, iogurte e 

suco, peço uma de cada em cada momento e ali estabeleço um contato 

com alguém que me parece ávido por receber atenção ou cansado de 

ter que cumprir tal função. Penso agora que podia ter puxado assunto. 

Quem sabe na próxima... (3ª Visita, 01.10.10) 

 

De qualquer forma, era difícil estabelecer um contato livre com esses 

trabalhadores, sendo visível um certo “script” por parte dos funcionários no modo de 

lidar com os fregueses. Numa das visitas, foi desconcertante tentar conversar com uma 

demonstradora de suco. Elas ficaram encabuladas e eu fiquei com o receio de estar 

atrapalhando o trabalho delas e daí a possibilidade de dialogar nesta circunstância 

parecia ser algo supérfluo naquele ambiente.  

No meu processo de incursão no campo do supermercado, ficava a inquietação 

já mencionada nas experiências da feira: Será autentico obter minhas respostas ou ideias 

daquilo que me falam só quando pergunto? Não seria mais interessante observar, 

experienciar, apreender essas questões que me inquietavam no cotidiano das visitas, nas 

conversas livres, nos momentos construídos entre as pessoas com que eu mesma me 

relacionava e via se relacionar entre si?  

Mas no campo do supermercado tinha ainda outra questão: sentia-me angustiada 

de não conseguir um diálogo, uma conversa, um bate papo fácil e descontraído como na 

feira, por conta disso não conseguia obter as informações que me interessavam naquele 

momento da pesquisa. Os trechos a seguir do diário de campo mostram a minha 

mudança de postura, bem como a necessidade de tentar buscar a melhor maneira de 

interagir com o campo. 

 

Decidi dessa vez tomar a postura de não chegar me introduzindo como 

pesquisadora, mas simplesmente comecei caminhando, observando e 
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tentando pensar o modo como as pessoas se encontram naquele espaço 

que é o supermercado. Percebi, na realidade, em mim, aquela velha 

ansiedade de que não conseguiria conversar com ninguém, introduzir 

uma conversa que não fosse me colocando como pesquisadora, mas 

eis aí meu desafio. Por isso, caminhava e tentava imaginar um modo 

de interagir diretamente com alguém, com algum comprador, mas 

foram pequenas as tentativas. Pensei até em me esbarrar com alguém e 

puxar assunto, fingir escolher algo e puxar assunto, mas não tive 

muita coragem. (3ª Visita, 01.10.10) 

 

Enfim, posso dizer que se tratou de um dia no campo que me angustiei 

em querer interagir, mas percebi que há vários tipos de interação, seja 

em olhares, seja na passagem entre as pessoas em um setor 

congestionado, seja conversando com as demonstradoras de produtos, 

entre outros. Mas ainda me questiono no que posso pensar a partir de 

tudo que vi e ouvi. Como posso apreender as características desse 

lugar? Ou será que já estou fazendo? (3ª Visita, 01.10.10) 

 

Com o passar das visitas, ao me dar conta dessa angústia em estabelecer contato 

com alguém no ambiente do supermercado e tentando mais observar do que tentar 

necessariamente conversar com alguém, deixo a coisa acontecer, o tempo fluir, as 

situações surgirem e diante dessa postura percebo que os encontros no supermercado 

acontecem, eventualmente e circunstancialmente. Na realidade, como já foi dito, o 

supermercado não foi feito para ser um local de encontros, mas de compra e venda 

imediata, mas diferente da feira que chama ao diálogo, nem que seja com o feirante para 

tratar da venda de algum produto.  

No trecho que segue do diário, faço um pouco dessas reflexões. 

 

Percebo nessa visita ao supermercado que geralmente as 

circunstancias que proporcionam fazer algo em comum, faz com que 

as pessoas se interajam, como olhar um bebê, ver uma roupa e pedir 

opinião, tomar conta de um carrinho ou cesta numa fila, olhar coisa 

numa mesma sessão. Mas o mais comum mesmo, até agora para mim 

é não conversar tanto, como por exemplo, ao pegar um suco ou café 

com demonstradoras, geralmente não se trocam tantas palavras, há 

apenas a obrigação de fazer propaganda do produto, a pessoa pegar a 

amostra e sair. Enfim, algumas impressões... (4ª Visita, 08.10.10) 

 

O ambiente realmente se mostra um local completamente destoante da feira 

livre. Fica evidente isso diante de uma situação que presenciei no supermercado que 
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fazia as visitas, onde se mostrou que o acesso e permanência a um cadeirante, inclusive 

deficiente mental, era tranquila e segura. Na feira não existiria condição alguma para 

tanto, aliás, já era tão difícil para idosos ou pessoas com muletas circular por lá, que dirá 

com cadeiras de rodas. O trecho do diário de campo a seguir conta essa história no 

supermercado: 

 

Passeando entre sessões vejo o senhor de cabelo branco que fala no 

microfone as ofertas do momento, promoções. Me chama a atenção 

ver que ele falava com funcionária do balcão de informações sobre um 

garoto com deficiência física e mental que estava com aquelas 

cadeiras de roda fornecida pelo supermercado. Esse senhor explica a 

funcionária que o garoto que tinha em torno de 18 anos, tinha sido 

deixado pela mãe lá para passear e depois o pegaria lá. Imagino que a 

mãe tenha o deixado lá acreditando que o supermercado seja um lugar 

seguro e que permita dar uma liberdade aparentemente segura ao 

garoto. (5ª Visita, 15.10.10) 

 

De um modo geral, o supermercado me pareceu ser um local um tanto frio no 

que tange as relações entre os atores desse local. As pessoas não se esmeravam nem 

pareciam querer estabelecer contato umas com as outras, a não ser os estritamente 

necessários ou com pessoas com quem já tivessem acompanhados. Muitas vezes nem 

quando precisava conseguia alguém para contatar, como quando para tirar alguma 

dúvida acerca de produto, não tendo nenhum funcionário por perto. Uma situação dessa 

na feira não acontece, visto que o feirante está lá à disposição para lhe apresentar seus 

produtos e vender de imediato. Na minha ultima visita, faço um registro no diário de 

campo dessas e outras situações.  

 

As pessoas fazem malabarismos para passar seus carros de compra 

entre as pessoas e outros carros. As filas são enormes nos caixas e os 

problemas com pagamentos com cartão sempre acontecem. As filas 

para atendimento também são razoáveis, como na região de presunto e 

queijo, onde se deve ter a devida paciência. Ainda existiam 

demonstradoras servindo suas amostras de sucos, cafés, etc, o que 

alivia a tensão de quem compra que tem que circular e lidar com as 

pessoas que desfilam no caminho (andam muito devagar) e os 

produtos que nem sempre são o que quer e nem tem como pedir 

alguma opinião. (7ª Visita, 05.11.10) 
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De qualquer forma, não se pode afirmar que no supermercado não tenha relações 

ou encontros entre as pessoas, mas que se comparado à feira livre, não se mostra um 

espaço privilegiado à possibilidade de troca de ideias e conversas descontraídas. 

Momentos estes que acrescentam na vida de alguém e se mostram potentes no aumento 

da força de existir (GOMES, 2010).  
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6. Refletindo questões pertinentes à pesquisa 

 

  Essa outra etapa desse trabalho que procura refletir sobre as condições e 

situações encontradas em campo. Algumas questões surgem permeando condições que 

fazem parte do que foi observado e vivenciado em campo. A primeira questão a ser 

discutida nesta parte do trabalho dissertativo é sobre a constituição do sujeito individual 

e intimista a partir da transformação dos âmbitos público e privado. Sobre essa 

transformação, os autores Hannah Arendt e Richard Sennett colaboram com uma 

historiografia desse sujeito que muda com o surgimento da sociedade, passando a dar 

uma maior atenção ao âmbito privado. Esta discussão se torna importante ao pensar nas 

relações humanas que são cada vez mais efêmeras, de acordo com Bauman (2001), em 

contraponto a lugares que incentivam a produção de laços afetivos, como a feira livre. 

  A segunda questão a ser levantada trata justamente de espaços considerados de 

passagem e outros que convidam as pessoas a ficar, permanecer. Esta problematização 

trazida por Marc Augé sobre a distinção de Lugares e Não-Lugares, estes que surgem 

como reflexo da supermodernidade, uma transformação que também se refere às 

mudanças nas condições sociais no decorrer da história moderna. A feira livre se 

encaixa no que seria o lugar que não quer deixar passar, mas congregar pessoas, 

fazendo-as participar de algo que constrói coletivamente. Apesar de não me deter tanto, 

o supermercado ocuparia, por sua vez o exemplo de não lugar. Com isso, estaria se 

produzindo uma discussão de locais que promovem ou não os encontros. 

  O terceiro subtópico que compõe este momento de reflexões sobre a pesquisa, 

vai focar em questões concernentes à feira livre, mas que se subdivide em duas partes: a 

primeira vem levantar sobre o que diz respeito ao controle dos espaços urbanos, que de 

acordo com Foucault (1979), aconteceu em grande parte por causa dos discursos 

higienistas. A segunda parte é a que considero ponto chave nesta pesquisa, pois vem 

tratar do que tentei focar nas minhas observações e vivências na feira livre do bairro 

Castelo Branco, as relações. Na realidade, trata-se de um modo de compreender como 

se daria a dinâmica dos encontros e trocas entre as pessoas no cotidiano da feira a partir 

dos autores Levinás e Espinosa. Procurei articular os conceitos desses dois autores e 

principalmente de Espinosa para tentar responder a questões do tipo: o que nos move a 
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determinados encontros, a determinadas relações, a permanecer em algum lugar, com 

certas pessoas? Não se trata de definir nada, mas de problematizar e discutir sobre o 

assunto.  

 

6.1. Sobre a constituição de um sujeito intimista 

 

As relações humanas no mundo ocidental passaram por muitas mudanças desde 

a Antiguidade e nenhuma explicação me parece mais marcante do que a questão do 

público e do privado. É através da distinção e transformação nesses âmbitos que é 

possível compreender por que, por exemplo, as pessoas se preocupam tanto consigo 

mesmas, em ser autênticas e se relacionar principalmente com quem é próximo. Por 

isso, mostra-se importante compreender esse processo de formação das relações 

intimistas e individuais, até mesmo para buscar linhas de fuga para estas construções 

que limitam a possibilidade de encontros diversos ao valorizar os assuntos privados, o 

conforto de se relacionar com familiares ou pessoas semelhantes do que com estranhos.  

Hannah Arendt (1997) é uma pensadora que vem tratar desse processo na sua 

obra “A Condição Humana”. Esta autora aborda sobre as capacidades humanas, suas 

transformações através de uma análise histórica pesquisando a ascensão do social no 

mundo moderno e consequentemente o autocondicionamento dos seres humanos. Uma 

de suas principais questões na sua obra é: “Quais são as condições que os homens se 

impõem e se submetem para permanecer em sociedade, para viver em coletividade?” 

Arendt (1997) acredita que a condição humana diz respeito às formas que o homem 

impõe a si mesmo para sobreviver, para suprir a sua existência, que pode variar 

dependendo do lugar e do momento histórico no qual se vive. 

A autora organiza e sistematiza a condição humana em três atividades que 

estariam próximas das condições gerais da existência humana: o Labor como processo 

biológico necessário para a sobrevivência do indivíduo e da espécie humana; o 

Trabalho como atividade de transformar as coisas naturais em coisas artificiais, não 

sendo essencial ao homem, mas uma atividade imposta pelo homem à sua própria 

espécie resultado do processo cultural; e a Ação como a necessidade do homem viver 

entre os seus semelhantes, ou seja, inerente à sua natureza eminentemente social, como 
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atividade que produz a condição humana que Arendt (1997) chamou de pluralidade. 

Esta condição é resultante da multiplicação e do fato de todos os seres humanos serem 

os mesmos quanto às condições em que vivem, porém não serem iguais.  

A partir das atividades da ação, do labor e do trabalho, existem modos de vida 

que distinguem os seres humanos dos animais que são a Vita Activa e a Vita 

Contemplativa. A primeira, para os antigos, correspondia a todas as atividades humanas, 

a ocupação que advém da inquietude, do desassossego. Já a segunda corresponde a um 

discernimento superior do filósofo, por exemplo, que tornava possível um modo de vida 

na polis ser político e teórico, um discernimento metafísico e político da tradição. A 

contemplação é caracterizada por sua liberdade, o que faz ser hierarquicamente mais 

valorizada na tradição antiga em relação à vita activa.  

Esta distinção entre a vita activa e a vita contemplativa está intimamente ligada à 

distinção feita pelos antigos entre a Esfera de vida Privada ou Esfera da Família e a 

Esfera de Vida Pública ou Esfera da Política. Na perspectiva antiga, a esfera privada é a 

dimensão em que os homens, privados do mundo público, exercem atividades 

constrangidas por necessidades e carências que os faz serem animais como os demais 

(labor). Já a esfera da polis ou pública, se afirmava uma liberdade compartilhada entre 

os filósofos gregos, visto que não se preocupa mais com as necessidades da vida em 

família. Nesse sentido, a esfera privada era a dimensão em que os homens se 

preocupavam com as atividades voltadas às necessidades e carências biológicas, 

enquanto o público era um lugar de embates, em que as pessoas demonstravam suas 

multiplicidades e diferenças.  

Durante a Antiguidade, antes do Império Romano entrar em decadência, os 

espaços público e privado possuíam significados diferentes dos que se têm desde a 

modernidade. Existiu uma grande transformação, pois o abismo existente entre as 

esferas pública e privada desapareceu. Existiu a elevação do lar doméstico ou das 

atividades econômicas ao nível público, em que todas as questões pertinentes à esfera 

familiar, às questões da sobrevivência e da aquisição, transformaram-se em interesse 

coletivo. Isso significa que os interesses privados, relacionados às questões da 

necessidade biológica, passaram a ter importância pública (ARENDT, 1997).   
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A partir do século XV, época de transição do feudalismo até a ascensão do 

capitalismo, constituía-se uma sociedade urbana e comercial, onde já se esboçavam 

alguns traços da era mercantilista, como a tentativa de gerar condições de abundância, 

ou seja, de acúmulo de riquezas. Nesse sentido, a atividade do labor adquiriu um status 

privilegiado de coisa pública, ou seja, dava-se maior atenção, a partir desse momento, às 

questões econômicas. Ocorria no decorrer da história uma intensa “laborização” 

invadindo até mesmo o tempo livre como, por exemplo, na indústria do entretenimento. 

O labor se tornou a atividade típica do social, onde tudo passou a ser visto em função do 

progresso a da produção da abundância.  

A depender de como se utilizava o produto que se alcançava com tanto trabalho, 

ou seja, a riqueza privada fosse administrada, poderia se conseguir a condição para a 

admissão do dono deste produto à vida pública ou de se tornar servo de suas 

necessidades. Apenas quando há a garantia de que não se tem de prover para si mesmo 

os meios do uso e do consumo, estar-se-ia livre para exercer a atividade política. A vida 

pública só era possível depois de atendidas as necessidades mais urgentes da própria 

existência. No caso do dono da riqueza privada preferisse ampliá-la, estaria dessa forma 

sacrificando sua liberdade.    

Os homens se encontram, então, unidos por serem membros da humanidade e 

estarem sujeitos naturalmente às mesmas necessidades. Eles se organizaram de tal modo 

que priorizaram o biológico e se tornaram meros meios para a realização do progresso. 

Para tanto, foi preciso o sacrifício dos interesses individuais em vista do bem comum, 

uma dependência mútua em prol da subsistência. Esse modo de operar na sociedade 

restringe as possibilidades da ação na esfera pública. Acontecia a progressiva 

transformação e declínio da esfera pública como fenômeno político, fazendo surgir o 

que Arendt (1997) chama de Sociedade de Massas.  

 

“[...] Com o surgimento da sociedade de massas, a esfera social 

atingiu finalmente, após séculos de desenvolvimento, o ponto em que 

abrange e controla, igualmente e com igual força, todos os membros 

de determinada comunidade [...]” (ARENDT, 1997, p. 50).  
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Foram nas sociedades das côrtes que foram eliminadas pela primeira vez as 

barreiras entre o doméstico e o público. Foi onde a preocupação com a aquisição e a 

riqueza passou a ser mais importante do que a honra e o reconhecimento pessoal, 

antigas características proeminentes da esfera pública grega. Introduziram-se as normas 

de conduta, onde aqueles que não seguissem as regras seriam considerados anormais ou 

associais. A ação humana na antiguidade se transforma em comportamento e se 

diferencia, principalmente, por este ter o caráter previsível e manipulável, em oposição 

do caráter espontâneo e fugidio da ação.   

Ocorria um processo de equalização entre membros da sociedade, ou seja, a 

uniformidade decorrente da substituição da ação pelo comportamento. A sociedade 

espera que cada um de seus membros, em vez de ação, tivesse um tipo de 

comportamento comum. Impuseram-se inúmeras e variadas regras, todas na intenção de 

normalizar os membros da sociedade, abolindo dessa forma a ação espontânea.  A 

crítica de Arendt (1997) está justamente no fato da nova forma de vida ter posto fim a 

liberdade de agir, de começar de novo. O atrelamento das atividades a funções 

específicas e a massificação dos homens promoveu a perda da sua especificidade e 

autonomia.  

Nesse sentido, o ser humano perde a condição da pluralidade possibilitada pela 

ação e pelo discurso, características da antiga esfera pública. Segundo Arendt (1997), a 

ação e o discurso são as únicas formas que os homens dispõem para se manifestar uns 

para os outros e de revelarem sua singularidade. O fato é que muito da capacidade de 

ação e discurso perdeu sua antiga qualidade política desde o privilégio da esfera do 

íntimo e do privado na vida das pessoas. Esse viés político perdido na ação e no 

discurso, para Arendt (1997) diz respeito da possibilidade dos sujeitos tratarem de 

assuntos pertinentes ao comum, a um coletivo. Mas o que viria a ser essa esfera privada 

na modernidade? 

O conceito de privativo mudou muito com o surgimento da sociedade moderna, 

pois se para os antigos seria o ato de se privar de algo, passou a significar o ato de 

proteger algo que é próprio e íntimo. Segundo o sociólogo Richard Sennett (1998), o 

público significa aberto à observação de qualquer pessoa, enquanto que o privado 

significa uma região protegida da vida, definida pela família e amigos. O domínio 

público inclui uma diversidade relativamente grande de pessoas, pois são todos os 
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desconhecidos e estranhos, ou seja, toda uma vida que acontece fora do círculo da 

família e amigos íntimos.  

Surge nesse momento histórico a descoberta da intimidade, caracterizada por 

Sennett (1998) como algo que conota calor, confiança e expressão aberta de 

sentimentos. A visão intimista é impulsionada na proporção em que o domínio público é 

abandonado, por estar esvaziado de sentido. Dessa forma, as sociedades ocidentais 

passam a ter suas relações pautadas na interioridade, sendo que antes se buscava 

descobrir o “outro”, que agora fica à margem.  

 Por conta da decomposição do espaço público dentro da sociedade ocidental, as 

preocupações e motivações sociais ficam voltadas aos interesses individuais e privados. 

Consequentemente, existe o rebaixamento do político, retratando uma situação típica de 

sociedade intimista, que privilegia a autenticidade, a intimidade, a sinceridade, a 

transparência e a unicidade. As pessoas ficam presas a um processo imobilizante de se 

auto revelarem umas às outras e, por conta disso, a avaliação da ação social fica pautada 

no que o outro mostra na personalidade.  

 De acordo com Sennett (1998), enquanto aumentava a preocupação com as 

questões relativas ao eu, a participação com estranhos para finalidades sociais também 

diminuiu. Percebe-se um movimento de se dar maior valor aos assuntos psicológicos, 

utilizando como parâmetro as qualidades pessoais, sabendo se são autênticas ou não, para 

só depois avaliar o ator social. O sentimento íntimo se torna padrão de realidade para 

diversas finalidades, exemplo desse movimento é o modo como acontece o discurso 

político que, de acordo com Sennett (1998), sobrepõe-se ao imaginário público com o 

imaginário privado. Ao se observar alguém em público, a verdade daquilo que se diz 

depende do tipo de pessoa que está falando. Por isso, o sistema de expressão pública se 

tornou um sistema de representação pessoal.        

 A partir da crença de que a proximidade se constitui como um valor moral, 

desenvolve-se uma individualidade que concentra uma observação de caráter mais íntimo 

e psicológico do que de sociabilidade. Através dessa psicologização das relações, é que 

acontece de uma sociedade incitar um desnudar-se emocional, levando a necessidade de 

terapias e outros artifícios que proporcionem a falar de si, ao invés de conhecer os outros 

ou mesmo se permitir o silêncio.  
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 Ao mesmo tempo que existe essa necessidade de expressão de si, Sennett (1998) 

questiona: num meio que não se pode evitar mostrar o que se sente, e os sentimentos que 

dependem do caráter da pessoa que está falando são exibidos além do poder da vontade 

de ocultá-los, como é possível evitar que as pessoas sejam sondadas? Há nesse ínterim 

também um temor das pessoas traírem suas emoções involuntariamente diante dos outros.  

 Para evitar essa exposição involuntária, parece que o único meio seria evitar o 

sentir; não mostrar os sentimentos, conseguindo manter um certo grau de 

invulnerabilidade. Nesse sentido, o silêncio em público se tornou o único modo de se 

proteger e experimentar a vida pública sem se sentir esmagado. É o paradoxo do 

isolamento produzido pela visibilidade diante dos outros. Por isso que, por exemplo, em 

escritórios as divisórias são retiradas, uma vez que as pessoas se encontrando mais 

expostas umas às outras, inibem as conversas, melhorando o desempenho. Já na feira, 

poderia se pensar nas bancas como essas divisórias onde cada feirante tem para realizar 

seu trabalho e só nela ficar. No entanto, como já mencionado, a feira é muito mais que 

isso e não há divisória que impeça dos feirantes dialogarem entre si.  

 Esse movimento na sociedade é caracterizado por Sennett (1998) por “tirania da 

intimidade”, tendo em vista que a ideologia da intimidade se expressa por uma vida 

pessoal desequilibrada e a esfera pública esvaziada. Com esse panorama, a partir da era 

moderna, os sentimentos de medo e desconfiança nos espaços não-familiares promovem 

a busca por um ambiente uniforme, íntimo e seguro, rejeitando o estrangeiro, produzindo 

o que o autor chama de “celebração do gueto”. Na medida em que aumenta o contato 

íntimo, diminui-se a sociabilidade.   

A situação nas relações se agrava no contexto da economia neoliberal em que se 

enfatiza a realidade do individualismo no contemporâneo, maximizando as consequências 

desse contexto. Segundo Bauman (apud GOMES, 2005), ocorre cada vez mais uma 

decadência do diálogo, provocando uma fluidez e fragilidade dos laços humanos. Com o 

espaço público esvaziado de sentido, o contato com o “estranho” é visto com medo e 

ameaça, produzindo um isolamento social e fragilidade dos laços humanos, o que faz as 

pessoas procurem um ambiente seguro e uniforme. A multiplicidade apavora, só se 

admitindo uma pluralidade de “eus” ou uma identidade plural.   

 Existe, nesse sentido, uma dificuldade de estabelecer vínculos duradouros nos 

tempos atuais, que para Bauman (apud GOMES, 2005) se deve a expansão da velocidade 
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com que surgem e desaparecem as ditas “relações virtuais”. Configura-se uma fluidez de 

entradas e saídas na rede de relacionamentos, a facilidade da interrupção a qualquer 

momento devido à falta de compromisso e desengajamento. O conhecimento interpessoal 

se torna uma questão de revelação recíproca, mas que depois que essa troca comercial de 

intimidades chega ao fim, quase sempre o relacionamento acaba. Esgota-se, uma vez que 

já não há nada o que dizer e o tédio é a consequência lógica nessa relação de troca. Essa é 

a razão pela qual, possivelmente, as relações se tornem efêmeras e fracas, por não ter 

nada mais importante que as una, faça sentido para ser mantida.  

 Interessante notar que, ao mesmo tempo que existe uma precariedade nos 

relacionamentos, há também um esforço em se relacionar. As circunstâncias da sociedade 

moderna são de um fenômeno de massa da solidão, que apesar de se querer estabelecer 

vínculos, a ideia de privacidade evita poder conhecer o “outro” na sua singularidade, 

ficando reservado a manter vínculos apenas a quem é próximo ou quase um “si mesmo”, 

e por isso é como se esse “outro” ou o “diferente” não existisse.  

 Através dessa ênfase na intimidade, criou-se um mito em torno da impessoalidade 

enquanto um mal social, atrelada à ideia de vacuidade, por sua vez de uma perda humana. 

Com isso, é possível afirmar, a partir de Sennett (1998), que esse comportamento de 

estranhamento da vida impessoal e mensuração generalizada da realidade em termos 

psicológicos, torna a pessoa despojada da expressão de certos poderes criativos ou de 

jogo, ou seja da civilidade. Civilidade, então seria tratar os outros como se fossem 

estranhos, forjando um laço social baseado na distância social. Uma atividade, de acordo 

com Sennett (1998), que protege as pessoas umas das outras, e ainda assim aproveitando 

da companhia das mesmas. Para essa prática é que existe a máscara como um 

instrumento e essência da civilidade, criadas através de ensaio e erro, por aqueles que as 

usarão por intermédio do desejo de viver com os outros, mais do que pela compulsão de 

estar perto dos outros.   

 Porém, com a intrusão de questões de interioridade nas relações sociais, tornou-se 

cada vez mais difícil para as pessoas utilizarem as forças da representação. A 

“decomposição” da civilidade faz surgir seu oposto, a incivilidade, que significa 

incomodar o outro com o próprio eu, impondo uma situação de intimidade. Seriam então 

os incivilizados, para Sennett (1998), pessoas que “necessitam de outros para entrarem 

dentro dos traumas diários de suas próprias vidas, quer dão pouca importância aos outros, 
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a não ser como ouvidos onde derramarem suas confissões” (pp. 324). Ocorre, então, uma 

perda da sociabilidade em consequência de comportamentos egoístas e narcisistas e do 

esquecimento do outro, resultado justamente de um desinteresse na vida pública que 

caracteriza a sociedade desde a modernidade. 

 Entre os demais reflexos da supressão do domínio público está no caráter 

transitório dos seus espaços, como o da cidade que, segundo Sennett (1998), seria o 

espaço humano o qual os estranhos devem provavelmente se encontrar. A ideia de que o 

meio público é tido como passagem, não permanência, promove uma grande ênfase no 

movimento. As ruas da cidade adquirem então a função peculiar de permitir a 

movimentação, contribuindo para o uso do carro, por ser um meio de transporte rápido 

pelas ruas e que dá mais liberdade aos movimentos.  

 A cidade, como mais um espaço público esvaziado de sentido, torna-se um mero 

“espaço de consumo”, atividade irremediavelmente solitária. Os espaços físicos de 

consumo coletivo, nada têm de “coletivo”, visto que são lugares que não encorajam a 

interação, os encontros são breves e superficiais, as pessoas não vão para conversar ou se 

socializar. Bauman (apud GOMES, 2005) enfatiza que esses lugares de consumo, 

caracterizados pela dispensabilidade da interação e ausência da diferença, fazem com que 

os indivíduos sejam cada vez mais semelhantes, movidos e guiados pelos mesmos 

motivos, as compras. E essa busca pela uniformidade e constância promove a produção 

de massa padronizada, sendo comum observar os sujeitos adotando aparências 

semelhantes, produzindo uma homogeneização da aparência. 

 Tendo em vista que grande parte dessa condição intimista das relações se deve ao 

modo como a sociedade se constituiu, Pelbart (2002) vem fazer uma distinção entre 

sociedade e comunidade. A comunidade representa um espaço de distância em que não há 

uma relação do Mesmo com o Mesmo, mas uma relação na qual o Outro intervém e 

introduz a dissimetria. Através da infinita alteridade desse Outro é que se faz ruir a 

identidade centrada e isolada, característica da sociedade. A comunidade para esse autor 

só é pensada enquanto negação da fusão, da homogeneidade, da identidade consigo 

mesma. A condição da comunidade está na heterogeneidade, pluralidade e distância.  

 Pensando sobre as práticas no espaço público e sua relação com o que se entende 

por comunidade, percebe-se a relevância de tratar sobre a instância do “comum”. Pelbart 

(2002) relata que a ideia de comunidade imediatamente remete a uma reflexão sobre o 
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comum, que para Deleuze é aquilo que se opõe ao um. O comum é um conjunto de 

singularidades em variação contínua. E justamente com o esvaziamento de sentido do 

espaço público com a sua privatização, constata-se também uma crise do comum. É 

preciso ter um mundo comum que una ou separe os indivíduos, mantendo as distâncias 

entre eles, sendo justamente o que permite a pluralidade humana acontecer. 

De acordo com Arendt (1997), na Antiguidade, na esfera pública o mundo era 

tido como um intermediário entre as pessoas, que dava sentido e ao que tinha de comum 

entre as pessoas, os reunindo como companheiros, sem que colidissem uns com os 

outros. Através da presença do que cada um vê e ouve a realidade que os circunda, é 

possível garantir tal realidade, bem como de si mesmo. Berger (1985) vem confirmar, 

então, que o mundo da vida cotidiana é considerado real entre os membros ordinários da 

sociedade tendo em vista as condutas subjetivamente dotadas de sentido, graças aos 

pensamentos e ações comuns entre eles. A grande importância desse processo é a 

contínua correspondência entre significados próprios de cada um e aqueles partilhados 

em comum no mundo.    

Mas desde a Idade Moderna que o homem vem se preocupando mais consigo 

mesmo, esquecendo-se da preocupação com o mundo. Para suprir a falta do mundo, a 

Igreja Católica foi uma instituição que contribuiu para o declínio do espaço público ao 

encontrar um vínculo entres os homens suficientemente forte para substituir o que 

intermediava as relações na antiga esfera pública. A caridade foi a proposta substitutiva 

de Agostinho para o que existia anteriormente nas relações humanas formando o 

vínculo necessário para manter as pessoas unidas. É possível afirmar que esta 

substituição foi a principal tarefa política da antiga filosofia cristã. Com esta 

substituição da intermediação do mundo pela caridade, o caráter apolítico e não-público 

da comunidade cristã logo fez parte do corpus da sociedade, fazendo com que os 

membros tivessem entre si a relação tal qual de uma família, de irmãos. A estrutura da 

vida comunitária se tornava, então, similar à dos membros de uma família (ARENDT, 

1997). 

 Fica claro, portanto, que com o esvaziamento de sentido político no espaço 

público, promove também uma despolitização das relações, transformação típica da 

sociedade intimista ocidental que preza pelo narcisismo nas relações sociais. A partir 

disso há a decadência do diálogo entre as pessoas, que se restringe principalmente entre 
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aqueles que são “familiares”, tornando o contato com estranhos visto com medo e 

ameaça. Nesse sentido, de acordo com Bauman (2001), as relações humanas se 

liquefazem, acompanhando o movimento de desintegração dos laços humanos. 

É através da moderna descoberta da intimidade que os seres humanos fogem do 

mundo exterior para a subjetividade interior de cada um. Quando a sociedade está 

voltada à interioridade na procura de verdade, de autenticidade, da satisfação, acaba por 

contemplar o mundo de uma forma hostil. Compreende-se, a partir de Arendt (1997) e 

Sennett (1998), que a vida privada significava estar alheio a uma realidade que advém 

do fato de ser vista e ouvida por outros, a um mundo compartilhado que permite uma 

relação objetiva entre os indivíduos e da possibilidade de realizar algo mais permanente 

que a própria vida. Por isso, as circunstâncias da sociedade moderna são de um 

fenômeno de massa da solidão, onde com a ideia de privacidade não é possível conhecer 

o outro e por isso é como se esse outro não existisse. 

 A relação de intimidade provoca um se fechar em si e não confiança no “outro”, o 

que afasta a possibilidade de experimentar o encontro novo e inesperado. Por isso, 

demonstra-se imprescindível dar a oportunidade para que os encontros inesperados 

aconteçam, que não se feche nas relações proximais. Incentivar essas oportunidades para 

novos encontros, dando condição para que as relações inusitadas aconteçam realizando as 

trocas de opinião, os embates com a multiplicidade e o desenvolvimento na arte de 

negociar diferenças. A presença do “outro”, nesse processo, torna-se importante para a 

construção de si, sendo que esse “outro” não é compreendido como um “outro eu”, mas 

como um “outro” que questiona e destroça a soberania do eu. As feiras livres são 

exemplos de locais públicos não totalmente institucionalizados que ainda permitem uma 

multiplicidade de encontros, que as pessoas relacionem com desconhecidos e formem 

vínculos semanais que possibilitam a troca espontânea de conversas.  

 

6.2. Sobre Lugar e Não Lugar 

 

Como já foi mencionado, esta pesquisa teve entre os objetivos produzir um 

estudo de dois espaços de compra e venda, a feira livre e o supermercado. Buscava-se 

observar e participar desses dois locais fazendo um contraponto sobre o modo como as 
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pessoas se relacionam em cada ambiente. Mas as experiências na feira livre se 

sobressaíram em relação às situações encontradas no supermercado, fazendo com que 

não mais analisasse as relações nos dois ambientes, mas apenas da feira.  

No entanto, entre as leituras indicadas e encontradas durante o mestrado, uma 

incentivou a discussão sobre a transformação da sociedade e as mudanças sobre os 

espaços, permitindo aqui neste subtópico uma equiparação entre a feira e o 

supermercado. Através do livro de Marc Augé chamado Não-lugares: Introdução a uma 

antropologia da supermodernidade, problematizou-se a constituição dos espaços e o 

modo como as pessoas se relacionam. A feira livre e o supermercado possuem suas 

diferenciações dentro dessa panorama contemporâneo, onde um ainda arraigado a 

práticas arcaicas e outro reflexo das muitas mudanças na sociedade.    

Nesta obra Augé (2003) faz algumas reflexões, sobre as condições espaço-

temporais da contemporaneidade, ou do que ele vem chamar de supermodernidade. 

Nesse ínterim ele faz uma distinção entre Lugar e Não-lugar, dois modos de estar 

tratando de locais diferentes se levando em consideração as modificações causadas na 

nossa sociedade. O que caracteriza a supermodernidade nas suas contradições e 

complexidades e trouxe mudanças na sociedade contemporânea são três categorias de 

excesso: superabundância factual, superabundância espacial e individualização das 

referências, correspondendo a transformações das categorias de tempo, espaço e 

indivíduo. 

A superabundância factual trata da questão do uso que se faz do tempo, de 

como a ideia de progresso parece estar frustrada, afinal, os fatos acontecem e quando 

menos se espera já passaram. Esse movimento traz o fim das grandes narrativas, dos 

grandes sistemas de interpretação, o que coloca em dúvida o fato da história ser 

portadora de sentido. Há, então, uma dificuldade de fazer do tempo um princípio de 

inteligibilidade e de identidade. 

Demostra-se, nesse sentido, que vem ocorrendo o desaparecimento de 

referências, dos grandes temas, do que aparece publicamente, do que parece universal. 

Isso se deve à aceleração da história, da multiplicação de acontecimentos, a 

superabundância de informações. O mundo highttec acelerado faz com que o hoje e o 

ontem sejam história e tudo se torna acontecimento, mas ao mesmo tempo por haver 



98 

 

tantos fatos, nada é acontecimento. A história se torna um pleonasmo entre um antes e 

um depois. 

Essa nova dinâmica da história, de inúmeros acontecimentos, repercute em 

crises latentes, que afetam na vida política, social e econômica, que faz sentir a 

necessidade diária de dar sentido ao mundo, ao presente, ao excesso (superinvestimento 

de sentido). O tempo, que passa a estar sobrecarregado de acontecimentos, provoca uma 

necessidade maior de dar sentido à realidade vivida. Percebe-se uma dificuldade de 

pensar sobre o tempo devido a essa superabundância factual, também de pensar o 

presente por não se compreender o passado próximo. 

A outra figura de excesso é a superabundância espacial que se refere ao 

excesso de espaço que paradoxalmente se refere a um “encolhimento do planeta”, 

resultado de mudanças de escala por causa das inovações tecnológicas que promoveram 

a conquista espacial, a invenção de meios de transporte rápidos. Tudo isso faz com que 

haja uma visão instantânea ou simultânea dos acontecimentos.  

Todas essas mudanças da modernidade – de escala, multiplicação de referências 

e aceleração dos meios de transportes – faz com que surjam, principalmente nas grandes 

concentrações urbanas, a multiplicação daquilo que Augé (2003) chama de não-lugar. 

Os não-lugares são instalações necessárias à circulação acelerada de pessoas e bens, 

entre elas os meios de transporte e centros comerciais como aeroportos, vias expressas, 

salas de espera, centros comerciais, estações de metrô, campos de refugiados, 

supermercados, entre outros.  

Os não-lugares são como um espaço de passagem incapaz de dar forma a 

qualquer tipo de identidade. São espaços de ninguém, não geradores de identidade, não 

importa quem seja, só se é apenas mais um. Através dos não-lugares se descortina um 

mundo provisório e efêmero, comprometido com o transitório e com a solidão. Estes 

podem ser ainda caracterizados pelas pessoas em trânsito, que não se importam em 

permanecer, mas, apenas em seguir para o próximo destino. Os não-lugares são reflexo 

de uma nova configuração social, característica de uma época a qual é definida pelo 

excesso de fatos, superabundância espacial e individualização das referências. 

Aliás, esta é última figura de excesso que Augé (2003) traz, a individualização 

das referências, que diz respeito a uma tendência da sociedade moderna da 

interpretação por si e para si as informações que se apreende, produzir expressões 
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particulares, uma individualização dos procedimentos. As histórias individuais são mais 

explicitadas na história coletiva, ao mesmo tempo, há uma grande flutuação dos pontos 

de identificação coletiva. Augé (2003) afirma que a produção individual de sentido é 

mais do que necessária, e que é transmitida por todo um aparelho publicitário e por 

linhagem política, onde uma das ideias principais é da liberdade individual.  

O indivíduo que se crê o centro do mundo, tornando-se referência para 

interpretar as informações que lhe chegam, constitui-se como a terceira figura de 

excesso. O processo amplo de singularização de pessoas, lugares, bens e pertencimentos 

faz o contraponto com um processo de relacionamento tal qual o da mundialização da 

cultura. A mudança das categorias tempo e espaço enfraquecem as referências coletivas, 

gerando um individualismo exacerbado, porém sem identidade.  

Levanta-se em consideração a questão: como pensar em situar o indivíduo? 

Como pensar nisso diante de tantas opressões globais as quais o indivíduo sofre na 

sociedade moderna, principalmente na área urbana? Indaga-se, nesse sentido, ora a uma 

multiplicidade dos indivíduos médios, ora a média dos indivíduos. A individualização 

das referências leva a se prestar atenção nas singularidades de toda ordem, mas que se 

contrapõe paradoxalmente à aceleração e redução rápida dos processos de 

relacionamento a expressões homogêneas.  

Deve-se estar atento às mudanças que afetaram as grandes categorias por meio 

das quais os homens pensam a sua identidade e suas relações recíprocas. As três figuras 

de excesso pelas quais Augé (2003) tentou caracterizar a situação da supermodernidade 

(superabundância factual, superabundância espacial e individualização das referências) 

permitem apreender as mudanças sem ignorar as complexidades e as contradições.  

Mas se por um lado existem os não lugares, ainda persistem os locais que ainda 

mostram signos mais visíveis, instituídos e reconhecidos da ordem social, os quais 

esboçam um lugar comum, criador de identidade, fomentador de relações interpessoais, 

movendo-se num tempo e no espaço estritamente definidos. A esse lugar comum Augé 

(2003) chama de Lugar Antropológico, que se caracteriza por uma construção concreta 

e simbólica do espaço, mas que não dá conta das contradições da vida social. Este lugar 

seria um princípio de sentido para aqueles que habitam e um princípio de 

inteligibilidade para quem os observa, mas com uma escala variável.  
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Augé (2003) define o lugar antropológico como identitário, relacional e 

histórico. Identitário porque o lugar pode estar relacionado ao lugar do nascimento, 

constitutivo da identidade individual, um lugar próprio, singular e exclusivo. Relacional 

quando as referências compartilhadas possuem no mesmo lugar elementos distribuídos 

em relações de coexistência, uns ao lado dos outros, podendo coexistir elementos 

distintos e singulares. Por último, o lugar é histórico ao conjugar a identidade e a 

relação, definindo uma estabilidade mínima. “O habitante do lugar antropológico não 

faz história, vive na história” (AUGÉ, 1994, p.53).  

A feira livre pode ser considerada um lugar antropológico, pois apesar das 

mudanças que carrega durante seu percurso histórico, diante das diversas gerações que 

passaram por ela, ainda se compõe um sentido, modos de experienciar a feira, uma 

identidade que marca esse lugar. Aliada a essa construção identitária da feira, existem as 

contradições, as peculiaridades de cada tipo de feira, a depender da localidade, dos 

habitantes que a compõem, dos feirantes que a organizam, de toda uma gama de fatores 

que não a tornam simples de se identificar, mas não deixa de promover uma ligação 

forte entre aqueles que fazem a feira.  

Augé (2003) vem afirmar que a história também faz parte dos lugares 

antropológicos, pois estes também possuem duração. Além disso, as formas espaciais 

simples só se concretizam no e pelo tempo. Criam-se as condições de uma memória que 

se vincula a certos lugares e contribui para reforçar o caráter sagrado. Entende-se que a 

noção de sagrado está ligada ao caráter retrospectivo que decorre do caráter alternativo 

dos rituais.  

Entre outros recursos que fazem menção à história do lugar existe o monumento 

que indica uma ideia de permanência, duração, continuidade das gerações. Cria-se uma 

ilusão monumental que permite a história não ser uma abstração. O espaço social possui 

muitos monumentos não diretamente funcionais que trazem a ideia de preexistência e 

que sobreviveram. Paradoxalmente, uma série de rupturas e descontinuidades no espaço 

representam a continuidade do tempo.  

É possível afirmar que há nos espaços coletivos uma reinvindicação à 

profundidade histórica, bem como a abertura para o exterior, um equilibra o outro. Para 

tanto, são colocados pelos organizadores do espaço uma série de painéis que constituem 

uma espécie de cartão de visitas, que atraem o passante e turista, mas que só dão certo 
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ao relacioná-los à história e à identidade arraigados na terra. Essa alusão ao passado 

torna mais complexo o presente. Entre os artifícios para acrescentar essa dimensão 

histórica têm-se os monumentos datados, que também se transformam em provas de 

autenticidade dessa história resgatada que provoca um interesse por si só. Além disso, 

tem os nomes de ruas, que na maior parte das vezes são notabilidades da vida social e 

nacional ou grandes fatos históricos. Essa incessante referência à história provoca 

frequentes coincidências entre itinerários, cruzamentos e monumentos.  

Mas a relação com a história passa a se artificializar, quando cidades se 

transformam em museus porque surgem desvios, rodovias e trens de alta velocidade que 

convidam a ignorar as marcas identitárias da terra e vestígios da história. Esse contraste 

ou paradoxo marcado por estradas que cortam cidades, grandes conjuntos habitacionais, 

zonas industrializadas e supermercados são locais onde existem os painéis que 

convidam a visitar monumentos antigos. São locais de passagem ou grande 

aglomeração efêmera de sujeitos onde são usados tais painéis para fazer referência 

àquilo que possui duração, que possui história. Multiplicam-se as referências às 

curiosidades locais que deveriam nos reter, mas que na realidade só faz apenas alusão ao 

tempo e lugares antigos dizendo algo daquele espaço presente. Tudo isso não passa de 

recursos urbanísticos com equipamentos e serviços que permitem ao turista superar o 

estranhamento de um território pouco familiar e orientar-se em um universo de 

estranhos. Essas referências ao antigo, mesmo que não se apaguem, são colocadas em 

segundo plano.  

De acordo com Augé (2003), existem os indicadores de tempo em lugares 

antropológicos que passam e sobrevivem fixados através de palavras e da arte colocadas 

nos espaços. As palavras utilizadas em rituais cotidianos de uma comunidade fazem 

com que as pessoas envolvidas falem uma mesma linguagem, reconheçam o mesmo 

mundo, o que completa a noção de lugar numa convivência e intimidade de maior 

cumplicidade. Na feira livre as pessoas adotam na sua rotina modos de fazer e dizer que 

são característicos do lugar, e só deste lugar, quando, por exemplo, um feirante chama o 

freguês de “amigo” ou “amor”, como se fossem próximos. Dessa maneira, o feirante 

quer cativar o cliente e estes acabam se habituando a serem chamados desta forma.   

Assim, quando um local se define como identitário, relacional e histórico é 

possível chamá-lo de lugar, ao contrário, o local que não se define com nenhuma dessas 
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três características se torna um não-lugar. A supermodernidade é produtora desses não-

lugares, isto é, espaços que não são lugares antropológicos, não integram os lugares 

antigos, lugares de memória, circunscritos e específicos. Forma-se, nesse sentido, um 

mundo baseado em pontos de trânsito e ocupações provisórias, indicados a uma 

individualidade solitária, à passagem, ao efêmero.  

É fato que tanto os não-lugares como os lugares existem e coexistem, mas estes 

últimos não se encontram sempre na sua forma mais original, pois entram em processo 

de recomposição se transformando em um não-lugar. O lugar e não-lugar são 

polaridades fugidias, pois o primeiro nunca é completamente apagado e o segundo 

nunca se realiza totalmente. Na realidade de hoje, os lugares e não-lugares se misturam 

e se interpenetram. A existência de um não-lugar não implica na ausência de qualquer 

lugar que seja. Os lugares e não-lugares tanto se opõem quanto se atraem, tanto quanto 

as palavras e as noções que permitem descrevê-las. Aliás, o local onde acontece a feira 

livre é prova disso, um local que antes servia de passagem, a rua, transforma-se em um 

ambiente que chama a permanecer, mesmo que seja apenas uma vez por semana.  

O não-lugar pode ser caracterizado como sendo os meios de transporte e seus 

locais de encontro como estações, grandes cadeias de hotéis, parques de lazer, grandes 

superfícies de comunicação, redes a cabo e sem fio. Uma rede de comunicação tão 

estranha que faz com que o indivíduo entre em contato com uma outra imagem de si 

mesmo.  A experiência do não-lugar é como um afastamento de si mesmo, onde se 

coloca à distância simultânea do espectador e do espetáculo. Sente-se uma solidão como 

uma superação ou esvaziamento da individualidade. Ocorre o surgimento e proliferação 

de não-lugares que impõem às consciências individuais as experiências e vivências de 

solidão. Nem a identidade, nem a relação com qualquer coisa, nem a história fazem 

sentido nessa experiência do não-lugar.  

É possível afirmar, a partir de Augé (2003), que o não-lugar se encontra presente 

em duas realidades complementares, porém distintas: uma são os espaços constituídos 

em relação a certos fins como o transporte, o comércio e o lazer; outra é a relação que 

os indivíduos mantém com esses espaços. A mediação que estabelece o vínculo dos 

indivíduos com o seu círculo no espaço do não-lugar são as palavras e os textos. Os 

não-lugares intermedeiam todo um conjunto de relações consigo e com os outros que só 

dizem respeito indiretamente a seus fins.  
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De acordo com Auge (2003), certos lugares só existem através das palavras que 

as evocam, ao contrário dos não-lugares ou lugar-dito, quando não se sabe quem disse 

ou o que se diz. A palavra, nesse sentido, não cria um fosso entre a funcionalidade 

cotidiana e o mito perdido, mas cria uma imagem, produz o mito e ao mesmo tempo faz 

funcionar. Porém, os não-lugares são definidos pelas palavras e textos propostos de 

maneira prescritiva, proibitiva ou informativa, recorrendo até mesmo a ideogramas que 

instalam condições de circulação no espaço, fazendo com que os indivíduos só 

interajam com tais textos enunciativos.  

Um exemplo de não-lugar são as rodovias que são desviadas das cidades e 

passam por paisagens e belezas secretas que são sinalizadas por painéis disseminados 

com comentários que fazem com que viajantes se sintam dispensados de parar ou olhar. 

Por conta disso, a paisagem fica à distância e seus detalhes arquitetônicos ou naturais se 

tornam textos, às vezes se utilizam de desenhos esquemáticos, fazendo com que o 

viajante esteja condenado apenas a extrair prazer do conhecimento de sua proximidade. 

O percurso rodoviário evita, por necessidade funcional, os lugares memoráveis e apenas 

os comenta, seja em postos de informação e serviços ou em lojas onde vendem produtos 

locais como mapas e guias.  

Outro exemplo de invasão do espaço pelo texto são os locais em que as pessoas 

circulam silenciosamente, que se resumem a consultar etiquetas, utilizam o cartão de 

crédito, tudo num diálogo muito direto através de uma máquina que transmite instruções 

que parecem verdadeiras invocações à ordem. O supermercado seria um bom exemplo 

nesse sentido, visto que boa parte das instruções de como se portar ou dos produtos 

vendidos estão em etiquetas e placas, com seus preços, direcionamentos e instruções. 

Ao contrário da feira livre que, necessariamente, precisa do feirante para informar os 

preços, os pesos, entregar o produto, enfim, promove um diálogo. 

É possível observar a diferença no que concerne ao convívio entre as pessoas no 

lugar antropológico e no não lugar: enquanto no primeiro a identidade singular é 

condição para que haja as conivências da linguagem e regras não-formuladas do bem-

viver; o não-lugar cria a identidade partilhada, um relativo anonimato que diz respeito a 

uma liberdade provisória e pode ser sentido como uma libertação temporária por quem 

se encontra no local. 
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No entanto, para que haja esse anonimato, o usuário do não lugar mantém uma 

relação contratual com este tipo de local. Mais uma vez o supermercado serve de 

exemplo, já que o cliente só conquista o anonimato após ter fornecido a prova de sua 

identidade, ou seja, na assinatura do contrato. A comprovação dentro desse ambiente só 

é permitida após se ter os rostos identificados através de um processo de 

reconhecimento quando na entrada e saída do estabelecimento seja por câmeras de 

vigilância ou mesmo na compra de um produto. Nesse sentido, o usuário do não-lugar é 

sempre obrigado a provar sua inocência com um controle a priori e a posteriori ao se 

colocar num espaço de consumo contemporâneo. Não existe individualização de direito 

ao anonimato sem o controle de identidade. Os critérios de inocência são os mesmos 

critérios convencionados e oficiais da identidade individual.  

Depois de ter confirmado sua inocência, o usuário do não-lugar experimenta 

destes tipos de locais se libertando das determinações habituais quando na passividade 

da desindentificação e o prazer da interpretação de um papel, ou seja, de um mero 

cliente, ou um visitante, entre outras classificações. O passageiro dos não-lugares só 

reencontra sua identidade nas zonas de controle como das alfândegas, dos pedágios, das 

caixas registradoras, entre outros. Ao mesmo tempo deve obedecer ao mesmo código 

que os outros, registra as mesmas mensagens, responde às mesmas solicitações. O 

espaço do não-lugar não cria nem identidade singular, nem relação, mas solidão e 

similitude. Interessante notar um paradoxo do não-lugar quanto à questão do anonimato 

que se por um lado um estrangeiro se encontra perdido num país que não conhece, por 

outro se tranquiliza com aquilo que é comum nesses não-lugares. 

No não-lugar a história não faz parte da sua construção, só existe a atualidade e a 

urgência do momento presente. O tempo é medido em unidades, pois os itinerários só 

funcionam em horários, com quadros de chegada e partida, vive-se no presente. Nos 

painéis luminosos da autoestrada, nos rádios dos postos de serviço e dos supermercados 

informam coisas úteis às práticas do espaço, propagandas e notícias propostas e 

impostas aos clientes de passagem. O espaço funciona como se não houvesse história 

que não a do dia ou da véspera. Os passageiros dos não-lugares fazem a experiência 

simultânea do presente perpétuo e do encontro de si. Existe ainda a participação cruzada 

dos aparelhos publicitários, como as rádios privadas que fazem propaganda das lojas de 
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departamento, esboçam um mundo de consumo que todo indivíduo pode fazer seu, já 

que é nele incessantemente interpelado.  

A supermodernidade com suas três figuras de excesso – superabundância factual, 

superabundância espacial e a individualização das referências – encontra sua expressão 

completa nos não-lugares, que por sua vez, nunca introduziram mundos totalmente 

estrangeiros, já que a maioria segue padrões similares. Até a linguagem é afetada com 

impregnações múltiplas construindo um vocabulário universal.  

Os não-lugares não integram nada, só autorizam que durante o percurso haja a 

coexistência de individualidades distintas, semelhantes e indiferentes uma das outras. 

Os indivíduos que fazem parte (clientes, passageiros, usuários, ouvintes) só são 

identificados, socializados e localizados na entrada e saída dos estabelecimentos. Essa 

contradição ou paradoxo desse jogo social contribui para formação de uma humanidade 

abstrata, universal e burguesa. Para Augé, esses não-lugares são como um sistema 

massificante constituído por um espaço planificador sem memória local e sem 

densidade histórica. Cria-se uma homogeneidade entre as relações por meio de sua 

estrutura pretensamente global que desvaloriza o espaço que se cria e acarreta perda da 

singularidade de cada lugar.  

Mas, de acordo com Carlos (apud TORRES, 2009), o homem para viver 

necessita de um lugar, mas não apenas a ocupação do espaço, mas também busca 

construir significados. O significado é entendido como fruto da convivência, pois, a 

pessoa efetiva o processo de significação da vida nos lugares onde mora, trabalha, 

caminha, passeia e relaciona-se. Por esta abordagem vemos que o lugar é construído e 

constrói significados com base nas experiências humanas, algo não padronizado. A feira 

livre é um lugar que carrega uma história coletiva de seus frequentadores e feirantes, 

construindo rotinas, vínculos e conversas a partir da convivência semanal.  
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6.3. Sobre a feira livre e seus atravessamentos 

 

6.3.1. A feira e o controle dos espaços e das condutas 

 

As feiras livres são fenômenos econômicos, educacionais e socioculturais 

antigos, que tiveram seu início desde a Roma e Grécia antigas normalmente associadas 

a festividades religiosas e dias santos, onde se reuniam mercadores de diversos locais 

que se organizavam trazendo seus produtos para venda ou troca, com objetivo de suprir 

a população local com os gêneros de primeira necessidade. A palavra "feira" em sua 

etimologia demonstra ter uma estreita relação com a religião, pois a palavra latina feria 

significa "dia santo ou feriado", que deu origem à portuguesa "feira", à espanhola feria e à 

inglesa fair14. 

A principal causa da origem das feiras foi a formação de excedentes de 

produção, onde há a necessidade de troca de mercadorias. Weber (1979) vem afirmar 

que o aparecimento das cidades está relacionado com o surgimento das feiras, como se 

fossem o embrião dessa nova aglomeração humana que se dava a partir da atividade 

comercial. Esse ambiente, de uma certa forma, promovia o encontro de uma diversidade 

de pessoas, feirantes, fregueses e comunidade local (ALMEIDA, THEÓPHILO, 

COSTA, 2011).  

No Brasil, as feiras livres foram incorporadas desde o tempo da colônia. Com o 

avanço tecnológico e das modernas invenções da sociedade capitalista, mesmo com os 

contratempos que elas causam em grandes cidades as feiras não desapareceram. Elas 

persistem pelos bairros de cidades brasileiras, reunindo pessoas periodicamente, 

geralmente uma vez por semana em um lugar determinado. Em muitos lugares no 

interior do país elas são o principal e, às vezes, o único local de comércio da população. 

Muitas vezes elas funcionam também como centros culturais e de lazer.   

No entanto, a feira livre enfrenta diversos riscos na contemporaneidade devido 

ao cenário econômico de elevada competição no comércio e à supervisão do poder 

público, que progressivamente tira suas características fundamentais. Com o tempo 

                                                           
14 Fonte em  http://pt.wikipedia.org/wiki/Feira. 
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provavelmente o número de pessoas foi aumentando nas feiras livres e o poder público 

interveio com o objetivo de disciplinar, fiscalizar e, é claro, cobrar os impostos. A feira 

livre se torna, então, mais um evento regulado pelas prefeituras, que pressiona cada vez 

mais por organização e padronização em seus diversos aspectos como na limpeza, nos 

horários, na localização, na qualidade dos produtos, nas bancas alugadas, etc. 

Na minha experiência na feira livre do bairro Castelo Branco, foi possível 

perceber essa pressão por mudança no discurso até mesmo por um próprio feirante, o 

Seu Antônio. Influenciado pelas feiras dos estados do sudeste já aos moldes controlados 

pelo poder público, ele acredita que dessa maneira será possível produzir uma feira mais 

organizada e, por sua vez, melhor convivência entre comunidade e feira livre. Para 

melhor compreender essa regulação dos espaços públicos pelo Estado, Michel Foucault 

(1979) vai explicitar que essa regulação tinha suas bases na área da saúde.   

Autor do texto O Nascimento da Medicina Social vem tratar da construção dessa 

saúde urbana que promovia também essa gestão da vida urbana. Foram padrões e 

normas pretensamente universais construídos e definidos pelos discursos da biologia e 

ciências naturais, entre outros conceitos correlacionados, propostos principalmente pela 

área da saúde. Este texto é de uma conferência que tem por principal objetivo indagar se 

a medicina sempre foi social, coletiva e não centrada no indivíduo. Principalmente se a 

medicina moderna, que nasceu nos fins do século XVIII, teria ou não essa concentração 

no individual. Poderia ser correta a hipótese de que a medicina moderna tornou-se 

individual porque penetrou no interior das relações de mercado, tendo em vista a 

economia capitalista que prima pela relação médico-doente, ignorando a dimensão 

global e coletiva da sociedade? 

Foucault (1979) procura mostrar o contrário, aposta na hipótese de que a 

medicina moderna é uma prática social que possui uma tecnologia do corpo e tendo 

apenas como um de seus usos o tipo individual, que valorizaria essa relação médico-

doente. Para esclarecer essa indagação, Foucault menciona que no livro de Victor 

Bullough (1965), a história da medicina na Idade Média já era do tipo individualista, 

mas com dimensões coletivas discretas e limitadas.  

Na Idade Média, os tratamentos eram exercidos nas ruas ou casas por 

curandeiros e cirurgiões barbeiros, Com os problemas surgidos no século XVIII - a 

higiene dos indivíduos, as epidemias, as doenças, a saúde da população, o saneamento, 
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as contaminações, etc - a administração da população passou a ser fundamental. Era 

necessário garantir a saúde, a organização e o bem-estar da população para assegurar a 

regulamentação do sistema capitalista.  

Nesse sentido, surgem as ciências com novas tecnologias e instrumentos de 

controle social, e entre as ciências, tem-se a medicina, que muda sua concepção de 

corpo, de uma visão de “máquina”, no século XVII, para corpo-espécie, no século 

XVIII. Na socialização da medicina, o corpo tornou-se força de produção, força de 

trabalho, existindo o interesse, com isso, de controlar a sociedade através do indivíduo, 

investindo-se primeiro no âmbito biológico, somático e corporal, para só adiante 

controlar as consciências e ideologias. O corpo antes tratado individualmente passa a ser 

visto como fazendo parte do Estado e da cidade, sendo daí que surgem os  cidadãos. Há 

uma redefinição do estatuto social do doente que implicava em tantas outras medidas 

que transformaram a organização do meio social. 

Foucault indica três etapas para a formação da medicina social: a medicina de 

Estado, a medicina urbana e a medicina da força de trabalho. No primeiro momento, 

tem-se a Medicina de Estado da Alemanha, que tinha por objetivo garantir o corpo dos 

indivíduos enquanto força do Estado através do controle da morbidade da população e 

normatização da prática médica. Além disso, a prática médica passava a ser subordinada 

a um poder administrativo estatal e o médico agora passava a ser um funcionário do 

Estado.  

Já em um segundo momento, nos fins do século XVIII, aparece a Medicina 

Urbana na França, que exatamente pelo desenvolvimento das estruturas urbanas, se 

fazia necessária à unificação do território francês tanto por razões econômicas como 

políticas. O poder centralizado do país teve de ser capaz de esquadrinhar a população 

urbana, analisando e controlando tudo que possa causar doença, seja a circulação de 

pessoas e elementos como o ar e a água, seja a distribuição de sequências de água e 

esgoto. Estas preocupações fizeram com que a prática médica passasse a ter contato 

com outras áreas de conhecimento, como no campo das ciências físico-químicas. Além 

disso, conheceu-se a noção de meio ambiente como fazendo parte de um conhecimento 

sobre saúde. Porém, estas mudanças na rede sanitária da área urbana traziam um clima 

de medo que de certa forma colaboravam no controle da população. 
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Por fim, no terceiro momento surge a Medicina da Força de Trabalho na 

Inglaterra, que durante o desenvolvimento industrial, tinha-se por intuito principal o 

controle da saúde e do corpo das classes mais pobres para torná-los mais aptos ao 

trabalho e menos perigosos às classes ricas. O que antes fazia com que essa massa ainda 

não se tornasse um perigo seria a ordem quantitativa dessas pessoas que ainda não eram 

tão numerosas e o fato de serem úteis à vida urbana, servindo como uma parte 

instrumental da existência urbana. Posteriormente, a pobreza passou a ser vista como 

uma ameaça à ordem pública, seja como força revolucionária, seja como portadora e 

transmissora de doenças, o que fez com que se tornasse objeto de políticas públicas.  

Para a socialização da medicina inglesa, uma das primeiras medidas foi 

promulgada em 1833 com o Decreto de Emenda à Lei dos Pobres com a criação das 

chamadas workhouses, que tinha o caráter ambíguo de ao mesmo tempo que garantia a 

assistência médico-sanitária aos pobres, obrigava-os a se submeterem a vários controles 

médicos, por outro lado também protegia as classes ricas, sendo a burguesia quem mais 

se interessava em assegurar sua segurança política. Para melhor completar o intuito da 

Lei, grandes fundadores da medicina social incluíam o sistema Health Service que 

tinham medidas preventivas a serem tomadas tais como a intervenção nos locais 

insalubres, as verificações de vacinas, o registro de doenças. 

Porém, devido aos abusos ocorridos no lugar, as workhouses se transformaram 

posteriormente em instituições de assistência pública e hospitais. A partir de então, 

criou-se Decretos Nacionais de Saúde Pública que organizaram o Conselho Geral e 

conselhos locais de saúde para realizarem algumas medidas de saúde necessárias. 

Foram tomadas três medidas principais: o controle de vacinação, a organização e 

registro de epidemias, doenças epidêmicas, a localização e eliminação do foco de 

insalubridade (este termo que só foi disseminado nessa época com bastante ênfase). 

Demonstraram-se diante dessas medidas, três ordens distintas de atenção à saúde que 

foram: a assistência médica ao pobre, o controle da saúde da força de trabalho e 

esquadrinhamento da saúde pública. Este modelo inglês conseguiu superpor três 

sistemas médicos: o assistencial, o administrativo e o privado.   

Um exemplo dessas medidas foram as mudanças implementadas no hospital. 

Este estabelecimento, a princípio, tinha o caráter religioso, filantrópico de assistência 

aos pobres e desamparados, mas que posteriormente viria a se tornar uma instituição 
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médica. Com a emergência do Estado-Nação na modernidade clássica, o aumento 

populacional e por sua vez das taxas de mortalidade cresceram o número de hospitais. 

Os hospitais se tornavam também uma instituição de justiça, a exemplo do Hospital 

Geral de Paris que, a critério do diretor e de autoridades públicas, internavam pobres 

válidos e inválidos para o trabalho, de forma voluntária e involuntária.  

Antes do século XVIII, o hospital era uma instituição de assistência aos pobres, 

misturando doentes, loucos, devassos, prostitutas, entre outros, servindo então de 

instrumento para a exclusão, assistência e transformação espiritual. Não existia até 

então a ideia de curar o doente, mas de dar os últimos cuidados aos pobres que estão 

morrendo e do último sacramento, ou seja, o hospital era um morredouro. O médico 

nesta época era profundamente individualista, só se comparecia ao hospital 

esporadicamente e se intervinha nos momentos de crise.  

No final do século XVIII, com as sistemáticas da medicina urbana é que o 

hospital passava a se tornar uma instituição médica, de um lugar insalubre, 

desordenado, onde se concentravam as doenças e grande parte das mortes. O hospital 

teve sua primeira grande organização quando se medicalizou ao anular as desordens ou 

efeitos negativos existentes. Um dos principais motivos para que acontecesse esse 

movimento foi por questões econômicas, pois o preço dos homens, ou soldados, se 

tornava muito elevado devido à sua formação, capacitação e aptidões a serem 

adquiridas.  

Para poder evitar a perda de homens por motivo de doença, epidemia ou 

deserção, produziu-se uma reorganização do hospital, a princípio, militar, que 

requisitava uma tecnologia política do corpo denominada por Foucault (1979) de 

Disciplina. A disciplina é uma técnica de poder que analisa o espaço, individualiza, 

classifica, exerce controle no desenvolvimento de corpos humanos, observando a 

maneira como os gestos são feitos, para que sejam no modo mais eficaz, rápidos e 

melhores possíveis. Esta técnica implica ainda numa vigilância constante e registro 

contínuo, baseado na norma. Na gestão das massas, utilizaram-se dessas técnicas de 

descrição e subsequente controle das individualidades. Eram técnicas rotineiras de 

inscrição de registro e organização das diferenças, juntamente com diversas instituições 

setoriais importantes para administrar um crescente número de áreas da vida humana, 

entre elas o próprio hospital. 
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O poder disciplinar nesta instituição era confiado ao médico, que acreditava 

nesse momento que a doença era resultado de uma ação particular do meio e concebida 

como um fenômeno natural que obedecia a leis naturais. Era preciso que o espaço 

hospitalar fosse reorganizado de acordo com o esquadrinhamento sanitário da cidade 

para acontecer a medicina urbana. Era necessária a distribuição interna do espaço, 

individualizando-os, transformando, dessa forma, o hospital num instrumento de cura. A 

internação hospitalar dos doentes passava a ser uma questão política, sanitária e social.  

É nesse sentido que se pode afirmar que essas medidas de gestão da saúde 

urbana interferiram nos mais variados espaços, ditando regras e normas que 

controlavam, e supostamente permitiriam a manutenção da vida humana. O espaço 

urbano se tornou um local privilegiado para colocar em prática os ditames higienistas, 

visto que é considerado como um lugar desordenado, com o excesso populacional, onde 

se supostamente transmitiria males diversos. A transformação da cidade é a solução 

desses problemas, tentado adequar a um plano geral de funcionamento, procurando 

abolir o acúmulo de pessoas e as ordenando em todo contato. A medicina social do 

século XIX nasce, então, para o planejamento urbano.  

Todo esquema de controle da saúde urbana, advém de um regime de poder 

fundado não mais no controle do território, mas no da população. A soberania do Estado 

se concentra em um poder de assegurar a vida. Este poder passa a ter a função de 

ampliar a capacidade produtiva dentro da lógica de mercado e da ampliação da força de 

trabalho. São muitas as alternativas de controle, desde a gestão da saúde, da higiene, da 

habitação, das ruas e avenidas, da alimentação, da natalidade, da sexualidade, da 

expressão, das trocas econômicas, que se convertem em novos desafios políticos dos 

poderes locais. Há uma delimitação, uma espécie de racismo ao estabelecer um corte 

entre o “que deve viver e o que deve morrer” no interior das populações (MALINI, F. 

2011). 

Mas o que seria esse poder? Foucault (apud COSTA, BOZZ, 2011) analisa o 

poder a partir do seu funcionamento e dos efeitos que ele produz, não considerando o 

poder exercido pelo Estado soberano ou de seus aparelhos como sendo a raiz das ações. 

Na realidade, para Foucault, o poder é uma relação de forças, polimorfo e onipresente, 

pois provém de todos os lugares e aparece em todas as situações. O poder produz 

verdades, saberes, prazeres e discursos.  
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No que tange às verdades, para Foucault (apud COSTA, BOZZ, 2011) não 

significa serem um conjunto de coisas a serem aceitas, mas um conjunto de regras onde 

se distingue o verdadeiro do falso. O poder é que regulamenta, produz, incita, qualifica 

e classifica as verdades. Estas são exercidas através dos mais variados mecanismos 

incitadores dentro dos mais variados campos do saber sejam eles científicos ou não. No 

caso da medicina social, o saber predominante foi o das ciências biológicas, que 

ditavam um fazer classificatório e hierarquizante.  

A vida se torna alvo dos mecanismos de poder sobre os indivíduos e populações, 

o qual se mostra importante para a manutenção e a regulação do sistema capitalista. Um 

dos meios de regulação da população são as leis, que são utilizadas nos mais variados 

espaços, inclusive nas feiras livres, que possuem suas leis específicas. Estas são 

fiscalizadas também na feira que visitei do bairro Castelo Branco, onde existem fiscais 

da Empresa Municipal de Serviços Urbanos que verificam se estas leis que 

regulamentam a feira livre estão sendo cumpridas. Interessante notar que estes fiscais 

não estão lá para realizar cobranças, mas a função exclusiva de policiamento extensivo 

através da organização da feira.  

Apesar da fiscalização e de todas as exigências ditadas pela medicina e políticas 

de saúde, a feira que visitei persiste nos moldes mais arcaicos. Como já mencionado no 

relato da minha experiência na feira, é comum da sua rotina deixar que o chão sirva de 

lugar para os restos da feira até que o serviço municipal de limpeza faça sua parte. Pude 

constatar, inclusive, que as questões de higiene são um dos motivos para alguns 

moradores quererem retirar a feira do bairro. Esses pontos se referem também a um 

modo de construir uma política de convivência entre feirantes, fregueses e moradores 

dos locais, mas que estão também relacionados aos modos de gerir a feira pelos 

feirantes.   

A pressão que o poder público faz cada vez mais para controlar a feira traz o 

risco de tirar a espontaneidade deste evento com suas leis e regras cada vez mais 

rígidas. O que nos gera a dúvida: será que daqui alguns anos as feiras continuarão 

livres? Será que a fiscalização dos eventos na feira é realmente necessária? E se 

realizadas, será que existirá uma compreensão dos limites, respeito do espaço e da 

espontaneidade da feira?  
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6.3.2. A feira livre e seus encontros 

 

O que é a feira livre senão um espaço público que transforma, por algumas 

horas, a realidade do local. Esse espaço que antes era de passagem se torna um espaço 

de convivência. A feira livre vai além do caráter comercial, podendo ser considerado um 

fenômeno urbano que chama as pessoas a permanecerem e em meio aos seus afazeres, 

produz encontros dos mais variados possíveis. Esse lugar traz a possibilidade de frear o 

ritmo frenético do cotidiano, diferente de outros locais de compra e venda, como foi 

possível observar no supermercado. Na feira livre inventa-se outro modo de fazer 

compras, de maneira mais calma, mais descontraída, mais prazerosa.  

Nas visitas às sextas na feira do bairro Castelo Branco, pude presenciar 

frequentadores assíduos que mantinham um vínculo, conheciam as histórias, trocavam 

ideias, fazem da feira um hábito. Perceber também que existem feirantes que preferiram 

continuar vendendo naquela feira, de sustentarem aquela atividade, naquele local, por 

motivos que cada qual sabe o seu. De qualquer forma existe algo que mantem estas 

pessoas frequentando e/ou trabalhando no mesmo local, que as façam permanecer e 

participar desse ambiente, que as move para esse local e as cativa. 

Existe uma variedade de atores compondo o cenário da feira livre que vão desde 

os feirantes e fregueses que variam entre crianças, idosos, trabalhadores, casais, tendo 

até mendigos e cachorros circulando e convivendo, todos nesse mesmo espaço pintando 

cenas de um quadro rico na sua diversidade. A feira se mostra um local cheio de sons, 

cheiros, movimentos, colorido e troca. Tudo isso pode ser encarado como incômodos 

em algum momento, como o fato de estar sob sol ou chuva, enfrentar calor, frio, 

esbarrões, gritos, barulhos, entre outros. Mas após algum tempo, todos estes incômodos 

impregnam no corpo de quem frequenta e não servem de desculpa para não mais 

permanecer, ao contrário, não fazem diferença e fazem parte do cotidiano daquele local.  

A feira pode se apresentar como um momento de rever conhecidos, uma mistura 

de lazer e cotidiano, ainda que estejam sendo realizadas atividades rotineiras de compra 

e venda, é uma oportunidade de viver algo diferente, uma comemoração dentro do dia a 

dia. Um local lúdico e transgressor. Um ambiente alegre e unido, um espaço de 
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liberação através da interação social. Mesmo em meio ao caos e à bagunça, a feira 

possui uma dinâmica própria e harmoniosa. 

Ao mesmo tempo, percebe-se que a feira livre mantém e promove a cultura 

popular local. As noções de identidade, comunidade, hábitos, relações e comunicação 

aparecem fortemente durante todo o momento que a feira acontece. Essa possibilidade 

de reafirmação da identidade do povo brasileiro, dos costumes e cultura popular fica 

evidente na troca de conhecimentos, resgate de valores e sensação de integração social. 

Essa troca de conhecimentos ficou evidente nos momentos vivenciados na minha 

inserção na feira do Bairro Castelo Branco, mais especificamente nas bancas de Meire e 

Duquinha, quando na compra das carnes estava em meio a conversas despojadas, existia 

uma mistura de assuntos, informações, opiniões. 

É possível observar que os laços afetivos construídos na feira podem ser 

significativos, por conta das oportunidades de encontros que produzem nos 

intercâmbios de experiências e opiniões, transformações subjetivas que modificam as 

formas de pensamento e que podem instaurar o aumento da potência de agir. Sobre este 

processo de transformação pessoal e construção relacional entre os frequentadores da 

feira livre, utilizei-me dos autores Levinás (1993) e Espinosa. Este autor, 

especificamente, será o mais abordado pelos pensadores Marilena Chauí (1995) e Gilles 

Deleuze (2009), bem como com o apoio da autora Lívia Godinho (2010), que colaborou 

com alguns trechos de sua tese de doutorado15 na compreensão dos conceitos 

espinosanos. Vale ressaltar que as compreensões sobre Espinosa, a partir de Chauí 

(1995) e de Deleuze (2009), possuem suas diferenciações, mas não cabe aqui nesta 

dissertação explorá-las. 

Durante a experiência de campo na feira do bairro Castelo Branco, um dos focos 

da discussão dessa pesquisa foram as relações e surgiram algumas perguntas sobre: 

como se constroem a relações?, o que as promovem?, por que acontecem?, dentre 

outras. Pensando nestas e em outras questões que me propus a utilizar de alguns 

conceitos de Espinosa. Para começar a tratar do modo como este autor compreende a 

construção das relações, existe uma pergunta básica que permeia as reflexões na sua 

obra Ética que é: “de que é capaz um corpo?” Esta pergunta diz das capacidades e dos 

                                                           
15 Intitulada “Implicações políticas das relações de amizades mediadas pela internet”, pelo Instituto de Psicologia da 

Universidade de São Paulo, 2010.  
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processos que existem nos corpos, sendo interessante salientar, antes de mais nada, a 

concepção de corpo deste autor.  

O corpo é compreendido por Espinosa como parte de algo maior, um modo 

finito da Substância, que compõe todos os corpos, os quais são concebidos por Deus. O 

corpo humano, dessa maneira, nada mais é do que um modo singular finito dessa 

Substância. A grande inovação, de acordo com Chauí (1995), é o rompimento com o 

dualismo cartesiano, pois corpo e alma são modos de expressão de uma única e mesma 

substância. Nesse sentido, corpo e alma possuem igual força, não possuem relação 

hierárquica, são isonômicos, e possuem comunicação imediata e direta entre eles. Com 

este tipo de comunicação, significa dizer que há uma correspondência entre 

acontecimentos físicos e psíquicos.  

 Em Espinosa, a compreensão do corpo se define por duas proposições: uma da 

capacidade do corpo afetar e ser afetado e a outra do modo como se dão as relações com 

outros corpos que dão uma característica singular. De acordo com Chauí (1995), o corpo 

é relacional, constitui-se por relações internas entre seus órgãos e externas com outros 

corpos através das afecções e os afetos envolvidos. A configuração do corpo, para 

Espinosa, está diretamente relacionada com as experiências que enfrenta, pelo modo 

que afeta e é afetado pelos demais. É possível afirmar que o corpo é coletivo, compõe-

se de muitos indivíduos, compreendendo o ser humano e a sociedade também em 

termos coletivos (apud GOMES, 2010).  

Interessante notar que o corpo pode ser um conjunto social, como a feira, os 

feirantes, os moradores, os frequentadores, enfim, um grupo de indivíduos formam um 

corpo. Ao mesmo tempo, segundo Deleuze (2009), a individualidade de um corpo se 

define quando o movimento e repouso nas relações complexas desse corpo se mantém 

em meio a todas as mudanças que afetam suas partes. Nesse sentido, cada pessoa num 

grupo social é corpo, mas na sociedade existem corpos sociais que por sua vez se 

encontram e são afetados mutuamente cada qual à sua maneira.  

Para melhor compreender a dinâmica entre os corpos, existem outras 

conceituações importantes a serem salientadas na filosofia espinosana. A filosofia desse 

autor acredita num tipo de racionalidade que busca a libertação de situações 

inexplicáveis que causam medo. De acordo com Chauí (1995), Espinosa afirma que nos 



116 

 

encontros o corpo produz uma imagem, algo mais imediato e sensorial, um efeito 

interno das coisas externas, enquanto a alma produz a ideia, um ato considerado 

intelectual que conhece as causas e os nexos da ação. Imaginar é uma atividade do 

corpo a partir do modo como é afetado pelos demais corpos, de forma instantânea, 

momentânea, volátil, fugaz e dispersa. A imagem institui o campo da experiência vivida 

como relação imediata e abstrata com o mundo. Diferentemente, a alma seria definida 

como consciência das afecções do corpo e das ideias do corpo, uma consciência dos 

movimentos, das mudanças, das ações e reações de um corpo em relação a outros 

corpos.  

Existe uma distinção sobre três gêneros de conhecimento em Chauí (1995) que 

corresponderia às três ideias propostas por Deleuze (2009). Essa seria uma aposta da 

minha parte para tentar compreender a filosofia espinosana no que diz respeito à 

gradação quanto ao aprendizado dos corpos diante das experiências em encontros. Em 

Chauí (1995), a imaginação seria o primeiro gênero de conhecimento diante do 

encontro ainda arraigado ao corpo, um conhecimento sensorial que produz a imagem 

das coisas, ainda confusas e obscuras, sendo consideradas ideias inadequadas. Em 

Deleuze (2009), essa etapa corresponderia às ideias-afecção, pois seriam representações 

de efeitos sem saber das suas causas. Nesta etapa os encontros acontecem ao acaso, não 

chegando ainda a compreender os motivos do que tenha acontecido. Nas ideias 

inadequadas se está passivo, pois a mente possui apenas as imagens formadas de seu 

corpo por outros corpos, em decorrência da ação das coisas exteriores, imagens 

resultantes do modo como os corpos afetam de forma parcial e confusa.  

O segundo gênero ultrapassa o acaso e em Chauí (1995) se chama simplesmente 

razão, enquanto para Deleuze (2009) é conhecido por ideia-noção ou noções comuns. 

Esta etapa se baseia na relação entre o todo de um corpo e suas partes, bem como com 

as partes do mesmo todo, ou seja, não se limita de um corpo sobre o outro, mas na 

mistura, na conveniência e desconveniência das relações características entre os corpos. 

A noção comum não é abstrata, e sim coletiva e concreta, pois remete sempre a uma 

multiplicidade. Esta ideia-noção é construída dos encontros passa a ser comum a todos 

os corpos envolvidos. Por isso que Espinosa acredita que ser racional ou sábio é saber 

fazer encontros que convém ao próprio corpo. Chegar-se-ia, então, às ideias 
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adequadas, quando há conhecimento das causas e as causas são predominantemente 

por motivos do próprio corpo.    

Por fim, o terceiro gênero de conhecimento, Chauí (1995) vem chamar de 

intuição intelectual e Deleuze de essência. Nessa etapa já se alcança as ideias 

adequadas através das essências singulares, ou seja, pelos seus limites de intensidade, os 

quais cada corpo tem o seu. Nesta etapa, além da ordem dos encontros e das misturas, 

leva-se em consideração as relações características de um modo particular. Alcançou-se 

uma certeza de determinados encontros ao conhecer causas e efeitos.  

Diante dessas informações, no âmbito das relações humanas, o corpo e a alma 

podem ser considerados ativos ou passivos. O corpo é considerado ativo quando ele é a 

causa interna e completa da afecção e a alma é ativa quando compreende que tanto o 

corpo como ela própria são a causa do afeto ou ideia. De modo oposto, o corpo é causa 

inadequada da afecção quando a causa da afecção é externa e só parcialmente interna 

(de si mesmo) e a alma é passiva, do mesmo modo, quando seus desejos ou ideias são 

determinados do exterior e só parcialmente por ela mesma (apud GOMES, 2010). Ao 

mesmo tempo, de acordo com Espinosa, o afeto é compreendido como ação quando o 

corpo é a causa adequada de alguma afecção, caso contrário, os afetos são considerados 

paixões. 

Mas o que seriam os afetos e a afecção? Deleuze (2009) explica que afetos ou 

affectus são a variação da potência de agir e a afecção ou affectio é o estado de um 

corpo enquanto sofre a ação de um outro corpo, melhor dizendo, o efeito ou a ação que 

um corpo produz sobre um outro. A afecção, para Espinosa, sempre implica num 

contato, nunca acontece à distância e sempre diz de corpo afetado ou modificado, não 

do corpo modificante. Um exemplo interessante dado por Deleuze (2009) é da ação ou 

efeito do sol sobre o nosso corpo, onde se pode dizer da maneira como o corpo está 

constituído e não da constituição do sol.  

A noção espinosana da força dos afetos, de acordo com Chauí (1995), trata da 

capacidade do corpo humano em ser afetado de inúmeras maneiras e que modula o 

aumento ou diminuição da potência de agir ou capacidade de existir. Esta autora reforça 

que, ao mesmo tempo que existem essas possibilidades diante dos encontros, é inerente 

aos corpos um esforço pela perseveração na existência chamado conatus. Conatus seria 
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essa potência natural de autoconservação, um interesse do corpo e da alma na existência 

e tudo que contribua para mantê-la. “Sendo uma força interna para existir e conservar a 

existência, o conatus é uma força interna positiva ou afirmativa, intrinsecamente 

indestrutível, pois nenhum ser busca a autodestruição” (CHAUÍ 1995, pp. 59). De 

acordo com a autora, no corpo o conatus se chama apetite e na alma desejo.  

Nos encontros dos corpos, são dois os afetos fundamentais que os compõem a 

alegria que possibilita o aumento da potência de agir, ou seja, a força de existir 

aumenta, fortalece o conatus; e a tristeza que diminui tal potência ou a força de existir 

diminui, debilitando o conatus. A positividade ontológica do conatus tem na alegria um 

princípio estratégico de resistência à tristeza e tudo que diminui a potência de agir. A 

partir dessas modulações dos afetos é que os encontros podem ser classificados por 

Espinosa como bons ou ruins. Bom e ruim são os sentidos de variação da potência de 

agir, onde o aumento dessa potência é considerado bom e a diminuição ruim (apud 

GOMES, 2010).  

Quando faço um encontro tal que a relação do corpo que me modifica, 

que atua sobre mim, se combina com minha própria relação, com as 

características do meu próprio corpo, o que acontece? Eu diria que 

minha potência de agir está aumentada; ao menos aumenta sob esta 

relação. Quando, ao contrário, eu faço um encontro tal que a relação 

característica do corpo que me modifica compromete ou destrói uma 

de minhas relações, ou minha relação característica, eu diria que 

minha potência de agir é diminuída ou mesmo destruída. (DELEUZE, 

2009, pp.37) 

Quando um corpo encontra outro e com tudo que existe em cada corpo, a 

maneira como se relacionam é que definirá o aumento ou diminuição da potência de 

agir, respectivamente um bom ou mau encontro (apud GOMES, 2010). Deleuze (2009) 

afirma que todo o tempo há composições e decomposições de relações e as duas vão 

sempre juntas. A composição acontece quando a relação do corpo é conservada e se 

compõe com uma outra relação exterior, enquanto a decomposição seria quando o corpo 

exterior prevalece ou quando muitas das relações de um corpo é destruída.  

Diante dos encontros e da afirmação da racionalidade na filosofia de Espinosa, 

Chauí (1995), deixa a questão: “Como passar das definições imaginativas inadequadas à 

definição intelectual, real e verdadeira?” (pp. 41). Ela responde, a partir de Espinosa, 

que seria através do método, devendo conhecer as causas dos encontros, dependendo, 
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por sua vez, da própria inteligência. Deleuze (2009) afirma via Espinosa que a alegria 

permite fazer com que uma pessoa se torne inteligente enquanto a tristeza não, pois 

quando o corpo combina ou compõe com outro, induz a formar a noção do que é 

comum, faz adquirir uma potencialidade de uma noção comum, iniciado o processo de 

compreensão das causas dos afetos nos encontros. 

Nesse sentido, o bom encontro é aquele em que a relação com o outro corpo 

convém, quando combinam a relação de movimento e repouso característico do corpo 

em questão, aumentando a potência de agir. Já o mau encontro é quando um corpo não 

combina com outro, quando afeta destruindo ou decompondo a relação característica. 

Um exemplo claro de bom ou mau encontro seria os alimentos que ingerimos, a 

depender do que seja, os efeitos podem ser bons ou ruins, que se for algo que sacie a 

fome, foi bom, mas se provocou alguma indigestão ou intoxicação, considera-se ruim 

(apud GOMES, 2010).  

No entanto, alguns encontros considerados bons para quem participa, na 

realidade são danosos, prejudiciais; são ilusórios. Chauí (1995) chama esses encontros 

de servidão e alienação. O primeiro tipo se trata de encontros resultantes das paixões 

que aumentam imaginariamente a força do conatus e a diminuem na realidade, por ter 

se submetido a forças externas. Já o segundo está relacionado a um indivíduo passivo-

passional que é servo de causas exteriores e está sob o poder de um outro, pois o deseja 

e se identifica com este. O que move a alienação é uma carência insaciável em uma 

busca interminável de satisfação de si. Estas são condições de relações que muitas vezes 

as pessoas não se percebem inseridas, podendo ser interessante adquirir uma variedade 

de experiências em encontros para aprender a discernir o que aumenta de fato o próprio 

conatus ou não.  

De fato, os corpos são sensibilizados de múltiplas formas e ao mesmo tempo 

existem múltiplos efeitos de combinações de um mesmo corpo, diferentes maneiras de 

afetar e ser afetado, sendo que só nas experiências que será possível distinguir bons ou 

maus encontros. O corpo sai modificado nos encontros e sua configuração está 

diretamente relacionada com suas experiências, dependendo dos arranjos com outros 

corpos. É possível observar isso na complexidade das alergias, por exemplo. Um 

mesmo alimento, uma substância, um aroma e até textura podem provocar efeitos em 

alguém com um grau de intolerância que desencadeia sérios problemas, mas que em 
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outras pessoas são inofensivos e úteis. A variação da potência de existir exprime a forma 

como se dão as relações afetivas entre os corpos (DELEUZE, 2009). 

É possível observar que a filosofia de Espinosa afirma uma ética voltada à 

experimentação, a uma abertura de se afetar e ser afetado de múltiplas maneiras com 

outros corpos, fazendo um esforço de estar atento ao que acontece com o próprio corpo, 

conhecendo as necessidades e limitações, assumindo o risco das descobertas de suas 

potências e fragilidades. 

 

A ética não é senão o movimento de reflexão, isto é, o movimento de 

interiorização no qual a alma interpreta seus afetos e as afecções de 

seu corpo, destruindo as causas externas imaginárias e descobrindo 

seu corpo como causas reais dos apetites e desejos (CHAUÍ, 1995, 

pp.65).  

Esta reflexão da qual Chauí (1995) aponta é como uma interpretação das causas 

reais e do sentido verdadeiro da vida afetiva para cada corpo. A ética, em Espinosa, 

encontra-se na possibilidade de fortalecer o conatus com fins de que a alegria e os 

desejos daí nascidos façam diminuir a passividade e aumentar a atividade (CHAUÍ, 

1995). Dessa maneira é que, de acordo com esta autora, chegar-se-ia à liberdade, ao 

conseguir se reconhecer como causa dos apetites e imagens, desejos e ideias, afastando-

se de qualquer ilusão surgida de causas externas.  

Por isso que a virtude para Espinosa significaria uma disposição afetiva em se 

relacionar junto à capacidade para pensar e interpretar as ideias adequadas e 

inadequadas (apud GOMES, 2010). Este movimento de busca por experiências e 

compreender o que se passa nelas faz parte do que Deleuze (2009) explica ser o 

primeiro aspecto da razão, um duplo aspecto, o de selecionar-compor. Essa seleção-

composição busca por experiências com as quais as relações se compõem com um 

determinado corpo e daí tirar as consequências. Nesse sentido, é buscar fugir ao 

máximo dos encontros com relações que não convém e compor ao máximo com as 

relações que convém.  

As mudanças entre as pessoas nos encontros podem ser muitas, não só das 

experiências de muitos encontros que fazem discernir entre as relações que querem ou 

não para si, como também no simples fato de ter tido um encontro e a partir daí as 
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pessoas que experienciaram saírem modificadas. Levinás (1993) é um autor que vai 

explicitar como se dão estas transformações e de que modo isso acontece entre as 

pessoas. Dentro de um espaço intersubjetivo criado nos encontros, as alteridades das 

pessoas são questionadas, fazendo com que se desestabilizem, que tão logo passada a 

fase da dor e do esforço, há uma transformação da subjetividade do sujeito.  

No encontro entre as pessoas e suas diferenças, há uma sensação de “agonia”, 

indicando a alteridade e a tensão que faz surgir deslocamentos e questionamentos. Por 

isso parece imprescindível a presença do outro para a construção de si, diferente de 

quando a relação de intimidade provoca um se fechar em si e não confiança no outro, o 

que afasta a possibilidade de experimentar o encontro novo e inesperado, o qual foi 

explicitado em subtópico anterior desta dissertação. Dessa maneira, a conversa e troca 

de opiniões que acontecem nos encontros da feira podem possibilitar uma abertura de 

visão, ficando evidente uma interdependência entras as pessoas para alcançar o 

aprimoramento e ampliação do pensamento, ou seja, um aprendizado mútuo.   

Tentamos agora responder a pergunta-chave de Espinosa que moveu toda sua 

discussão em sua obra Ética: “O que pode um corpo?”, que significaria ser não um 

corpo em geral, mas os corpos em específico, cada corpo em sua singularidade. Para 

tanto, só se é possível responder ensaiando experimentar as capacidades e ao mesmo 

tempo refletir sobre tais experiências (DELEUZE, 2009). Dessa forma, acredito que se 

constróem as relações entre as pessoas, que se fazem as escolhas, entre elas a de 

permanecer frequentando a feira. 

A feira livre se torna um lugar oportuno para diversos encontros e para 

experimentar modos de se relacionar aberto à diferença e ao novo, já que na feira as 

oportunidades para encontros ao acaso são maiores, pela variedade de pessoas que 

circulam pelo local. Este pode ser considerado um espaço privilegiado em que algumas 

pessoas costumam frequentar semanalmente, mantêm vínculos afetivos 

circunstancializados, não conseguindo ficar sozinhas, isoladas, incomunicáveis. Nesse 

lugar as pessoas precisam verbalizar seus pedidos, oferecer seus produtos, pechinchar, 

trocar ideias e opiniões seja sobre o produto, seja sobre assuntos cotidianos. A feira livre 

propicia o encontro entre pessoas das mais diversas, a conversa descompromissada, o 

inesperado.  

 



122 

 

7. Considerações Finais 

 

  Do mesmo jeito que foi difícil começar a tarefa de relatar os acontecimentos da 

pesquisa nesta dissertação, terminar também não me parece tarefa fácil, porque se sabe 

que os assuntos sobre a feira livre e as relações humanas não se esgotam. Existem 

muitos outros aspectos a serem discutidos, tanto culturais, políticos, históricos, 

econômicos, sociais, enfim, uma gama de fatores que constituem a feira livre como um 

fenômeno a ser estudado no meio urbano. A pesquisa de campo na feira livre foi um 

feliz encontro inesperado para mim, pois me trouxe as oportunidades de explorar 

questões pertinentes sobre as dificuldades de inserção no campo, as transformações 

diante dessas experiências, as peculiaridades de um local que apesar de transitório, por 

acontecer semanalmente em determinadas ruas das cidades, constróem hábitos e 

vínculos humanos que permanecem nas vidas das pessoas por muito tempo. 

  Assim como muitos trabalhos de pesquisa em mestrado, este também surgiu de 

um projeto completamente diferente e que foi se configurando no estudo aqui 

apresentado. Ocorreram mudanças de postura durante esse processo de pesquisa, tanto 

nas escolhas, quanto nos modos de se fazer pesquisa, de modo “formiga” para um 

“meio-cigarra”. Existiram ressalvas a serem feitas antes de contar das histórias das 

experiências, das visitas à feira do bairro Castelo Branco, justamente sobre a 

narratividade das experiências, sobre uma postura ética e metodológica diante de 

pesquisas e as peculiaridades da pesquisa urbana junto às inspirações etnográficas que 

de algum modo fizeram parte desta pesquisa.  

  Nas visitas à feira, concentrei-me nas bancas de Meire e Duquinha, buscando de 

início a relação de amizade entre as duas, mas que diante da diversidade na feira, 

perceberam-se múltiplas relações que ali existiam, entre elas e outros feirantes, 

fregueses e vizinhos. No momento de relatar as experiências, procurei ressaltar histórias 

que me chamaram a atenção, em que as interações entre feirantes e fregueses fugiam da 

mera relação comercial, situações de colaboração, conversas descontraídas, as quais 

eram muito comuns nesse campo. Achei interessante destacar as dificuldades e desafios 

que surgiram, pois mostram os autos e baixos em uma pesquisa, que não se tratava de 

algo planejado, mas que buscava respeitar o tempo e os acontecimentos do lugar.  
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  Importante destacar que, mesmo não tendo sido investido tanto tempo de visitas 

quanto na feira livre, o supermercado foi trazido neste trabalho por ter feito parte do 

trajeto de pesquisa e de ser utilizado em discussões que dizem respeito ao modo como 

as constituições de locais modulam as relações entre as pessoas. Algumas histórias e 

situações neste local foram contadas, bem como alguns aspectos da organização do 

supermercado que muito destoam da feira livre. 

  Diante dessas experiências, principalmente na feira do bairro Castelo Branco, 

pude produzir discussões que de algum modo perpassavam sobre as construção de 

relações na nossa sociedade capitalista, assim como a constituição do sujeito individual 

e intimista, a constituição de não-lugares de passagem e lugares de permanência, o 

controle do espaço urbano pelo ditames da saúde e uma forma de compreender como as 

relações humanas são construídas e modulam encontros. Fica evidente que muitas 

outras questões poderiam ser abordadas ou as próprias questões trazidas poderiam ser 

mais aprofundadas, mas há um limite de tempo e conteúdo para uma dissertação. Estou 

ciente que tratar de um campo como a feira e de tudo que faz parte dela é tratar da vida 

e isso não cabe apenas em trabalhos acadêmicos, mas nem por isso devemos deixar que 

a vida deixe de fazer parte das pesquisas, pois é na vida que nos inspiramos para 

produzir trabalhos acadêmicos em Psicologia Social.  

  Nesse trabalho dissertativo nunca houve a intenção de fechar discussões ou de 

ter conclusões definidas, mas sim problematizar sobre a constituição das relações na 

nossa sociedade, utilizando a pesquisa de campo na feira para demostrar a importância 

de se dar a oportunidade para se lançar ao inesperado dos encontros, à construção 

pessoal e social diante do diferente e do novo, de produzir discussões políticas que 

digam respeito não a um particular, mas a um comum e um coletivo. Espera-se com esta 

dissertação poder instigar a quem ler a construir novos trabalhos que explorem as 

relações humanas e colabore para enfrentar problemas contemporâneos do 

individualismo, da fragmentação/homogeneização de grupos sociais. 

  Apesar de ter a feira livre como um analisador para muitas outras discussões, 

este local se mostrou um lugar curioso para compreender como se dão as relações num 

espaço urbano específico. Mais do que realizar um trabalho acadêmico e científico, o 

estudo da feira livre me deu a oportunidade de envolvimento com uma cotidianidade 

particular que impregna e se faz presente na memória como algo que fez e fará parte 
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sempre da vida de quem dela participa. A partir destas reflexões, tornou-se possível 

compreender um pouco do universo da feira livre e espero daqui poder ter conseguido 

prestigiar e caracterizar a feira livre como manifestação de um espaço sociocultural, 

cujas cenas e passagens são construídas pelos sujeitos locais, através da articulação de 

redes sociais como um instrumento próprio de fortalecimento da feira.        
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