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SOBRE O LIVRO

O livro apresenta a feira como um momento de passar a rea-
lidade em revista. Um tabuleiro de paradoxos no qual se constata a 
alegria do encontro e a aspereza da vida. Conhecidos e desconhecidos 
se reúnem semanalmente nesse espaço para reabastecer estoques de 
esperança: o vestir, o comer, as ilusões e as informações, mas tam-
bém para partilhar imagens da desigualdade social; a exploração do 
trabalho infantil e do idoso, mas também as longas jornadas de um 
trabalho insalubre.

Thiago Lucena e Willington Germano nos convidam a refletir 
sobre tal cenário propondo o acionamento dos sentidos como ca-
nais de aprendizado. Pela polifonia da feira os pesquisadores exer-
citam o ato de fuçar, não apenas a melhor mercadoria das bancas, 
mas também a diversidade de saberes e pensamentos. O texto que 
se originou da dissertação de mestrado em Ciências Sociais (UFRN) 
de Thiago Lucena orientado pelo professor Willington Germano 
propicia pensar o que buscamos numa feira. Talvez o que procura-
mos ali seja o abastecimento da existência e o reconhecimento de 
que somos permanentes fregueses do celeiro da cultura.

Feiras livres: cidades de um só dia, aprendizados para a vida 
inteira expressa a convicção de que da feira é possível tirar lições 
de raciocínio lógico, cordialidade, convencimento, solidariedade e 
cultivo de um senso estético. Sugere saber olhar para as pessoas, 
dialogar com múltiplas subjetividades e, como bem expressa o tex-
to, descortina “numa caótica e pulsante sala de aula ao ar livre” a 
vontade experimentar conhecimentos úteis para toda a vida. 

Se é um livro originado por uma pesquisa na área das Ciências 
Sociais, ele ultrapassa esse domínio e pode chegar a iluminar outras 
temáticas correlatas e encantar leitores de pertencimentos diversos.

Josineide Silveira de Oliveira
Professora do Curso de Ciências da Religião

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte
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RESUMO

O presente livro problematiza constelações cria-
tivas de saberes marcados por múltiplas subjetividades 
em um espaço singular das cidades: a feira livre. Lugar 
de trocas comerciais, mas também afetuais, simbólicas 
e míticas, esse espaço se mantém ao lado dos estabeleci-
mentos mercantis assépticos e climatizados como são os 
supermercados e hipermercados dos espaços urbanos e 
das metrópoles. A feira, por seu caráter itinerante e seus 
personagens nômades modernos, é vista aqui como uma 
caótica e pulsante sala de aula ao ar livre na qual se cons-
troem saberes mais próximos de uma lógica do sensível 
(Claude Lévi-Strauss). Um laboratório de construção de 
conhecimento pertinente (Edgar Morin), aqueles que 
religam fenômeno e contexto sem opor manipulação e 
tempo real de aplicabilidade dos saberes construídos. 
Nessa escola sem muros, portas, janelas, quadros-ne-
gros ou programas, os saberes da tradição (Conceição 
Almeida) são experimentados e compartilhados por 
sujeitos portadores de histórias grávidas de simbologias 
tristes e felizes que expõem a face de um humano em 
permanente combustão, construção e incerteza.
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PREFÁCIO

O talento educa-se na calma, 
o caráter no tumultuo da vida.

Johann Goethe

Um dos princípios das ciências da complexidade sugere que 
observemos as singularidades escondidas nos cenários e fenô-
menos que à primeira vista parecem homogêneos e invarian-
tes. De forma inversa e complementar, aconselha igualmente a 
observar o que há de comum entre eventos, contextos e fenô-
menos que parecem tão díspares e absolutamente singulares.

Se observarmos uma feira livre e uma universidade, 
à primeira vista elas não parecem ter nada de similar a não 
ser o fato de serem duas das muitas expressões da cultura 
humana. O que haveria de comum em dois espaços tão distin-
tos? Em que uma feira livre, a céu aberto, se assemelha ao 
ambiente universitário concentrado num conjunto de edifi-
cações protegidos do sol e da chuva? O fato de serem ambas 
gestadas e alimentadas pelo fluxo das ações coletivas, das 
forças da conjunção, do trabalho associativo, da relação entre 
pessoas. Tanto na feira quanto na universidade ninguém faz 
nada sozinho. Uma cadeia de interdependência constela todas 
as ações aparentemente individuais. Cada barraca de feira é a 
expressão viva de uma cadeia de relações que se inicia antes 
de expostos os produtos e não termina ao final do dia. Tanto 
na feira quanto na universidade há cooperação, partilha de 
saberes, aprendizagens mútuas, mestres e discípulos, os que 
ofertam produtos e os que os procuram.

Nos ambientes universitários, que se caracterizam de 
forma particular como espaços de construção e partilha do 



conhecimento, essa relação de simbiose e cooperação é ainda 
mais plena e explícita. A construção de um trabalho acadêmico é 
movido, sempre, pela dinâmica de relação entre mestre e discí-
pulo. Supõe cooperação, diálogo, trabalho comum. Daí porque 
numa dissertação ou numa tese há sempre as marcas do mestre 
orientador, e a criatividade e originalidade do discípulo.

Feiras livres: cidades de um só dia, aprendizados para a vida 
inteira é expressão desse modo de ser da ciência acadêmica. 
Sob a maestria de José Willington Germano, pôde o jovem 
professor de nossa UFRN, Thiago Isaias Nóbrega de Lucena 
armar sua barraca a céu aberto no bairro do Alecrim para se 
abrir a vida pulsante de uma feira livre. Dispondo dos instru-
mentos sugeridos e ofertados pelo mestre pode ele ver, ouvir, 
tocar e sentir pessoas, produtos, situações inusitadas, auroras 
e entardeceres que só se mostram aos que caminham pelas 
veredas da incerteza e do improvável.

Este livro é vivo como uma feira. Expõe o ciclo de tempo 
de um dia, mas fala da história imemorial das trocas e coope-
rações das sociedades num cenário que se repete, com varia-
ções, por países e culturas diversas. Centrando sua pesquisa 
numa feira da cidade do Natal, evoca também as lembranças 
afetivas e de outras feiras – como as da cidade de Ouro Branco 
onde Thiago nasceu, e de uma feira em Lisboa vasculhada com 
curiosidade por ele.

Uma incursão histórica a partir de autores seminais que 
trataram da temática; uma reflexão que contextualiza como 
se deu a metamorfose do tema de pesquisa; e, sobretudo, a 
destreza estética em capturar imagens que congelam o casual, 
o instantâneo e as irrepetíveis expressões das pessoas, fazem 
deste livro um exemplo de pesquisa. Como se não bastas-
sem essas qualidades de uma boa narrativa da ciência, duas 



entrevistas com profissionais de expressão na cidade de Natal, 
figuram aqui como efeito de demonstração do argumento 
central aqui anunciado: a feira como escola da vida. Como 
lugar de aprendizagens na prática. Como espaço para exer-
citar a negociação, o convencimento, a sedução. Como apren-
dizagem de conteúdos escolares a céu aberto, do lado de fora 
da escola. É isso, e um pouco mais, que se pode depreender 
das entrevistas concedidas por Luiz Carlos Oliveira de Freitas 
e Ronaldo Ferreira de Lima.

“O talento se educa na calma, o caráter no tumulto da 
vida”. Nada mais pertinente do que essas palavras de Goethe 
que tomei como iluminação para escrever este prefácio. E isso 
porque, igualmente, nada mais pleno de sentido para pensar a 
feira como expressão da vida pulsante, fugaz e rápida do que a 
emblemática “Hora do Grito”. Se na feira livre a hora do grito é 
o momento que requer com maior plenitude as habilidades da 
estratégia e da decisão; se é nessa hora que os feirantes preci-
sam ter a coragem de se desvencilhar do peso dos produtos 
ao desmontar suas barracas; se é imperativo baixar os preços, 
vender seus produtos por quase nada e, no limite, doa-los, que 
lição, ensinamento e aprendizagem podemos assumir para 
nós? Que na vida, e em qualquer de seus cenários – incluído aí 
o cenário acadêmico e universitário – todo momento é a “hora 
do grito”. Daí porque humildade, cooperação, leveza, negocia-
ção e doação talvez sejam as atitudes, sentimentos e talentos 
dos quais precisaremos para alimentar o caráter – condição 
sine qua non de uma ciência do diálogo e da cooperação.

Maria da Conceição Almeida, 
numa noite de domingo.
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O sol ainda nem brindou à Terra seus primeiros raios, mas 
em corredores de ruas, em volta de praças ou em meio a 
mercados fechados, os personagens da Feira já estão em plena 
atividade. Em alguns casos a luz ainda é improvisada, mas o 
arrumar das bancas já se inicia. Essa atividade implica dispor 
cuidadosamente os produtos sobre uma armação de madeira 
coberta por uma lona, tecido grosso ou plástico preso a duas 
hastes laterais. É a preparação para o dia que vai começar. Os 
produtos, os mais variados (frutas, verduras, legumes, queijos, 
carnes, peixes, raízes, cereais, artefatos eletrônicos, roupas, 
calçados, entre muitos outros) começam a ser disponibiliza-
dos de maneira que se tornem mais visíveis e atrativos, para, 
dentro de alguns instantes, serem apalpados, analisados e, por 
fim, mercadejados.

Nesse momento o olhar treinado seleciona e prioriza os 
produtos com as melhores características de conservação em 
detrimento de outros com propriedades menos acionadoras 
dos sentidos. À medida que realiza essa seleção, o feirante 
vai compondo sem lápis ou papel na mão e entonando já em 
voz alta seu repertório de marketing para atrair e seduzir o 
público que logo começará a chegar. O dia já clareou. Tudo 
tem que estar em seu devido lugar. É assim na feira livre do 
Alecrim. É assim nas feiras de muitas cidades grandes e peque-
nas pelo mundo afora.

Gosto sempre de dizer que, neste livro a feira livre é 
metáfora e metonímia. Metáfora porque utilizo linguagens  
expressões, artefatos, artifícios e jeitos de ser da feira para falar 
de atitudes, trajeto e desdobramentos deste trabalho. É metoní-
mia porque é com a feira que eu me encontro para estudar junto, 
estudar com; é o espaço central de referência empírica deste 
trabalho; é de feira, da feira e com a feira que eu estou falando.
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Esse lugar de trocas que excedem a dimensão comer-
cial está presente em meu mundo prático e imaginário desde 
os meus primeiros anos de vida. Como fio que une miçangas 
dispersas, transversaliza muitas das experiências e conheci-
mentos compartilhados no ambiente escolar, mas, fundamen-
talmente, no meu aprendizado de vida para além dos muros 
da escola. Essa atividade e acontecimento tem a capacidade de 
me afectar, descentrar meu pensamento de sua imobilidade 
habitual e forçar a produção de novas rotas (DELEUZE, 1992). 
Ela está incrustada na origem e formação do meu povo, do 
meu lugar, das minhas origens, do meu ser. É como um orga-
nismo vivo e pulsante indissociável do meu corpo físico que 
se alimenta de afetos e vibrações que misturam lembranças, 
sentimentos, aprendizagens, saudades e conhecimentos.

No momento de arrumar a banca, todos os caixotes de 
produtos diversos estão dispersos pelo chão. A intenção do 
feirante naquele momento, o seu objetivo primeiro é colo-
car ordem naqueles produtos para criar um ar atrativo para 
os clientes em potencial que passarão pela banca. A partir 
dessa lógica, ouso inferir que nós pesquisadores somos um 
pouco feirantes porque realizamos justamente o exercício de 
acessar e abrir os diversos caixotes de conhecimentos varia-
dos, dispersos em livros, encontros, investigações e regis-
tros, muitas vezes desconexos ou aparentemente caóticos. 
Tentamos absorver o que de essencial pode ser retido, busca-
mos nos apropriar de algumas ideias ou até mesmo, criar 
novas. Finalmente lapidamos tais informações e as tatuamos 
pela escrita para torná-las palatáveis, apreciáveis e passíveis 
de serem também manipuladas e utilizadas por outros. Em 
relação a esse outro, jamais saberemos que destino dará a essa 
compilação, dado que o que faz sentido para um, muitas vezes 
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se quer força o pensamento de outro. Também porque não se 
transfere conhecimento nem se conhece no lugar de alguém.

Foi como no exercício de preparação da banca que 
comecei a questionar-me a respeito da assertiva de que são as 
condições postas no momento que organizam o sujeito em suas 
inquietações teóricas e existenciais. A partir daí fui retirando 
os produtos dos caixotes da memória e iniciei uma digressão a 
respeito do meu caminhar pessoal e acadêmico até a tessitura 
deste trabalho. A esse exercício religuei uma questão que julgo 
importante: de que maneira o envolvimento ou distanciamen-
to do pesquisador com a problemática investigada pode traçar 
bases estratégicas no caminhar rumo ao grande desejo de toda 
pesquisa, o de organizar o caos? No meu caso, e tendo como 
alimento a minha história de vida na feira da minha cidade, 
através do uso da palavra, organizar o caos de pensamentos 
dispersos. A esse respeito, o biólogo e escritor moçambicano 
Mia Couto, parafraseando o escritor irlandês James Joyce, diz:

Na nossa infância, todos nós experimen-
tamos este primeiro idioma, o idioma do 
caos, todos nós usufruímos do momento 
divino em que a nossa vida podia ser 
todas as vidas e o mundo ainda esperava 
por um destino. James Joyce chamava 
de “caosmologia” a esta relação com o 
mundo informe e caótico. Essa relação, 
meus amigos, é aquilo que faz mover a 
escrita, qualquer que seja o continente, 
qualquer que seja a nação, a língua ou o 
gênero literário. (COUTO, 2009, p. 14).

Nessa obsessiva busca por organizar esse idioma caóti-
co, “[...] essa língua cega em que todas as coisas podem ter 
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todos os nomes” (COUTO, 2009, p. 14), busquei estabelecer 
contratos e procurei senhas de acesso ao mundo acadêmico 
para que fosse possibilitada a “autorização” para metamor-
fosear em formato de pesquisa, a minha curiosidade; essa 
vontade de ordem na qual estamos diretamente implicados. 
Em dados momentos somos levados, seja por circunstâncias 
consensuais, pré-estabelecidas, intrínsecas ou conscientes 
a pactuar com essa ciência de cunho mais pragmático para 
resolvermos assuntos – ainda que momentaneamente – que 
pareciam, para nós, ainda parciais ou não problematizados.

Tão logo ultrapassamos nossa iniciação 
nos códigos do conhecimento formal 
escolar – alfabetização, assimilação dos 
conteúdos de diversas disciplinas – e 
sobretudo, quando nos é outorgado o 
direito de nos iniciarmos na atividade 
da pesquisa, somos levados a ingerir um 
conjunto de normas e modos de inves-
tigação que destacam a separação entre 
um sujeito soberano e um objeto inerte 
[...] (ALMEIDA, 2006, p. 2).

Esse modo de fazer ciência prioriza o “método como 
programa” (MORIN, 2003), que se traduz em receitas prontas, 
passos a serem seguidos, disjunção e simplificação lógica que 
se constituíram na sustentação das ciências modernas surgi-
das a partir do século XVII.

Na ocasião da conclusão do meu curso de graduação, 
trabalhei com a problemática do trabalho infantil. Naquele 
momento, pelo fato de estar inserido muito fortemente numa 
redoma institucional – visto que eu trabalhava em um progra-
ma socioassistencial do governo que tem como meta erradicar 
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o trabalho entre menores de 16 anos – acabei por reiterar o viés 
do exotismo, romantização e penalização a respeito de proble-
mas de cunho social comum às teses e publicações do gênero. 
Meu trabalho sustentava-se exclusivamente no discurso insti-
tucional que chancela a negação, proibição e erradicação do 
trabalho infantil e que reprime qualquer ação desviante, impre-
visível ou inesperada a partir dele. Ainda que o meu orientador, 
o Professor José Willington Germano tenha agido como incen-
diador de uma autonomia intelectual que me impulsionou a 
criar uma metodologia de trabalho que saía da armadilha de 
estudar “o” e passar a estudar “com”, tal conjuntura não me 
permitia ver e ouvir que permanentemente existe o imprevisto, 
o indizível, o que não podemos acessar, o por vir, o desvio e a 
desordem que por sua vez impulsionam novos desejos de ordem 
e reorganização. Me faço valer aqui dos termos de Bruno Latour 
a respeito da negação de uma ciência como um fim último, mas 
“em ação”. O intelectual que se propõe a realizar uma pesquisa 
mais inteira, terá 

[...] de aprender a viver com duas vozes 
contraditórias que falam ao mesmo tempo, 
uma sobre a ciência em construção, outra 
sobre a ciência acabada. Esta última 
produz frases como ‘faça isto[...] Faça 
aquilo’; a primeira diz ‘o suficiente nunca 
é suficiente’. (LATOUR, 2010, p. 31).

Tais vozes contraditórias estiveram fortemente presen-
tes no trajeto programático da primeira pesquisa, uma vez que 
eu ouvia, tanto as vozes das crianças nas oficinas de resiliên-
cia montadas junto ao Programa de Erradicação do Trabalho 
Infantil (PETI), quanto as vozes dos pais de meninos e meninas 
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na feira do Alecrim (LUCENA, 2008). Esses contatos sistemáti-
cos me permitiram ouvir também um discurso que se repete 
na história e defende que o trabalho na infância e adolescên-
cia pode ser positivo, e mais, que possibilita o aprendizado de 
nuances da cultura. Porém, naquele contexto, foi preciso seguir 
o programa definido pela ciência instituída e fazer uma espécie 
de assepsia, aquela que no dizer de Almeida (2006, p. 02) é desti-
tuída de sujeito, purificada dos afetos, iras, marcas inconscien-
tes, ideologias e valores éticos dos quais se nutrem – queiramos 
ou não – estudantes, professores e pesquisadores de todos os 
tempos e lugares. Foi necessário naquela conjuntura, me

libertar dos aspectos subjetivos duran-
te a pesquisa; produzir análises que se 
restrinjam a enunciar os fenômenos 
como eles ‘realmente são’; e construir 
interpretações desprovidas dos valores e 
visões de mundo do observador. [Esses] 
são alguns dos princípios referendados 
pelos ideários de uma ciência da assepsia. 
(ALMEIDA,2006, p. 01-02).

Monografia pronta, entregue, defendida e aprovada. 
Em suas considerações finais, um dos professores membros 
da banca naquela ocasião fez a seguinte provocação: “E agora? 
Amanhã o seu trabalho estará exposto em uma das muitas 
estantes da biblioteca, poderá ser consultado ou não. É só 
isso?” Aquela frase de difícil digestão uniu-se a diversas outras 
vozes encontradas no caminho que me levaram a um exercício 
de ruminação e depois de um período de incertezas e insegu-
ranças, de desvio de trajeto.
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O destino se mostra em signos e indícios 
que parecem insignificantes mas que logo 
reconhecemos como decisivos. Assim, 
na vida muitas vezes acreditamos andar 
perdidos, quando na realidade sempre 
caminhamos com um rumo fixo, em 
ocasiões determinados por nossa vonta-
de mais visível, mas em outras, talvez 
mais decisivas para nossa existência, por 
uma vontade ainda desconhecida para 
nós mesmos, mas não obstante pode-
rosa e imanejável, que nos vai fazendo 
marchar até os lugares em que devemos 
nos encontrar com seres ou coisas que, 
de uma maneira ou de outra, são, foram, 
ou serão primordiais para nosso destino, 
favorecendo ou bloqueando nossos dese-
jos aparentes, ajudando ou obstaculizando 
nossas ansiedades, e, às vezes, o que resul-
ta ainda mais assombroso, demonstrando 
estar mais atentos que nossa vontade 
consciente. (SABATO, 2006, p. 29-30).

Entre esses ecos cognitivos que foram redefinindo as 
minhas inquietações de pesquisa, destaco o encontro com a 
obra do psicanalista e etólogo francês Boris Cyrulnik – escritor 
de livros como: “Memória de macaco e palavras de homem” 
(1994), “Os patinhos feios” (2004) e “Falar de amor à beira do 
abismo” (2006), entre outros – principal guia teórico do meu 
trabalho de conclusão de curso de graduação em Ciências 
Sociais. Durante sua estadia em Natal-RN em agosto de 2009 
por ocasião do Simpósio “Resiliência e Cultura”, promovido 
pelo Grupo de Estudos da Complexidade - GRECOM/UFRN, 
pude aproximar-me do Professor Boris e falar de parte dos 
argumentos do meu trabalho. De forma simpática ele me 
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encorajou a respeito do que para mim era, até então, uma 
intuição, um questionamento: “O trabalho infantil não é 
sempre um fator desencadeador de traumas. Ele é praticado 
e aceito de forma natural em diversas comunidades, grupos e 
tribos mundo afora. (CYRULNIK, 2009).

Aquelas palavras ganharam impulso criador na dire-
ção de avançar em minhas curiosidades intelectuais quando 
unidas às provocações do Professor Raúl Domingo Motta, 
Diretor da Cátedra Itinerante UNESCO “Edgar Morin” para 
o Pensamento Complexo (CIUEM).

Em entrevista realizada na sede da Cátedra na cidade 
de Buenos Aires/Argentina em fevereiro de 2011, disse o 
professor Raúl Motta:

nós não temos que pedir autorização todo 
o tempo para falar de temas que vão de 
encontro ao discurso institucional. Este é 
problema que faz com que grande parte 
das investigações não avancem para além 
do consenso. É justo o que está fora, o que 
é ignorado que devemos seguir. (MOTTA,  
informação verbal, 2011).

Definitivamente o trampolim para a significativa mu- 
dança de posições se deu com o conhecimento da obra 
“Complexidade, Saberes Científicos, Saberes da Tradição” 
(ALMEIDA, 2008) que me levou à compreensão de que o que 
eu supunha já era demonstrado a partir de outros cenários 
práticos de construção de um conhecimento mais próximo da 
natureza. Constelações outras onde o conhecimento se opera 
nos sentidos e na experiência prática.
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Uma polifonia de sons e ideias chegavam até mim e não 
por casualidade, pois, como diz sabiamente Ernesto Sabato 
(2006, p. 29) “Nem o amor, nem os encontros verdadeiros, 
nem se quer os profundos desencontros, são obra de casua-
lidades, se não que nos estão misteriosamente reservados.”. 
E foi nessa perspectiva que comecei a filtrar aquelas vozes de 
forma que elas já não fossem ruídos e sim suaves sinalizações 
para o trajeto que estava por começar e “hoje são vozes que 
não escuto senão no sangue, como se a sua lembrança me 
surgisse não da memória, mas do fundo do corpo.” (COUTO, 
2010, p. 09). Utilizo as palavras e neologismos de Mia Couto 
para aferir que, nenhuma dessas vozes contestatórias teria 
ganho status de afecção para produção de pensamento se eu 
não estivesse, em algum momento da minha vida, imerso na 
problemática hoje estudada, ou – utilizando uma expressão do 
antigo paradigma da ciência – se eu não fosse o meu próprio 
objeto de estudo. Nas palavras de lmeida (2006, p. 01),

tudo que é descrito é fruto da experiência 
de um sujeito imerso numa dada realida-
de. É sempre da sua experiência que falam 
o autor, o escritor, o cientista. Longe, 
entretanto, de caracterizar um fenôme-
no de nosso tempo, pensadores marcados 
pela consciência da indissociação entre 
vida e escritura expressaram, com vigor, 
a relação do sujeito com o fenômeno do 
qual tratam.

Se eu não houvesse vivenciado a experiência de traba-
lhar na infância e não houvesse atribuído a esse período 
grandes aprendizados para a vida – o desenvolvimento da 
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sensibilidade no trato com as pessoas, o saber ouvir, o pres-
tar atenção – além do aprendizado de saberes mais práticos 
– como a matemática financeira, o poder de convencimento, 
a organização de ambientes e documentos de trabalho, entre 
outros – provavelmente aquelas vozes não me teriam levado a 
iniciar a construção de um “método como estratégia” (MORIN, 
2003) para encontrar senhas e tentar transpor os esquemas 
conceituais vigentes no trato com o trabalho infantil.

Bem vistas as coisas, quem, no lugar de 
cada um de nós, pensa por nós, signifi-
ca por nós, interpreta por nós? Não são 
as nossas experiências quando torna-
das conscientes – sejam elas materiais, 
fenomênicas ou noológicas – a matéria-
-prima de nossas reflexões? Não é por 
extensão, analogia, similitude ou oposi-
ção às nossas experiências que construí-
mos conhecimento e ampliamos o que 
parece ser individual e absolutamente 
singular? (ALMEIDA, 2006, p. 09).

A esses questionamentos seminais, acrescento: enten-
dendo que o conhecimento científico é uma construção ou 
uma forma de narrativa humana, como seria possível sepa-
rar vida e ideias? Acredito que essa relação só é problemática 
quando ela amputa a possibilidade de avançar as discussões 
para além do que já está dado e chancelado seja por conflitos 
identitários com o que se estuda ou a não resolubilidade de 
situações pessoais. É problemática ainda quando a escolha se 
dá pura e simplesmente pela busca de facilitação de cumpri-
mento de prazos ou devido a uma certa familiaridade com 
o que se estuda. Porém, quando a vida imputa nas ideias a 
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possibilidade de avançar teoricamente e problematizar o que 
parecia (ou supostamente deveria) estar de fora ou o que foge 
à coerência; ou mesmo quando as experiências se deslocam 
dos reflexos pessoais para os universais de forma consciente, 
essa relação torna-se vantajosa e transforma-se em potência 
do pensamento.

Pensadores como Michel de Montaigne e Edgar Morin 
realizaram com destreza tal exercício. O primeiro de forma 
confessional e direta avisa ao leitor que seu livro é ele próprio. 
Ao esboçar uma espécie de autorretrato no qual revela deta-
lhes íntimos de sua vida, Montaigne foi inaugural e contro-
verso em uma época que via com maus olhos a escrita de si 
mesmo. Não deixou de fora de seus escritos suas mazelas, 
problemas de saúde, intempéries e desilusões. Escreve ele:

se fosse para buscar os favores do 
mundo, teria me enfeitado de belezas 
emprestadas. Quero que me vejam aqui 
em meu modo simples, natural e corren-
te, sem pose nem artifício: pois é a mim 
que retrato. Meus defeitos, minhas 
imperfeições e minha forma natural de 
ser hão de se ler ao vivo, tanto quanto 
a decência pública me permitiu. Pois se 
eu estivesse entre essas nações que se diz 
ainda viverem sob a doce liberdade das 
leis primitivas da natureza, asseguro-te 
que teria com muito gosto me pinta-
do por inteiro e totalmente nu. Assim, 
leitor, sou eu mesmo a matéria de meu 
livro. (MONTAIGNE, 2010, p. 37).

Já Edgar Morin, o pensador que sempre reafirma ter 
uma vida e não apenas uma carreira, obstinadamente constrói 



Preparando a banca

27

os seis volumes de La Metode como um projeto intelectual 
de vida no qual o sujeito está implicado no conhecimento. 
Entretanto, toda a crítica a uma ciência dominante que sepa-
ra e simplifica, construída no decorrer dos seis tomos só será 
processada se nos remetermos para os diários e obras auto-
biográficas que ele escreveu.

Por meio de vários artifícios e reflexões, 
Edgar Morin vai, aos poucos, desnu-
dando para si e seus leitores os elos 
que ligam diversos eventos da sua vida 
com os temas dos quais se ocupa em 
suas obras. O trauma provocado pela 
morte de sua mãe Luna, quando tinha 
apenas nove anos, se constitui para ele 
um verdadeiro acionador cognitivo 
de um projeto de conhecimento que 
se consolidou sobre tudo no livro O 
homem e a morte (1988). Mas essa não 
é uma referência isolada. Sua impulsiva 
militância política, seu desacordo com 
qualquer forma de crueldade humana, 
seu questionamento sobre os limites do 
perdão, transpassam conceitos, noções, 
argumentos, interpretações, e mesmo a 
própria concepção de método complexo. 
(ALMEIDA, 2006, p. 12).

Não é por acaso que Edgar Morin em “O Método”, sua 
obra maior, traça as bases para a discussão do pensamento 
complexo. Ele faz isso como opção de vida ao caminhar por 
entre vários domínios do saber buscando formas de (des)equi-
líbrio entre razão e sensibilidade e, principalmente por não 
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deixar de levantar perplexidades perante os despossuídos da 
“Terra-pátria”.

O trajeto deste trabalho – assim como a preparação de 
uma banca na feira livre – norteia-se numa proposta de méto-
do como estratégia, aquele que, como todo o caminho, se faz 
na incerteza do caminhar. Ele teve como pretensão caminhar 
sem as fórmulas rígidas e em necrose do modelo de método 
seguido no paradigma das ciências modernas.

Eu não trago o método, eu parto em busca 
do método. Eu não parto com o método, 
eu parto com a recusa, totalmente cons-
ciente, da simplificação. A  simplificação 
é a disjunção em entidades separadas 
e fechadas, a redução a um elemento 
simples, a expulsão do que não entra 
em um esquema linear. Eu parto com 
a vontade de não ceder a estes modos 
fundamentais de pensamento simplifica-
dor (MORIN, 2003, p. 36).

Buscamos não ceder a esse modelo programático 
sinalizado por Morin, mas, não podemos negar sua existên-
cia, pois somos parte dele. Por isso, buscamos fazer como o 
feirante que, embora não possa precisar como será o dia de 
comércio, sabe bem o que não deve fazer para não perder o 
cliente. Sendo assim, as únicas certezas que ancoramos aqui 
referem-se ao que não queremos ou não nos propomos neste 
trabalho, embora conscientes de que não se podem prever os 
desdobramentos das leituras que serão feitas e das interpre-
tações que serão dadas pela ótica transpassada de imagens de 
cada pessoa que porventura tenha a curiosidade de manusear 
estas páginas.
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É importante assinalar que não nos propomos a incitar 
ou estimular a prática do trabalho infantil, tampouco a descon-
siderar toda a gama estatutária que lida com tal problemática, 
uma vez que esta se constituiu historicamente sustentada por 
meio de diversos estudos, levantamentos, lutas, pesquisas e 
observações. Não pretendemos desautorizar tais documen-
tos oficialmente instituídos, embora manifestemos ao longo 
do trabalho nossas críticas ao modo totalizador, tradutor e 
homogeneizante de sua aplicabilidade.

É sabido que os processos de homogeneização e de 
uniformização são um dos pressupostos impostos pelas ciên-
cias modernas ocidentais entre suas tentativas de consolidar-se 
ao negar e até mesmo retirar das pesquisas o que é da ordem 
do diverso, diferenciado, conflitante. Sobre essa amputação, 
Boaventura de Souza Santos em entrevista concedida no ano 
de 2010 à professora Mabel do Departamento de Educação da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), ao ser 
questionado sobre: “que tipos de experiências pessoais e temas 
se tornaram significantes para o senhor se tornar quem é como 
professor?”; desdobra sua resposta com uma espécie de confis-
são de todo o seu percurso pessoal e ideológico enfatizando o 
que precisou abortar para poder cumprir com as normativas 
científicas no momento de validação de sua tese de doutorado 
construída a partir de uma imersão na Favela do Jacarezinho, 
no Rio de Janeiro.

[...] por mais importante que fosse, eu 
não pude publicar na minha tese de 
doutoramento a transformação pessoal 
pela qual passei ao viver na favela. Essa 
foi a grande transformação precisa-
mente porque eu pude conviver com 
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gente que, sendo analfabeta, tinha uma 
sabedoria de vida extraordinária e que 
me ensinou muito de tudo o que sei hoje 
acerca do modo como devemos respeitar 
os outros, como devemos lutar por uma 
sociedade melhor, como a sociedade é 
injusta e não podemos nunca assumir 
uma posição cínica, branda. Convivi 
com gente simples (sapateiros, donos 
de botequins, marceneiros, trabalhado-
res dos transportes urbanos do Rio de 
Janeiro, com quem eu falava só à noite). 
Viver com essas pessoas foi para mim, 
uma grande escola de vida. O trabalho 
mais importante disso não pôde ficar na 
Tese de doutoramento porque quando 
cheguei para redigi-la o meu orientador 
entendeu que essas minhas experiên-
cias pessoais vividas não deveriam fazer 
parte dela porque, metodologicamente, 
era incorreto. (SANTOS, 2010, p. 04).

A sociedade da informação (e não do conhecimento) 
aquela que prioriza o que é da ordem do provado, medido, 
totalizante e homogêneo, ainda castra as possibilidades inven-
tivas e criativas do sujeito. Faz isso por meio da reafirmação 
de uma lógica de disjunção entre os saberes científicos e os 
saberes da tradição.

Não temos como proposta de investigação inventariar 
os saberes da feira, nem sugerir que eles sejam utilizados em 
substituição ao modelo da escola formal. Isto seria repetir o 
modelo de enquadramento e oficialização de conhecimento 
e estaríamos sustentando-nos em um ideal vazio, uma vez 
que este livro só está sendo escrito porque quem o escreveu 
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construiu um caminho que se deu na escola formal, embora 
consciente de que não foi apenas esse lugar que o “formou”.

Não busco aqui dissecar as origens histórico-antológicas 
de constituição das feiras, mercados ou feiras livres ao longo 
dos séculos da história mundial, brasileira e norteriograndense. 
Busquei, muito mais, manter interlocuções com alguns autores 
e circunstâncias alusivas aos processos históricos como forma 
de circunstanciar uma cronologia não necessariamente linear.

Ainda que tenha realizado leituras de autores e historia-
dores que atribuem ao período histórico da Idade Média não 
a gênese, mas a efetivação da configuração do que temos hoje 
como feira livre, a historicidade remetida aqui é mais ampla 
e tem por base a noção da necessidade de realização de trocas 
fundamentais de bens e serviços entre os humanos, desde 
suas primeiras aglomerações e quando saíram em diáspora 
pela Terra. Sobretudo, utilizo uma lente mais aproximada na 
qual evidencio realidades microcósmicas do ponto de vista de 
quem não estuda a feira e sim a vivencia e experimenta os 
múltiplos sentidos de suas trocas.

O carrinho de mão de frete dessa pesquisa estrutura-se 
nos discursos dos meninos e meninas da feira, bem como seus 
pais e responsáveis, além de ex-feirantes, na tentativa e na 
vontade de saber se realmente há algo para além do discurso 
chancelado das políticas de erradicação do trabalho infantil; 
se realmente eles compreendem que existe um saber que se 
constrói na prática de trabalho na feira.



Hoje eu vou levar você 
num costume popular. 
Embolando a feira-livre 
a gente vai caminhar. 
Hoje eu vou levar você 
num costume popular. 
Embolando a feira-livre 

a gente vai caminhar [...] 

(Trecho de “Embolando a feira-livre”
 de Cajú e Castanha)

Parafraseando a canção dos cantores 
de embolada da cidade de Recife-PE, acima 
citados, faço o convite para acessarmos o 
universo da feira livre, seus atores e formas de 
ser naquele espaço. Como todo trajeto se faz 
ao caminhar, caminhemos no passo do carre-
gador de frete que, por meio de uma destre-
za peculiar, vai e volta diversas vezes pelos 
estreitos e tumultuados corredores da feira.

Imagem 1 – Carregador de frete.
Fonte: Fotos e bricolagem de imagens: Thiago Lucena.
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Estrategicamente buscamos nessa nossa necessidade 
racional de imputar coerência ao caos, seguir o seguinte 
itinerário:

Na primeira parte do trabalho intitulada “A feira fez 
nascer a cidade ou a cidade fez nascer a feira?” nos ques-
tionamos e dissertamos a respeito das afecções primeiras 
que pulsaram e reclamaram atenção na pesquisa; da relação 
imbricada entre o “nascimento” da minha cidade natal, Ouro 
Branco-RN e a realização de uma feira. Em seguida, voltamo-
-nos para o reconhecimento do caráter universal da feira e 
a visualização de estratégias que, em nível local, garantem 
sua diferenciação em relação a outros grupos, mas que, em 
uma escala mais afastada, vinculam-se a processos gerais 
mais amplos e universais. Essa etapa não tem a necessidade de 
mostrar as conjunções, repetições, similitudes e disparidades 
como fim último. A ideia principal é a de mostrar o quanto 
o homo sapiens é uno e múltiplo e como essa diversidade só 
reforça esse modo de ser.

Para isso fizemos um levantamento de referenciais 
teóricos no qual acessamos escritos a respeito das feiras livres 
e mercados presentes em Marrakesh no sudoeste do Marrocos 
(CANETTI, 2006) e em Uganda/África, Calcutá e outras cida-
des da Índia/Ásia (LÉVI-STRAUSS, 2010). Alargamos o nosso 
contexto de referência empírica com experiências concre-
tas de feiras livres abertas e em mercados da Europa atual. 
Por indicação da matemática e estudiosa da cultura Teresa 
Vergani, fomos à Feira da Ladra em Lisboa e à Feira dos Ciganos 
em Estoril- Portugal. Nada mais plausível já que muito do que 
somos é o resultado de mestiçagens que têm como uma de 
suas vértices significativas, a presença portuguesa no Brasil.
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Na sequência, parto para a feira do Alecrim, o principal 
lugar de referência deste trabalho. Apresento esse espaço por 
meio do uso dos sentidos extremamente estimulados pelos 
múltiplos odores, sabores, cores, texturas e sons emanados por 
ela. A incursão pelos sentidos parte dos acionadores primeiros 
e segue a estratégia de ir além desse primeiro nível de signi-
ficação, como faz Claude Lévi-Strauss ao estabelecer relação 
com o que ele veio a chamar de suas três amantes: a Geologia, 
o Marxismo e a Psicanálise. Desse modo, ele procura ir além 
do que está na superfície da rocha, das ações em sociedade e 
da psique humana respectivamente. Entendemos ali a utiliza-
ção dos sentidos como condição principal para constituição 
de vínculos fundamentais que se traduzem em aprendizados 
pertinentes que se dão no preenchimento dos espaços vazios 
de nosso corpo (MUNDURUKU, 2010).

Após essa incursão apaixonada, voltamos nossa mirada 
para a presença de crianças e adolescentes trabalhando nos 
espaços da feira. Antes esclarecemos a que tipo de trabalho 
infantil nós nos referimos. Não é aquele insalubre e degradan-
te que explora a mão de obra infantil presente nas carvoarias, 
cerâmicas, em certas indústrias, sobretudo têxteis e de confec-
ções. Esses tipos de atividades, às quais some-se também o 
trabalho doméstico que aborta o direito da vivência dessa 
fase da vida. Essa percepção desencadeia uma volta às atuais 
discussões a respeito das chancelas proibitivas do trabalho 
infantil elaboradas em um processo histórico e metamorfosea-
das ao longo do mesmo processo. Fazemos uma referência ao 
tratamento atribuído à infância e à adolescência em um recor-
te de tempo e ressaltamos as vozes dos meninos e meninas da 
feira, bem como de seus pais ou responsáveis para mostrar 
que as políticas e leis, ainda que sejam importantes meios de 
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organização de uma sociedade não se abrem às subjetividades 
e singularidades de alguns processos como o da possibilidade 
de aprendizado e perpetuação de nuances da cultura de um 
povo por meio do trabalho acompanhado e atento.

Na segunda parte, circunscrita sob o título “O ‘trabalho’ 
dos alunos e seus aprendizados”, centramos nosso discurso na 
ideia de que a feira é uma escola da vida, um lugar de aprendi-
zagem de saberes da tradição e perpetuação de singularidades 
da cultura de um povo. Primeiramente tomamos de emprésti-
mo alguns referenciais como Francisco Lucas da Silva, Daniel 
Munduruku e Conceição de Almeida para alargar o que se 
pensa a respeito do que é ser um intelectual e da estética do ser 
educador. O exercício intelectual está para além de uma ativi-
dade exclusiva das pessoas que se inseriram nos meandros da 
vida universitária e adquiriram títulos acadêmicos. Intelectual 
portanto, é aquele que consegue construir, lapidar, transformar 
informação em conhecimento e, a partir do que ele tem a seu 
dispor, construir saberes que possam vir a melhorar a sua vida 
e do seu entorno. O educador é aquele que não pauta exclusi-
vamente suas ações nas relações de capitalização da educação. 
Guia os alunos e não repassa, constrói junto o conhecimento.

Numa tentativa de problematização dessa temática no 
universo empírico desta pesquisa, falo de intelectuais “meio 
de feira”, valendo-me de uma expressão muito comum entre 
as pessoas, em especial no nordeste do Brasil, ao referirem-se 
a produtos que não são parte de coleções de marcas oficiais. 
O intelectual “meio de feira” lapida conhecimento pertinen-
te às margens dos saberes oficialmente instituídos. Essa é a 
chave para a elaboração de uma cartografia dos saberes da 
feira livre identificados nas aproximações em campo e nas 
minhas vivências práticas.
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Na terceira parte intitulada “Histórias de feirantes”, 
voltamos a fazer a comparação entre as estratégias do feirante 
e do cientista e trazemos aspectos de duas histórias de vida 
de pessoas que em determinado momento de suas existências 
tiveram a oportunidade de trabalhar na feira e, com o passar 
dos anos entraram na universidade e fizeram uso desses 
aprendizados primeiros para sobressaírem-se nas atividades 
acadêmicas e laborais que escolheram para suas vidas. Esses 
depoimentos demonstram como a malícia, o trato com públi-
cos diversos e a capacidade de negociação lhes trouxeram 
benefícios no âmbito formal de saber e viver.

Por fim, recorro à chamada “Hora do grito” para fazer 
uma vez mais aproximação de uma feira metafórica e meto-
nímica. Com a hora do grito ou hora da xepa, a depender do 
lugar de realização da feira para mostramos o sentimento de 
incompletude e incerteza que pauta o ser humano em todas 
as suas inquietações. A itinerância como estratégia de todos 
nós que, ainda que não sejamos capazes de prever ou calcular 
o que virá pela frente, que pelo menos saibamos recomeçar de 
um modo novo a cada dia. Sempre em movimento.



A feira fez nascer a 
cidade ou a cidade fez 

nascer a feira?
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Cabresto de cavalo e rabichola 
Eu tenho pra vender, quem quer comprar 

Farinha rapadura e graviola
Eu tenho pra vender, quem quer comprar

Pavio de candeeiro panela de barro
Menino vou me embora

Tenho que voltar
Xaxar o meu roçado que nem boi de carro Alpargata de arrasto 
não quer me levar Tinha uma vendinha no canto da rua Onde o 

mangaieiro ia se animar
Tomar uma bicada com lambu assado

E olhar pra Maria do Juá
(Trecho de “Feira de Mangáio” – Sivuca)

Da carne à fruta, da verdura ao celular. Alimento para o corpo 
e antídoto para os males do espírito... Quase tudo se encontra 
na feira livre. É recipiente plástico, roupas diversas, peixe fres-
co, tripa de boi, DVD, chinelo, óculos, celular, queijo, perfume, 
caranguejo... Uma lista para os produtos encontrados nas 
bancas das feiras livres e mercados mundo a fora demandaria 
incontáveis páginas, mas, para quê quantificá-los se jamais 
seremos capazes de mensurar a profusão de tonalidades e 
odores e a polifonia de sons e ruídos presentes nesses lugares, 
aliada à variedade e ao movimento de afetos, de gente? A feira 
livre é um espaço que consegue unir tradição e modernidade, 
uma vez que prevalece na dinâmica das cidades desde as mais 
provincianas até as mais dotadas de serviços, comércio, deli-
very e fast food, fast life. Resiste porque é da ordem da conjun-
ção, da incorporação do que é novo sem abrir completamente 
mão do que é mais arcaico, aquilo que é colhido, cortado e 
esculpido à mão. Essa persistência e atualização talvez se dê 
pelo fato de as feiras livres e os mercados inserirem-se
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numa economia local sustentável. An- 
dando praticamente na contramão das 
transformações ocorridas no modo de 
operacionalização de outros locais de 
comércio e varejo e enfrentando, prin-
cipalmente, a concorrência dos super-
mercados – setor que inovou na gestão, 
na definição dos espaços físicos, no uso 
de recursos tecnológicos, nas estraté-
gias de marketing baseadas em pesqui-
sas de comportamento e necessidade do 
consumidor. (SOARES, 2009, p. 13).

As feiras se mantêm mesmo com a presença em massa 
de supermercados e hipermercados – que simulam o espa-
ço aberto, porém tomados por uma assepsia e temperatura 
controlada – porque são lugares de trocas financeiras, mas 
também afetuais, simbólicas e míticas, além de estarem funda-
mentalmente localizadas em vias públicas o que lhes permite 
uma abertura para outras atividades coletivas como manifes-
tações religiosas, políticas e artísticas por entre suas tendas.

A simbiose dos contrários (campo e cidade, passado 
e presente, mar e sertão) parece tão harmônica, embora a 
harmonia nesses lugares de comercio aberto não tenha nada a 
ver com silêncio, uniformização e repertório pré-estabelecido 
ou ensaiado. Na cadência própria da feira de mangalho1 tem 
tudo isso e mais um pouco dependendo do que a criatividade 
do mangalheiro possa ser capaz de criar e conjugar para depois 
mercadejar. Nesses espaços é perceptível a incorporação do 

1 Produção caseira da lavoura ou de artesanato que é vendido nas feiras-
-livres. Mangalheiro: vendedor de mangalho (pronuncia-se mangaieiro). 
Pop. Mangaio. Disponível em: <http://www.dicionarioinformal.com.br/
definicao.php?palavra=mangalho&id=4143>. Acesso em: 26 set. 2011.
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ritmo eletrônico da cidade grande ao sonoro e peculiar grito do 
dono da banca. Como se fossem frutos dessa hibridação intem-
pestiva, poderíamos citar alguns produtos, tais como “lambe-
dores industrializados, conservas feitas em casa, rapadura tipo 
exportação e as antenas de TV feitas com fio retorcido no mais 
autêntico estilo artesanal” (GALANTE, 2006, p. 02).

Muitas são as canções que mostram uma característica 
peculiar de hibridez presente nas feiras livres que é o fato de, 
em uma mesma banca ou em um mesmo pacote ou sacola, o 
comprador carregar produtos diversos, misturados. Com um 
preço geral, muitas vezes o feirante, dependendo da intimi-
dade dedicada ao freguês pesa num mesmo prato de balança 
um tomate mais duas cenouras, junto com uma batata e para 
contrabalancear, coloca uma cebola roxa.

Feira-livre é aqui, 
leva dois maracatus com tucupi. 

Feira-livre que só. 
Vai até baião de dois com carimbo [...]

(Trecho de “Feira-livre” de Edu Krieger)

Tem rede, tem balieira, mode minino caçá nambu. Maxixe, 
cebola verde, tomate, cuento, couve e chuchu. Armoço feito nas 
torda. Pirão mixido que nem angu. Mubia de tamburête, feita do 
tronco do mulungu. Tem loiça, tem ferro véio, sorvete de raspa 
que faz jaú. Gelada, cardo de cana, fruta de paima e mandacaru. 

Bunecos de Vitalino que são conhecidos inté no Sul [...] 

(Trecho de “A feira de Caruaru” – Onildo Almeida)



Vejam só o barato da feira. 
Bastante maneira pra quem quer comprar.

Tem anel, gargantilha, pulseira. 
Tem som, geladeira, tem brinco e colar. 

De montão disco velho de tango. 
Pra quem tá de rango, sopa de siri. 

(Trecho de “Feira do Acarí” – Zeca Pagodinho)

“Historicamente, as primeiras feiras surgiram pa- 
ra satisfazer as necessidades de trocas entre as pessoas. 
A partir e ao redor delas surgiram as comunidades, os 
burgos, as cidades” (GALANTE, 2006, p. 3). Como se fosse 
uma chave para atender ao desejo de tatuar pela escrita 
os afectos primeiros que desencadearam na escrita deste 
trabalho, me remeto para a recordação mais seminal 
que tenho em relação à feira livre.

Nasci e vivi meus primeiros 20 anos em uma 
cidade do interior do estado do Rio Grande do Norte, 
cuja gênese está diretamente atrelada à realização de 
uma grande feira que levou cerca de dois anos para ser 
organizada e oficializada.

A cidade de Ouro Branco é um lugar de peque-
na extensão geográfica – assim como mostrado na 
Imagem 03 a sua proporção em relação ao estado do 
Rio grande do Norte – porém imensa em histórias e 
fofocas históricas, compartilhadas em suas esquinas 
ou em volta de sua praça principal.

Imagem 2 – Simbioses da feira.
Fonte: Fotos e bricolagem de imagens: Thiago Lucena.
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Imagem 3 – Ouro Branco, localização no estado do Rio Grande do 
Norte/Brasil. 
Fonte: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:RioGrandedoNorte_Municip_
OuroBranco.svg>.

Imagem 4 – Vista aérea parcial de Ouro Branco-RN com destaque 
para o local onde foi organizada a primeira feira. 

 Fonte: <http://www.handsolution.net/~ourobran/historia.php>.
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A cidade de pequeno porte (ver Imagem 4) possui atual-
mente uma população total de 4.701 habitantes2 e seu nome é 
uma referência à cotonicultura que em tempos idos constituía-
-se na principal atividade agrícola e forma de subsistência da 
população. Atualmente o que se tem a respeito dessa cultura é 
apenas a presença de uns poucos arbustos com função mera-
mente ornamental espalhados por alguns de seus logradouros. 
Cidadela das calçadas repletas de cadeiras e pessoas a conver-
sar e de casas que ainda se dão ao luxo – pensando na sociedade 
engradada contemporânea – de dormir com as fechaduras das 
portas destrancadas sem a necessidade de construir verdadei-
ras fortalezas à sua volta.

Cidade de comércio elementar e restrito, porém rico e 
variado. Lugar que, dentro do estado do Rio Grande do Norte, 
possui a maior proporção de idosos em relação à população 
total3. Esse contingente da população é quem na atualidade 
é responsável por movimentar a frágil economia do local a 
partir da incorporação das aposentadorias e auxílios financei-
ros governamentais.

Na terra do Divino Espírito Santo – como é conhecida 
entre os moradores pelo fato de este ser o padroeiro e um dos 
primeiros nomes da cidade quando ela ainda era uma pequena 
vila referenciada ao município de Jardim do Seridó-RN – dia 
de domingo é dia de mudança de cenário. É o dia em que, ao 
contrário da grande maioria das cidades, a monotonia despe-
-se de sua habitual inércia e veste-se de ruidosa agitação.

2Conforme dados da última contagem populacional censitária realizada pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE/2011).
313% da população tem mais de 60 anos de idade. Dados da contagem popu-
lacional IBGE 2005. Disponíveis em: <http://dtr2002.saude.gov.br/caadab/
indicadores/rio%20grande%20do%20norte/OURO%20BRANCO.pdf>.



A ritualização desse dia semanal inicia-se 
pela composição da indumentária com a colocação 
da “roupa de domingo” para ir à missa, em segui-
da girar e girar em volta da praça, flertar e tomar 
cachaça no “Kaverna Bar”.

Domingo em Ouro Branco, sobretudo é dia 
de ir à feira. Realizar tal ação é mais que cumprir 
obrigações de aquisição de suprimento alimentí-
cio para o lar; é participar de um acontecimento e 
um ritual que tem início com o despertar do sono 
nas primeiras horas do dia ao som do cantar do 
galo ou das visitas vindas das comunidades rurais 
circunvizinhas que, com sua conversa alegre e 
sorriso frouxo, esperam o preparo do tão saboroso 
e perfumado café a ser tomado em volta da extensa 
mesa devidamente posta.

O clima é sempre festivo, a quantidade de 
transeuntes, motos e carros aumenta considera-
velmente e a trilha sonora fica por conta das caixas 
de som dos bares próximos à praça.

A feira livre da cidade concentra-se na rua 
que foi historicamente batizada de “rua princi-
pal” por estar estrategicamente conectada às duas 
únicas estradas que dão acesso a outras localidades 
como o município de Jardim do Seridó a oeste e 
a Cidade de Várzea (na Paraíba) a leste e ligam o 
início ao final da cidade.

Imagem 5 – Feira livre de Ouro Branco-RN dentro e fora 
do Mercado Público Municipal.
Fonte: Fotos e bricolagem das imagens: Thiago Lucena.
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As barracas são montadas dentro e fora do Mercado 
Público Municipal que, em alguns minutos, transforma-se em 
um caos muito bem organizado composto por carros, carro-
ças, burros de carga, alto-falantes, cavalos e bancas com seus 
variados produtos que os visitantes e compradores irão tocar, 
manusear, experimentar, provar e trocar por moeda, por 
serviço, por amizade ou por outros produtos, na condição de 
pagamento em efetivo, a vista ou a prazo, no valorado “fiado”.

A feira livre de Ouro Branco povoou de imagens o meu 
universo infantil com representações sempre lúdicas e colo-
ridas. Hoje são também nostálgicas uma vez que me fazem 
lembrar meus dois bisavôs maternos que possuíam uma 
venda fixa no Mercado Público e comercializavam produtos 
diversificados que para mim, mais pareciam grandes tesouros 
de manipulação e de construção de conhecimento. Por volta 
dos meus 12 anos comecei a atuar, não na feira propriamente 
dita, mas em seu entorno, no bar do meu pai que recebia os 
compradores, transeuntes e feirantes que queriam se refres-
car na sombra, comer algo ou tomar uma boa cachaça para 
“limpar o organismo” como eles diziam. Nesse lugar eu não só 
estava próximo da feira, eu também ouvia as histórias da feira. 
Grandes narrativas dotadas de bom humor, preocupação, tris-
teza, nostalgia, alegria e sabedoria. Melhor dito, a rememora-
ção do ritual dominical de frequentar e participar da feira me 
faz evocar lembranças que têm o poder de habitar as represen-
tações desse espaço como algo vivido, imaginado, transplan-
tado e reconstituído de formas imprevisíveis e fascinantes.

Para entender melhor o porquê de tamanha mobiliza-
ção de toda uma cidade em volta de um mesmo fenômeno que 
altera significativamente a dinâmica do lugar, nos remetemos 
a resquícios históricos rememorados e narrados pelos mais 
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velhos. Fizemos uma espécie de jogo de bricolagem com essas 
narrativas que acabaram por refazer o percurso da fundação 
de Ouro Branco. Quando a história começou...

Localizado na microrregião do Seridó Potiguar, o municí-
pio de Ouro Branco faz fronteira com o estado da Paraíba, cons-
tituindo-se historicamente em ponto estratégico de descanso 
para os viajantes, comerciantes e tropeiros que se deslocavam 
da cidade de Caicó-RN para Campina Grande-PB ou para cidades 
do interior do estado de Pernambuco em um percurso histórico 
que se deu entre os fins do século XIX e alvorecer do século XX. 
As pessoas que realizavam essas grandes viagens passaram a 
fazer uma parada estratégica às margens do rio Quipauá4 para 
restabelecer as forças e seguir viagem.

Esse relato vem a concordar com o que escreve Henri 
Pirenne (2009) a respeito das referências medievais acerca das 
aglomerações populacionais, povoados e cidades que surgiam 
a partir de pontos de comercialização na Europa. Segundo ele, 
a organização comercial a partir da Idade Média

[…] tornava indispensável o estabele-
cimento em pontos fixos de viajantes 
de comércio para servir como ponto de 
descanso e organização. Nos intervalos 
de suas viagens e sobretudo quando o 
mal tempo deixava intrafegável o mar, 
os rios, os caminhos, congregavam-se 
necessariamente em certos pontos do 
território. Naturalmente em um primei-
ro momento se concentraram naqueles 

4Integra a bacia hidrográfica do Piranhas–Açu, tem como principal regula-
dor de vazão o açude público Divino Espírito Santo com capacidade máxima 
de 21.567.272 m3 (IDEMA, 2010). O rio tem regime perenizado, devido à 
abertura da única comporta do açude.



A feira fez nascer a cidade ou a cidade fez nascer a feira?

47

lugares cuja situação facilitava as comu-
nicações e que permitissem ao mesmo 
tempo guardar com segurança seu 
dinheiro e seus bens. Por conseguinte, 
se dirigiram às cidades ou burgos que 
melhor respondiam a estas condições. 
Seu número era considerável. A subs-
tituição das cidades era imposta pelo 
relevo do solo ou a direção dos cursos 
fluviais, em uma palavra, pelas circuns-
tâncias naturais que precisamente deter-
minavam a direção do comércio e desta 
maneira dirigiam até elas as mercado-
rias. (PIRENNE, 2009, p. 53-54).

Podemos inferir do fragmento acima a ideia de itinerân-
cia presente nos movimentos de demarcação de territórios e 
referenciada no modo de ser das feiras livres ainda em voga 
na atualidade em várias partes do Brasil. Max Weber (1979), já 
escrevia que o aparecimento das cidades tem estreita relação 
com a constituição das feiras, considerando-as uma espécie de 
embrião de uma nova aglomeração populacional por meio das 
atividades de mercado.

Com o passar dos tempos, os já proprietários das fazen-
das que se constituíam nas redondezas começaram a comercia-
lizar com esses viajantes produtos diversos cultivados naque-
las terras e o excedente de sua produção. Em troca recebiam 
sementes e alimentos de caráter industrializado. Tal prática 
tornou os viajantes em principais abastecedores daquela 
região que já possuía umas poucas casas construídas. Subsistir 
já não atendia aos anseios das famílias que começavam a se 
multiplicar e dessa maneira as carências começaram a se acen-
tuar, pois, uma família que cultivasse apenas cereais precisava, 
por exemplo, de roupa para vestir-se e outro que plantasse o 
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algodão e até o tecesse carecia de alimentos que os mantivesse. 
A senhora Hilda Nóbrega conta que sua avó lhe falava que “as 
necessidades eram grandes e a sorte era aqueles homens que 
passavam com umas carroças grandes cheias de novidades”.

Um fator desencadeador das trocas era o fato de que, 
naquele local, a natureza nem sempre era capaz de prover 
todos os alimentos de que se carecia, não por improdutivida-
de das terras, mas pela caracterização de períodos de chuvas 
espaçados e escassos. Alguns outros produtos, ainda que natu-
rais, só poderiam ser consumidos depois que passassem por 
algum tipo de processo de alteração de sua condição, como 
é o caso do trigo, que precisa passar por uma aglutinação de 
outros componentes e processos até fazer-se pão.

A deficiência da produção local ocasionada pela seca de 
1904, fez com que organizadores e comerciantes empenhados 
na feira, importassem mercadorias de cidades circunvizi-
nhas. Produtos como mandioca, milho, feijão e algodão eram 
cultivados na própria comunidade. O local de realização da 
primeira feira foi a ilustre e atual rua de baixo, situada próxi-
mo ao cemitério

Depois de um longo e intenso período de secas a agri-
cultura de subsistência passa a enfrentar uma grave crise, 
uma vez que as viagens de Caicó-RN para Campina Grande-PB 
tornaram-se menos frequentes. “Só Deus sabe como mamãe 
passou fome. Por isso que ela sempre ensinou pra gente não 
estruir água nem comida”, fala em tom de reivindicação, dona 
Zefinha, de 75 anos.

Como é comum acontecer nos períodos de crise, os 
proprietários de terras buscaram como possibilidade de 
fuga, sair em busca de produtos e gêneros alimentícios em 
outras localidades. Isso atraiu a atenção de agricultores e 
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comerciantes das proximidades que passaram a organizarem-
-se em dias específicos para comercializar itens diversificados. 
Foi então que oficialmente em 16 de julho de 1905, com auto-
rização da intendência do município de Jardim do Seridó-RN, 
foi organizada a grande feira livre que atraiu pessoas de terras 
vizinhas e simbolizou na verdade o surgimento do povoado 
do Espírito Santo (da fazenda Espírito Santo) que anos depois 
passou a chamar-se Manairama5 até que em 1953, chancelado 
pelos códigos oficiais, torna-se cidade independente com o 
nome de Ouro Branco.

O trocadilho que abre este texto é na verdade uma 
alusão a um tema acalorado e bem-humorado recorrente 
entre os moradores de Ouro Branco. Até hoje a pergunta 
quem nasceu primeiro: A feira ou a cidade? É tema de conver-
sas entre moradores e, portanto, não é por mera casualidade 
que a feira livre movimenta tanto a dinâmica e as subjetivi-
dades daquela pequena cidade. No meu caso não aconteceu 
diferente. O rico espaço de profusão e as histórias da feira 
me afetam de tal maneira que, por mais que eu não houves-
se planejado incorporá-la em meus estudos acadêmicos em 
nível de mestrado, ela veio à tona como explosão que descen-
tra, desintegra e em seguida volta a unir-se não como cacos 
colados de um antigo objeto inanimado que se quebra; mas 
como partes fundamentais de um organismo vivo, pulsante e 
vibrante que se regenera a cada lembrança.

Evocamos aqui a noção de afecto tal como abordada 
por Felix Guattari (1992), referente à afecção produzida a 

5Nome surgido da cotonicultura. Trata-se da hibridação das palavras “maná” 
e “rama” especialmente na frase “o mana está em rama” para referir-se ao 
algodão que começava a  florir.
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partir do impacto que as experiências espaciais, textuais ou 
imagéticas podem exercer sobre nós e nossas lembranças e 
que nos forçam a produzir pensamento e construir conheci-
mento sobre elas. Sem fazer separação semântica e ou prática 
entre afecto e afetividade, a feira livre, suas problemáticas e 
singularidades escolheram a mim e solicitaram exclusividade 
de maneira tal que já não seria possível seguir em frente nesse 
caminho sem abordá-la.

Pensando dessa maneira, posso dizer que não vou à 
feira, me encontro objetiva e subjetivamente com ela.

Depois de viver toda a minha infância e adolescência em 
Ouro Branco, precisei migrar para Natal-RN no ano de 2004, 
levado pelo desejo de dar continuidade aos meus estudos em 
nível de graduação. Ainda assim a prática do encontro com a 
feira teve continuidade. A princípio eu acreditava que havia 
mudado apenas de endereço, mas, na verdade, muito mais que 
isso passou por modificações. Primeiro a percepção do que 
parecia repetir-se; em seguida a visualização do que havia de 
mais diferenciado e depois; por fim a incorporação de novas 
dinâmicas e atores naquele ambiente.

2.1 Reconhecendo o caráter universal da feira

Fazendo um paralelo entre minha migração e a nossa 
proposta de “método como estratégia”, aquele que se faz 
no percurso do caminho, como assinala Edgar Morin, fomos 
levados a alargar para além da perspectiva local essa vontade 
de universalidade em relação às práticas e modos de fazer e 
ser na feira livre a partir do encontro com pessoas, histórias 
e bibliografias outras que nos revelaram as semelhanças e 



A feira fez nascer a cidade ou a cidade fez nascer a feira?

51

diferenças com as concepções iniciais que conhecíamos no 
espaço norteriograndense e brasileiro. A partir de um levan-
tamento de referenciais teóricos, acessamos escritos a respei-
to das feiras livres e mercados presentes em Marrakesh no 
sudoeste do Marrocos (CANETTI, 2006) e em Uganda/África, 
Calcutá e outras cidades da Índia/Ásia (LÉVI-STRAUSS, 2010).

Os registros etnográficos sobre as trocas entre os diver-
sos grupos culturais do planeta são abundantes nos estudos da 
Antropologia. Os antropólogos Marcel Maus, Claude Lévi-Strauss 
e Malinowski, entre outros, atestam a possível universalidade 
dessas atividades. Lévi-Strauss diz que as relações humanas são 
pautadas basicamente por três trocas ou comunicações essen-
ciais. A troca ou comunicação de mulheres, de mensagens ou 
palavras e de bens e serviços. O antropólogo considerado pai do 
estruturalismo faz uma acepção que não se restringe à primeira 
percepção que cada uma dessas trocas pode carregar. Diz ele que 
quando o homem realiza o câmbio de mulheres, na verdade está 
abrindo caminho para a perpetuação da espécie e a constituição 
de vínculos afetivos entre famílias. Não tem a ver com patriar-
calismo ou dominação da mulher pelo homem. A comunicação 
ou troca de mensagens e palavras é a forma que a humanidade 
encontrou para narrar seus feitos e compartilhar seus saberes. 
Por fim, a comunicação ou troca de bens e serviços é a prática 
capaz de estabelecer elos que extrapolam a circunscrição de um 
único grupo. Cria e solidifica elos entre grupos distintos por meio 
da troca de excedentes suprindo assim as carências de ambos.

Num argumento desafiador Ernesto Sábato (2006) fala 
que nossos encontros e profundos desencontros sobrepujam 
o domínio das casualidades, tendo mais a ver com os desejos 
inconscientes. Talvez por isso tenhamos sido levados a viven-
ciar experiências outras de feiras no continente europeu. 
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Incendiados pela chama da curiosidade que emana de Teresa 
Vergani, visitamos feiras livres e mercados de Portugal. Em 
Estoril adentramos um grande espaço aberto de venda conhe-
cido como Feira dos Ciganos, dado que, embora exista uma 
diversidade de procedência dos vendedores, a predominância 
é de famílias de ciganos comerciantes que vivem nos arredo-
res do Alentejo. Em Lisboa, nos encontramos com a Feira da 
Ladra, nome peculiar dado à ocupação desordenada e colorida 
que acontece todas as terças e sábados no Campo de Santa 
Clara da freguesia de São Vicente de Fora no qual é possível 
encontrar uma infinidade de objetos e afectos.

O trajeto desta pesquisa trazia em sua fase inicial algu-
mas pulsões de investigação teórica de lugares outros nos 
quais as feiras livres – organizadas em meio a ruas abertas ou 
dentro de mercados cerceados – possuíssem certa centrali-
dade entre os lugares de comercialização da cidade ou neles 
constituíssem-se como focos de resistência comercial na 
atualidade. Com isso tínhamos como objetivo traçar bases 
que firmassem nossa hipótese inicial de uma possível univer-
salidade das estratégias organizativas das feiras livres e seus 
atores em diferentes situações geográficas do globo.

Tais estratégias garantem em nível local a diferencia-
ção em relação a outros grupos. Em uma escala mais afastada, 
vinculam-se a processos gerais mais amplos e universais. Vale 
salientar que não se trata de uma tentativa de relativizar todos 
os comportamentos dos personagens das feiras de distintos 
lugares. Nos distanciamos aqui do imprinting da exotização 
e excessiva generalização que caracterizou avertente antro-
pológica das Ciências Sociais ao longo de sua construção. No 
processo estratégico de aproximação de outras constelações 
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de feiras presentes em diferentes cidades do Brasil e do 
mundo, o reconhecimento das semelhanças e dessemelhanças 
deu-se de forma natural como natural deve ser esse processo 
de reconhecimento de pontos em comum de um fenômeno que 
é uno e múltiplo, singular e diverso, simétrico e assimétrico ao 
mesmo tempo. De modo especial neste início de século XXI em 
que nos deparamos com uma situação de mundialização no 
planeta na qual as mestiçagens e hibridações se dão de manei-
ra cada vez mais ampliadas e com velocidade vertiginosa.

Não se trata de fazer generalizações, encontrar deno-
minadores comuns ou de se encerrar na armadilha de pensar 
que haja um modelo padrão, oficial ou totalizador de reco-
nhecimento dentro desse modo peculiar de mercadejar que 
é a feira livre. Se o fizéssemos, estaríamos impondo “formas 
finitas à pluralidade dos conteúdos da cultura”, como escreve 
Carvalho (2003, p. 26) em relação às habituais generalizações 
construídas pela Antropologia. Trata-se de reconhecer a feiras 
como partes indissociáveis de um todo; de uma “Terra-pátria” 
(MORIN, 2010) que faz-nos lembrar que ainda há espaço para 
o novo, o inesperado, o inacessível e para o que é da ordem do 
solidário, basta que estejamos atentos; aquilo que remete-nos 
para um exercício de constituição de vínculos fundamentais.

Tratamos de reforçar, assim como sugere Edgar Morin 
(2011) nossa percepção global e fortalecer nossos víncu-
los de responsabilidade com o universo único do qual nós 
homo sapiens aprendemos que não somos o centro e sim parte 
indissociável dele. Para isso buscamos dar ênfase às faces 
singulares e relativamente autônomas, porque plurais e 
interdependentes das feiras livres em distintas circunscrições 
geográficas buscando religar o local e o global, a parte e o todo 
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de um mesmo processo talvez iniciado ainda nos movimentos 
da diáspora humana e do conhecimento que se deu em um 
movimento tensional, turbulento e incerto. Nas palavras de 
Morin, buscamos 

restaurar o singular, não dissolvê-lo 
num universal abstrato, mas integrá-lo 
no universal concreto que liga a unidade 
à diversidade. Restaurar o contexto e o 
global. É um pensamento que deveria 
empenhar-se em restaurar as solidarie-
dades concretas e não apenas as solida-
riedades que se degradaram nas nossas 
civilizações cidentalizadas ou nortifica-
das, mas também a nova solidariedade 
planetária, cuja necessidade é vital para 
nós. (MORIN, 2011, p. 19).

Salientamos e reconhecemos nas feiras um aconteci-
mento comercial híbrido, uma reunião de pessoas e produ-
tos com fins de troca e constitutivo de vínculos, porém com 
tempos de advento histórico distintos e dispersos territorial-
mente de forma não linear.

Edgar Morin (2011) ressalta esse exercício de reconhe-
cimento do universal e particular entre as estratégias cogniti-
vas e sociais humanas,

É preciso entender aqui o vínculo en- 
tre a unidade e a diversidade humana. 
É evidente que existe uma unidade 
anatômica, genética, fisiológica, cerebral, 
afetiva de todos os seres humanos, mas 
essa unidade se expressa de uma maneira 
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extremamente diferenciada. Não há dois 
indivíduos que se assemelhem: mesmo 
gêmeos homozigotos se diferenciam um 
do outro. Acontece o mesmo com a cultu-
ra (isto é, tudo o que é aprendido: sabe-
res, fazeres, crenças, mitos, etc.), marca 
universal na humanidade que só existe 
por intermédio das culturas singulares 
– a música só existe por meio das músi-
cas, etc. – o que faz com que o tesouro da 
unidade humana seja a diversidade e o da 
diversidade humana a unidade. (MORIN, 
2011, p. 14-15).

Dito de outro modo e relacionando ao universo de nossa 
pesquisa, as estratégias e modos de fazer e ser nas feiras livres 
visitadas não são e jamais serão as mesmas. Na verdade são o 
resultado de metamorfoses, mestiçagens, adaptações e bifur-
cações operadas pela força inventiva da criatividade humana 
na sua constante errância pelo planeta.

As feiras, os mercados, onde os povos, 
mesmo inimigos, encontram- se periodi-
camente para trocar alimentos e produ-
tos de sua indústria, realizam uma forma 
elaborada da vida social comparável (e 
comparada pelos interessados) à primei-
ra transformação que uma cultura solitá-
ria, ao cozinhar seus alimentos, impõe à 
natureza. (LÉVI-STRAUSS. ERIBON, 1990, 
p. 171-172).

As feiras livres pensadas como formas extra-oficiais 
e abertas de comercialização de produtos diversos contêm 



Feiras Livres: cidades de um só dia, aprendizados para a vida inteira

56

traços de universalidade, pois sua presença é um mister em 
todas as sociedades humanas. Por outro lado, é tatuada pela 
diversidade, porque cada cultura lança mão de estratégias 
diferenciadas acerca do modo de organizá-las e geri-las.

O fenômeno socioeconômico da feira livre remonta 
aos agrupamentos humanos mais longínquos, desde que as 
populações humanas deixaram de ser efetivamente nômades, 
domesticando animais, exercitando a agricultura e necessi-
tando realizar suas trocas. No Brasil, a partir do que descreve 
a história “oficial”, essa atividade nos moldes que encontra-
mos ainda hoje remonta ao período Colonial como tradição 
cultural ibérica implantada pelos portugueses no país. Não por 
acaso os dias da semana no calendário chancelado pela igreja 
católica nos países de língua portuguesa instituíram a palavra 
feira no final de cada um dos dias circunscritos entre o domin-
go e o sábado. A instituição eclesiástica – mais precisamente 
o apostolado de São Martinho de Braga – retirou a suposta 
“origem pagã” dos nomes dos dias que homenageavam astros, 
os substituiu por números e agregou a eles o termo feria6 
referindo-se à semana da Páscoa de Jesus Cristo na qual todos 
os dias eram feriados e com isso apenas os mercados e feiras 
funcionavam ao ar livre.

O ideal de pensamento de um universalismo presen-
te aqui é o de que há algo muito mais grandioso por trás de 
qualquer estratégia de pensamento abstraída pela condição 

6Feria significa “dia de mercado”, “dia santo” em latim. A Igreja santificou 
os dias da semana. Depois disto o primeiro dia de fé e de mercado receberia o 
nome de “dia do Senhor” (Domenicus dies). Por influência judaica, o sétimo 
se denominou “dia do sabá” (sabbatum). Quanto ao sentido de “mercado” 
que temos na palavra “feira”, na Idade Média os dias santos eram dias de 
mercado. Conteúdo disponível em: <http://www.cdcc.usp.br/ciencia/
artigos/art_19/semana.html.>. Acesso em: 25 set. 2011.
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humana, ainda que se reflita de modos distintos em lugares 
distintos. A questão é que todas as constelações de pensamen-
to humanas são constituídas pelo mesmo conjunto de partí-
culas que fundam o universo total. Ou, valendo-se de uma 
provocação a respeito da abertura de uma quarta ferida narcí-
sica da humanidade proposta por Almeida (2011), trata-se 
do resultado de um projeto bem sucedido da reunião de um 
mesmo “pó de estrelas” que anuncia “o estreito parentesco do 
homem com o universo.” (ALMEIDA, 2011, p. 173).

Nos dias de feira reina uma grande 
animação: veem-se centenas de aldeãos 
isolados que abandonaram as suas 
palhoças em companhia de toda a famí-
lia por essa circunstância, fazendo uma 
viagem que durava vários dias para no 
final venderem, uma vez por ano, um 
vitelo, uma mula, uma pele de tapir ou 
de puma, alguns sacos de milho, arroz 
ou café, trazendo em troca uma peça de 
tecido de algodão, sal, petróleo para o 
candeeiro e algumas balas de espingar-
da. (LÉVI-STRAUSS, 2010, p. 110-111).

A citação acima foi propositalmente inserida para 
demarcar o desdobramento deste item do trabalho não como 
enfeite textual, epígrafe ou operador cognitivo. O propósito de 
sua inserção baseia-se na ideia – embora tatuada sob o signo 
da temporalidade de uma data específica – do quão identificá-
vel ela pode ser para o leitor que alguma vez tenha adentrado 
uma feira livre.

Por mais que o ar ruidoso e colorido das feiras livres 
instigue certa familiaridade pela proximidade entre os atores 
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que possibilitam a abertura a conversas e piadas e sorrisos, 
a relação que motiva e faz as feiras prevalecerem em meio 
à concorrência pungente dos supermercados e hipermerca-
dos climatizados e assépticos é comercial. Para os donos ou 
responsáveis pelas bancas, os transeuntes da feira são sempre 
possíveis compradores.

Eles são logo reconhecidos pelo olhar treinado e sele-
tivo do vendedor que tentará moldar seus gestos e discurso 
para melhor abordá-los e assim concretizar alguma venda. E 
é pelo olhar mesmo que a relação começa, conforme descre-
ve Canetti (2006, p. 46) referindo-se aos vendedores dos 
Suqs7, como são chamadas as aglomerações de feira livre de 
Marrakesh no sudoeste do Marrocos.

[...] todos tinham algo em comum e, 
tão logo me acostumei à diversidade de 
rostos e expressões, procurei descobrir 
qual era esse traço comum. Tinham um 
jeito rápido de olhar e julgar os passan-
tes. Nem uma única vez passei desper-
cebido. Quando me detinha, farejavam 
um comprador e me examinavam desse 
ponto de vista. (CANETTI, 2006, p. 46).

Aliado ao olhar, iniciam-se os movimentos de atração 
do cliente. Nesse momento os vendedores fazem-se vitrine, 

7O Suq é o mercado, um labirinto de pequenas ruelas meio cobertas, com 
lojas de reduzidas dimensões alinhadas em corrente. Uma feira gigante. 
Vende-se de tudo no Suq de Marrakech, desde o que qualquer residente 
necessita ao que qualquer turista cobiça: os chinelos “ali bá bá”, a ourive-
saria, os panos, as peles. Disponível em: <http://moroccoiscalling.blogspot.
com/2011/04/dia-3- marrakesh-parte-2-suq.html>



comercial, propaganda. Surgem os gritos 
de diferenciados tons e intensidades que 
anunciam a variedade de mercadoria e 
preço perpassados por pequenas cantorias, 
brincadeiras e insinuações. Quanto à estra-
tégia do grito, é importante referir-nos aos 
ciganos vendedores da “Feira dos ciganos” 
como é conhecido o espaço de comerciali-
zação ao ar livre nos arredores do mercado 
público de Estoril/Portugal aos sábados.

Os gritos, por momentos se confun-
diam com cantos suaves, em outros, pareciam 
ruídos estridentes; dotados de uma rapidez 
inteligente capaz de formular respostas bem 
humoradas aos murmúrios dos clientes; em 
momentos nos deparamos com gritos de 
exaltação nervosa para que desligássemos 
nossos aparelhos de registro audiovisual. 
Mas, o grande objetivo do grito parece que 
é conseguido: chamar a atenção dos clientes 
em potencial.

Imagem 6 – O grito dos feirantes da Feira dos 
Ciganos em Estoril/Portugal.
Fonte: Fotos e bricolagem das imagens: Thiago 
Lucena.
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As estratégias de marketing, geralmente bem-humoradas 
e criadas a partir do calor do momento, sem a utilização das 
valoradas pesquisas de opinião que traçam perfis e singularida-
des de clientes. Possuem em comum um tom de familiaridade e 
simplicidade com grande efetividade por falar o idioma do povo. 
Na Feira da Ladra em Lisboa/Portugal, conhecida pela comercia-
lização de antiguidades e outros objetos novos e usados, encon-
tramos tais estratégias marqueteiras distribuídas por todos 
os cantos da feira. Tratam-se de cartazes e placas, aliados aos 
gritos e conversas.

Imagem 7 – Detalhe do cartaz com estratégia de marketing familiar 
presente na Feira da Ladra – Lisboa/Portugal.
Fonte: Foto: Thiago Lucena.

Canetti (2006) destaca esse modo peculiar com ares de 
familiaridade presentes na formas como se apresentam as vitri-
nes e preços da feira. Diz ele, a respeito do universo marroquino:
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Os Suqs são aromáticos, frescos e colo-
ridos. O cheiro, que é sempre agradável, 
transforma-se aos poucos, segundo a 
natureza das mercadorias. Não há nomes 
nem placas, não há nenhuma vitrine. 
Tudo que está à venda fica à mostra. 
Nunca se sabe quanto as coisas vão custar, 
não há valores marcados e os preços não 
são fixos. (CANETTI, 2006, p. 19).

A respeito dessa familiaridade e proximidade com os 
anseios e necessidades dos clientes, visto na imagem acima, 
nos referimos ainda ao relacionamento do vendedor com o 
produto que mercadeja. Na feira do Alecrim em Natal/Brasil, 
na Feira da Ladra de Lisboa e na Feira dos Ciganos em Estoril/
Portugal, presenciamos cenas de pessoas literalmente em 
cima das bancas (ver Imagens 8, 9 e 10), imersas em meio aos 
produtos enquanto os comercializa.

Imagem 8 – Feira da Ladra.
Fonte: Foto: Thiago Lucena.
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Imagem 9 – Feira dos Ciganos.
Fonte: Foto: Thiago Lucena.

Imagem 10 – Feira do Alecrim.
Fonte: Foto: Thiago Lucena.
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Esse ar de familiaridade e de misturar-se em meio aos 
produtos também acontece recorrentemente nos Suqs de 
Marrakesh, conforme descreve Canetti,

Um homem acocora-se em meio aos 
objetos. Estão todos a seu alcance, o 
espaço é pouco. Ele mal precisa se esticar 
para pegar uma das bolsas de couro; e só 
se levantará por cortesia, caso não seja 
muito idoso. Mas o homem da loja ao 
lado, que parece completamente distin-
ta, senta-se entre as mesmas mercado-
rias. E a mesma coisa se repete por mais 
cem metros, de ambos os lados da passa-
gem coberta. (CANETTI, 2006, p. 19-20).

Estar entre os produtos e mercadorias é a demonstração 
de que há uma relação de conhecimento a seu respeito e, para o 
cliente representa a possibilidade de negociação menos rígida.

Imagem 11 – Homem sentado sobre os produtos.
Fonte: Foto: Nil Salgado
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Na quarta parte do livro Tristes Trópicos (2010), mais 
precisamente no capítulo XVI, Claude Lévi-Strauss incursiona 
um rápido, porém minucioso itinerário em seu pensamento 
afectado pelas imagens das feiras e mercados da América do 
Sul que o direcionou para a Ásia do Sul, mais precisamente 
a região da Índia. O antropólogo francês suscita contrastes e 
similitudes entre as feiras e os mercados desses dois continen-
tes distanciados geograficamente, marcados por tradições tão 
particulares, porém possuidores de nuances tão universais.

Sem que eu tenha feito propositalmen-
te, uma espécie de travelling mental 
conduziu-me desde o Brasil Central até a 
Ásia do Sul; das terras descobertas mais 
recentemente até àquelas onde a civiliza-
ção se manifestou em primeiro lugar; das 
mais vazias às mais cheias, se é verdade 
Bengala ser 3000 vezes mais povoada que 
Mato Grosso ou Goiás. (LÉVI-STRAUSS, 
2010, p. 134).

Uma das maiores referências do modo de tessitura de 
pensamento estruturalista refere-se às feiras livres como 
“grandes momentos de vida coletiva que trazem à luz um 
regime de produção que ainda é individual [...] que reflete a 
originalidade de seu possuidor”. (LÉVI-STRAUSS, 2010, p. 135).

Em seu itinerário de pensamento naquele momento, 
Lévi-Strauss descreve traços de feiras e mercados visitados em 
países como o Brasil, a Bolívia, o Paraguai e, antes de chegar à 
Índia incursiona por Uganda e outros países da África e reve-
la os traços que trazem universalidade a essa estratégia de 
comercialização de produtos muitas vezes cultivados, cuidados 
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e produzidos pelos próprios vendedores. Abaixo sinalizamos 
alguns trechos da descrição poetizada que Lévi-Strauss realiza 
acerca das feiras:

No Brasil, como na Bolívia e no Paraguai 
[...] tal como sucede em África, a vende-
deira oferece aos clientes os pequenos 
excedentes da sua atividade doméstica. 
Dois ovos, um punhados de pimentos, 
um molho de legumes, outro de flores, 
dois ou três colares de pérolas feitos com 
sementes agrestes[...] (p. 136-137).

Além de todos os produtos comercializáveis, é comum 
observar no espaço da feira do Alecrim, bancas montadas 
para a prática dos conhecidos como jogos de azar, as apostas e 
outros artefatos que lidam com a sorte e a diversão. Nas feiras 
livres do continente africano, Lévi-Strauss faz a seguinte 
descrição:

Quando o transeunte é interpelado não é 
para ser sacudido pelo espetáculo ofere-
cido por um corpo esquelético ou mutila-
do, para ser implorado que salve alguém 
da morte, mas sim para lhe proporemque 
tome a borboleta – ou qualquer outro 
animal – nessa loteria chamada de bicho 
na qual os números se combinam com 
os figurantes dum gracioso bestiário. 
(LÉVI-STRAUSS, 2010, p. 137).
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A respeito da forma como organizava-se a estrutura 
física das feiras, o antropólogo belga usa em alguns momen-
tos a expressão “cidade de um só dia, cheia de uma multidão 
instalada, com setores distintos, cada um deles reservado a 
um tipo de negócio”. (LÉVI-STRAUSS, 2010, p. 139). Em descri-
ção mais detalhada, diz:

Visitei, nas feiras campesinas que se orga-
nizam na passagem de Khaiber, na fron-
teira afegã, e nas Rangamati, na fronteira 
da Birmânia, mercados de frutas e legu-
mes, amontoados de berinjelas e cebolas 
rosas, romãs rebentadas em meio dum 
odor persistente de goiabas; [...] olhei, 
respirei o odor das especiarias e do caril, 
pirâmides de pós vermelhos, laranjas e 
amarelos; montanhas de pimentos que 
exalavam um cheiro muito penetrante a 
alparche seco e a lavanda, que fez desfa-
lecer de voluptuosidade; [...] chapeleiros; 
as lojas de têxteis; [...] os vendedores de 
pulseiras; [...] os vendedores de farinha, 
que passam o dia inteiro a peneirar[...] 
(LÉVI-STRAUSS, 2010, p. 137-138).

Os peneiradores de farinha, ou da goma de tapioca estão 
presentes em vários pontos da Feira do Alecrim e demons-
tram o quanto são habilidosos na arte de transformar grandes 
blocos frios e endurecidos de goma em fino polvilho no ponto-
de ser utilizado para a preparação de pratos regionais como a 
tapioca e o beiju.
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Imagem 12 – Peneiradores da Feira do Alecrim.
Fonte: Foto: Thiago Lucena.
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A respeito da presença de crianças e adolescentes na 
feira como atores participativos do processo comercial, assi-
nala Lévi-Strauss (2010, p. 138) que há “todo um universo 
borbulhante e ordenado acima do qual estremecem, como 
árvores de folhas agitadas pela brisa, as varas eriçadas de 
cata-ventos multicores destinados às crianças”.

Em Demra [próximo a Bangladesh na Ásia] 
vi eu a população, incluindo as crianças 
de tenra idade, ocupada desde a alvorada 
ao pôr do Sol a tecer à mão esses véus de 
mousseline que fizeram outrora a celebri-
dade de Dacca. [...] As crianças cosem os 
botões, quando acabados, às dúzias, em 
cartões cobertos de lantejoulas, tal como 
no-las apresentam as nossas capelistas da 
província. (LÉVI-STRAUSS, 2010, p. 140).

Este último relato universaliza também não apenas a 
presença de crianças e adolescentes na feira, como também o 
aspecto de aprendizagem acompanhada pautada na imitação 
do adulto. 

Coze-se ao ar livre o arroz, os feijões pretos 
ou a carne seca; as crianças nuas correm 
entre as patas dos bois que mastigam as 
canas, cujos caules flexíveis lhes pendem 
do focinho como se fossem jatos de água 
verdejantes. (LÉVIS-TRAUSS, 2010, p. 112).

As feiras livres em seu caráter universal são como uma 
reserva antropológica da condição humana composta por 
estratégias criativas de regeneração auto-organização da 
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diversidade a partir da constituição de práticas mais próximas 
da dinâmica da natureza estendida. Um grande organismo vivo 
e em incessante ebulição de formas outras de construção de 
estratégias que pulsam de vida.

Imagem 13 – Feira da Ladra–Lisboa/Portugal.
Fonte: Fotos e bricolagem das imagens: Thiago Lucena.
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Ainda que se saiba que esses lugares possuam um modo 
de organização parecido referente à distribuição dos produ-
tos em bancas, aos horários de abertura e fechamento sempre 
alargados, aos gritos e formas de atrair o cliente e vender o 
produto; as feiras expressam sua diversidade especialmente 
por meio das ricas variações de produtos vendidos, adaptados 
aos recursos naturais, à culinária e ao utilitarismo das ferra-
mentas utilizadas e consumidas em cada região. Tais adapta-
ções são aspectos da sensibilidade e criatividade das pessoas 
que tecem a rica e diversa teia de artefatos culturais de seu 
lugar. Os homens e mulheres da feira dão pulsão utilitária e 
atribuem valor comercial às manifestações e traços da cultura 
local. Valores esses que não só atuam no necessário sentido de 
mercantilização, mas no sentido de ultrapassar as instâncias 
quantitativas do ter e adentrar as esferas qualitativas do ser, 
dos sentidos que animam e vivificam os existires humanos 
para dar cor e robustez ao seu existir cotidiano.

2.2 Múltiplos odores, sabores, cores, ruídos e texturas 
da feira-livre do alecrim

Sábado dia de feira
tem feijão de corda 

cê me amarrou.
Punhado de luz pra peneirar

Vou beber água e ver meu amor

(Trecho de Feijão de corda – Ramon Cruz)
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A feira livre do bairro do Alecrim em Natal acontece aos 
sábados desde as primeiras horas do dia e prolonga-se até o 
final da tarde. Em suas mais de 1000 bancas8 é possível encon-
trar diversos tipos de alimentos, tais como: carnes, peixes, 
frango, frutas, verduras, legumes, temperos variados, além 
de cereais, chás, raízes, roupas e até aparelhos eletrônicos, o 
que a torna uma paisagem multicolorida e de múltiplos sabo-
res, odores e texturas que atiçam todos os sentidos. Muitos 
de seus frequentadores assinalam que consomem os produ-
tos pela diversidade, possibilidade de negociação e baixo 
preço  das mercadorias.

Feira do Alecrim: considerada a mais 
tradicional feira-livre da cidade, come-
çou em 1920, inicialmente aos domin-
gos, passando a funcionar aos sábados 
a partir de 1936. O ponto de concentra-
ção é a Avenida Presidente Quaresma, 
popularmente conhecida como Avenida 
1. É composta atualmente por cerca de 
1.000 barracas. (GALANTE, 2006, p. 4).

Não foi por mera figuração ou excessivo desejo de poeti-
zação que escrevi no início deste trabalho, na página 20, que o 
fenômeno da feira livre “é como um organismo vivo e pulsan-
te indissociável do meu corpo físico que se alimenta de afetos 
e vibrações que misturam lembranças, sentimentos, aprendi-
zagens, saudades e conhecimento”. As percepções, sensações 
e afecções suscitadas por mim – e em mim – ao adentrar o 

8Conforme dados de catalogação da Prefeitura do Natal. Disponível em 
<http://www.natal.rn.gov.br.> Acesso em: 7 ago. 2011.
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espaço de uma feira injetam vida ao meu corpo e por isso eu a 
experimento com cada um dos meus sentidos. Talvez a valo-
ração do fato de estar nesse espaço de tanta profusão tenha a 
ver o preenchimento das ausências de nosso corpo, como fala 
Munduruku (2010, p. 54) ao referir-se a um tipo peculiar de 
aprendizagem entre o povo de sua tribo.

Aprendemos que nosso corpo é habita-
do por ausências, e que essa ausências 
precisam ser preenchidas com senti-
dos construídos por nós. Aprender é, 
então, conhecer o que pode preencher 
os vazios que moram em nosso corpo. 
É fazer uso dos sentidos, de todos eles. 
(MUNDURUKU, 2010, p. 54-55).

Esse lugar de construção de conhecimento no qual a 
leitura do entorno se dá em estado de deleite, o uso dos senti-
dos se entrelaçam. É preciso treinar o olhar para que ele mais 
pareça um modo de escutar; a que manusear com a boca e 
absorver na pele todos os cheiros.

Em sua análise acerca das feiras livres, Fonseca (2006, 
p. 8) discorre que nessas instituições tudo se mistura e tudo 
se transforma. 

O campo e a cidade, o mar e o sertão, todos 
estão ali presentes, nos alimentos, nos 
olhares casuais, no jeito sempre a vonta-
de dos feirantes, nos modos, costumes, no 
interesse curioso pelas novidades.



A feira fez nascer a cidade ou a cidade fez nascer a feira?

73

Seria uma espécie de palco possível da vida urbana, 
parafraseando o texto de Coradini, 1995, acerca das praças 
como espaços de trocas múltiplas. Embora apresentando uma 
essência econômica, a feira preenche também uma função 
social, enquanto veículo de comunicação e expressão de nuan-
ces da cultura de um povo por se configurar como lugar de 
encontro, reencontro e também de lazer para os que por ali 
circulam e para os que dali fazem sua vida e sustento.

Como foco de resistência na atualidade, historicamente 
as feiras livres desempenham um papel importante no abas-
tecimento urbano e para o rural possibilitou que esse contin-
gente populacional conseguisse vender o que excede em sua 
produção e ainda pudesse adquirir produtos os quais não 
produziam desde ferramentas a roupas e utensílios domésti-
cos. É nesse espaço que ainda se dão as relações entre a cidade 
e o campo, a partir dos modos de produção.

Dentre outras configurações de ordem mais poética, 
romântica ou afetiva, a feira livre insere-se em um modelo de 
economia local sustentável que ainda canaliza trocas entre 
o campo e a cidade e manifestam uma resistência contra os 
grandes blocos mercantis e comerciais que climatizam, tecno-
logizam e se utilizam de grandes estratégias de marketing 
para encerrar seus consumidores. A feira resiste sem optar 
necessariamente pelo caminho da contramão dessas facilida-
des comerciais atuais; ela procura atualizar-se com a percep-
tível presença de produtos mais industrializados, porém suas 
estratégias de marketing e de fidelização da clientela acon-
tecem por meio de uma comunicação muito mais próxima e 
direta de mensagens e palavras e, posteriormente de bens e 
produtos. A matemática portuguesa Teresa Vergani reforça 
essa observação ao escrever:
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A maior parte julga, no entanto, que 
as vendas ambulantes nas feiras estão 
ainda longe de sucumbir à concorrência 
dos centros comerciais ou às dificulda-
des de acesso aos locais periféricos. Não 
apenas as estratégias diversificadas de 
oferta de produtos ‘de marca’ a preços 
baixos – sedutores, dado o fraco poder 
de compra da maior parte dos portugue-
ses – levam a manter ‘a butique de alcofa 
(cesto)’. A alegre troca de falas e olhares 
expressivos ainda é possível nestes locais 
livres de constrangimentos e atravessa-
dos pelo grito espontâneo dos pregões: 
‘Menina não tenha vergonha de comprar 
barato!’. (VERGANI, 2009, p. 206).

As feiras livres são espaços democráticos cheios de vida 
e histórias, abertos à itinerância de frequentadores e tran-
seuntes de classes sociais, idades, interesses e gostos diversos. 
Nesses espaços é possível mercadejar produtos, encontros, 
afetos e sentidos.

A imensa e nada silenciosa sala de aula da feira livre do 
bairro do Alecrim em Natal-RN caracteriza-se como um espa-
ço de amplas atividades e sociabilidades, no qual os feirantes 
agem como atores sociais nesse rico ambiente. Essa feira se 
caracteriza como um lugar de grande resistência cultural local, 
uma vez que sobrevive com vivacidade aos apelos cada vez 
mais facilitados, sanitarizados e climatizados dos super e hiper 
mercados e dos shopping centers cada vez mais frequentes no 
modelo de comércio atual. Para manter-se resistente a feira 
também precisou remodelar-se para “fazer sentido” dentro de 
uma sociedade da comodidade que realiza suas compras e paga-
mentos on-line. Possui caráter capitalista de sobrevivência, 
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mas com o diferencial da experimentação e da fantasia de que 
tais produtos – referindo-me aos naturais e comestíveis – ainda 
estão “limpos” dos agrotóxicos e da produção maciça.

Mesmo se adequando a certas padronizações, sejam elas 
sanitárias ou organizacionais em virtude das reconfigurações 
da sociedade aficionada às novidades high-tech capitalistas, a 
feira livre do Alecrim ainda conserva traços de singularidade 
histórica e memorial que revelam a sua importância para a 
população de Natal e circunvizinhos.

As bancas da feira são colocadas lado a lado divididas 
por categorias que deixam o ambiente mais “harmônico”, 
porém, caminhar por entre ela torna-se uma prática cada vez 
mais difícil, pois nos deparamos com uma verdadeira invasão 
de carrinhos de mão que perambulam apressados de um lado 
para outro. Em sua grande maioria, empunhados por meninos 
e meninas que se esforçam para suportar o peso das compras 
dos frequentadores da feira.

Ao adentrar a Feira do Alecrim nas primeiras vezes, 
comecei a perceber o ambiente fazendo uso de múltiplos 
órgãos dos sentidos, no tocar das texturas das peças artesanais 
ou no apalpar das verduras, na percepção das cores vibrantes 
das bancas com suas frutas tropicais, especialmente as frutas 
mais recorrentes no verão, nos polifônicos e até ensurdecedo-
res ruídos de alto-falantes, músicas e gritos de oferecimento 
de produtos, na reação verbal aos apelos das mercadorias ao 
alcance das mãos, mas, sobretudo, pelos diversificados odores 
que ela exala.

Na entrada, o quase insuportável cheiro de carnes, fíga-
do, peixes, salmoura, pele, vísceras e sangue de animais.
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Imagem 14 – Acionadores dos sentidos I – Feira do Alecrim.
Fonte: Fotos: Thiago Lucena.
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Após darmos alguns passos, nosso olfato é premiado 
com uma agradável sensação de frescor, devido à aproxima-
ção das bancas que comercializam temperos, ervas e horta-
liças diversas como coentro, orégano, cominho, pimenta e 
especiarias em geral. A feira cheira mais e melhor nos dias de 
chuva dada a umidade da madeira dos caixotes e das bancas e 
a sensação de maior frescor nos frutos levemente orvalhados. 
Numa busca por ir além do primeiro nível de significação que 
os cheiros diretos dos produtos e do povo da feira desperta 
em mim, a ponto de ser esse o primeiro vínculo desestabili-
zador e mobilizador de pensamento, recorro ao uso do neolo-
gismo “expressões olfáticas” dado que por meio da audição 
dos discursos dos atores da feira, percebemos uma espécie de 
alargamento do sentido de cheirar. Que o diga a expressão: 
“isso não está me cheirando bem” tão utilizada para designar 
desconfiança perante um fato, ação, coisa, pessoa ou situação 
a respeito da qual não se pode atribuir demasiada segurança.
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Imagem 15 – Acionadores dos sentidos II – Feira do Alecrim.
Fonte: Fotos: Thiago Lucena.
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Na feira livre do Alecrim existe também uma expres-
são olfática que, embora tenha diminuído a frequência de sua 
utilização, ainda é amplamente socializada entre os feiran-
tes. Tal expressão é utilizada sempre dentro de um contexto 
de uma frase imperativa e comunicativa entre dois ou mais 
interlocutores. É importante ressaltar que essa expressão 
conota também um sentido de desacordo ou contrariedade a 
um pedido. Diz-se: “Menina vá até a banca de dona Fulana!” 
O interlocutor responde da seguinte maneira: “Cheirar?”. 
Segundo as pessoas com quem mantive conversas na feira, 
quando alguém responde assim ela na verdade está dizendo 
algo como: “fazer o que?” em tom de desacordo, ou falta de 
vontade de executar a atividade. Se uma criança responde a 
um adulto com essa expressão ela está sendo “malcriada”.

“Vou fuçar aqui nas minhas coisas!”. Tal expressão 
recorrente na feira do Alecrim quer dizer que há uma promes-
sa de que será realizado uma espécie de levantamento ou 
busca por algum objeto para ser posto a serviço do outro.

Além de tais expressões, são atribuídos adjetivos aos 
cheiros para tentar mensurar a sensação que determinado 
odor passa. Entre eles podemos destacar o cheiro de insosso 
ou cheiro frio amplamente utilizado entre os atores da feira 
para fazer referência respectivamente ao cheiro de animais 
abatidos como o frango e à sensação de insipidez de um lugar; 
ao mesmo tempo conota mau cheiro de uma banca ou espaço 
antes sujo e lavado apenas com água, sem a presença de desin-
fetantes, sabões ou outros aromatizantes.

Seguindo o preenchimento das percepções na feira, nos 
referimos agora aos movimentos e cores que os produtos, uma 
vez bem dispostos nas bancas, podem ganhar movimento.
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Imagem 16 – Acionadores dos sentidos – Feiras de Marrakesh/Marrocos.
Fonte: Fotos: Nil Salgado.



A feira fez nascer a cidade ou a cidade fez nascer a feira?

81

Aquelas frutas parecem saber o quão 
vivazes são suas cores e sedutores seus 
cheiros e exibem sua beleza aos olhos 
do passante. Como que para comple-
tar essa frase, “não seria de admirar 
se, de repente, todas elas começassem 
a se mover a um só ritmo e mostras-
sem toda a sedução de que são capa-
zes numa dança colorida e orgiástica.           
(CANETTI, 2006, p. 20).

Nos valemos de Elias Canetti pela exuberância de sua 
pesquisa no Marrocos, sobretudo na sensibilidade aguçada 
que o autor demonstra ao narrar os fatos singulares daque-
le lugar. Ao ler “As vozes de Marrakesh”, senti o poder da 
antecipação deste autor em relação às minhas intuições e 
percepções durante a pesquisa de campo.

Canetti (2006) também fala dos olhares e do modo 
como eles comunicam nesses espaços comerciais abertos. 
Pude perceber, especialmente na feira do Alecrim, que o 
olhar pode ter múltiplas acepções no cotidiano dos feirantes.

O olhar pode atuar como um código de regulação entre 
os vendedores da feira. Há a impressão que todos percebem-
-se olhados. Conversando sobre isso com alguns feirantes, 
ouvi alguns dizerem que ainda que não seja tido como algo 
mecânico, é positiva a sensação de vigilância. Além de ser 
uma estratégia de segurança, o entreolhares apurados dão 
a certificação de que todos estão “jogando limpo” como diz 
Alexandre, um jovem de 23 que hoje responsabiliza-se pela 
banca que foi de seu pai “antes de resolver deixar mãe e sair 
no meio do mundo”. Alexandre já sabe e fala com destreza 
sobre o assunto das percepções pelo olhar na feira. 
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“É um controle que nós temos. A gente é 
vigia do que é nosso e do dos outros para 
que ninguém faça negócio sujo e também 
para que os caras que gostam de coisa 
errada não deem fim nas coisas deles".

O próprio formato organizacional da feira livre permi-
te esse apuramento do olhar no sentido de cuidado e regula-
ção. A inexistência de divisórias ou paredes como já existem 
nos mercados fechados e lojas tradicionais, deixa todos num 
mesmo salão da rua, aos olhos de todos. A senhora Luzimar 
Barbosa que se diz apenas “acompanhante da feira”, fica 
sempre sentada em um caixote enquanto seus familiares 
comercializam, fala que “tem hora que eu penso que esse 
meu povo que trabalha aqui tem olho de coruja. Eles veem 
tudo, até mesmo o que não dá pra ver”. Seu sobrinho Antônio 
Barbosa fala que tem “olho biônico”, pois “vejo desmantelo 
de longe”. Falou sobre isso porque na feira da semana ante-
rior havia visto uma outra feirante levando um cliente seu 
pelo braço e desviando-o de sua banca.

Eu não fiquei calado. Quando vi a prese-
pada fiquei só filmando de rabo de olho 
quando o meu cliente antigo passou dire-
to pela minha banca sem nem falar comi-
go. Esperei ele sair e fui tirar satisfaço. Só 
via era os olhos arregalados dela, como 
se nada tivesse acontecido. A vontade 
que me deu foi de ir atrás do meu cliente, 
mas, se fizesse isso, poderia perder ele de 
vez. (BARBOSA, informação verbal, 2011).
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A expressão “olhar de rabo de olho” utilizada por 
Antônio Barbosa é comumente ouvida nos espaço da feira. 
A expressão refere-se à ação de olhar disfarçadamente, sem 
mover o rosto ou fazer qualquer expressão com o corpo. 
Além dessa, ouve-se falar da expressão “alguém olhou por 
mim”. Diz-se tal expressão com dois significados: o primei-
ro, mais literal, refere-se ao ato de pastorear, tomar conta, 
observar a banca do vizinho enquanto ela resolve algo em 
outro lugar; a segunda conotação, conforme esboçam muitos 
feirantes, refere-se ao ato de dar revelação de acontecimen-
tos que eles não presenciaram. Em outras palavras, é quando 
alguém fala sobre algo que não tem conhecimento ou afirma 
algo no lugar de alguém.

Os feirantes não são possuidores de uma visão panorâ-
mica ou panóptica, mas, de certa maneira sempre sabem que 
estão sendo vistos ao passo que tentam ver.
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Imagem 17 – Acionadores dos sentidos III – Feira do Alecrim.
Fonte: Fotos: Thiago Lucena.
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Tendo frequentado a feira do Alecrim em diferen-
tes horários, pude perceber como os sons vindos dela e os 
ruídos produzidos por ela são diferenciáveis de acordo com 
o momento e movimento do dia. Quando se chega à feira nas 
primeiras horas da manhã de sábado, como já é de se esperar, 
o silêncio ainda predomina, mas não por muito tempo, pois, 
pequenos e tênues ruídos de repente vão transformando-se 
em graves e agudos gritos; unidos ao som de passos que se 
reproduzem e se avolumam, transformam o lugar em uma 
imensa algazarra cadenciada no tom do feirante. Os carrinhos 
de vendedores de CDs, Mp3 e DVDs ao cruzarem-se podem até 
deixar a comunicação dificultada, mas alimentam a animação 
de alguns feirantes que aproveitam o momento para dançar e 
atrair atenção para seus produtos.

Há uma gama de artistas, poetas, compositores e canto-
res que revelam em suas obras a feira, suas bancas, feirantes e 
demais personagens. Cantam a feira e as subjetividades que o 
lugar suscita em seus sentidos. Utilizam sua condição criativa 
para transformar em sua arte o que eles adquirem nas feira 
livres. São histórias engraçadas,

O gaguinho foi à feira no domingo de manhã 
pra comprar laranja, banana, pera, uva e maça. 

Chegou perto da barraca e começou a falar: 
quero uma dudududuziazia de lararararara. 

O feirante era fanhoso, falou tudo assim: 
não to entendendo nada, diz de novo para mim. 
Gaguinho ficou zangado, começou a reclamar: 

você está de brincacacacacaca [...]

(Trecho de “O gaguinho foi à feira” – Grupo Algodão Doce)
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A literatura de cordel tem seu espaço na feira do Alecrim. 
O cordelista Elinaldo Gomes é um “feirante de palavras”, 
segundo afirmam os companheiros do local. Conhecido popu-
larmente como “Boquinha de Mel”, Elinaldo diz que recebeu o 
apelido porque 

tem como meta principal levar conhecimento as mentes 
sedentas de informações e fortalecer as mentes calejadas pelo 

saber, destilando poesias nos corações sensíveis a um sentimento 
nobre oriundo d’alma chamado amor. 

(Trecho escrito no verso de seus cordéis)

Imagem 18 – Montagem feita com trechos do texto e partes da capa 
do cordel “A feira do Alecrim homenageia seus heróis” do cordelista 
Boquinha de Mel.
Fonte: Cordelista Boquinha de Mel.

Boquinha de Mel também transformou em cordel a 
história da feira livre do Alecrim. Segundo o poeta, fez uma 
pesquisa em documentos históricos, mas, sobretudo, escutou 
as histórias dos feirantes mais antigos para compor os versos 
de sua obra. No livreto o autor faz uma digressão poetizada ao 



A feira fez nascer a cidade ou a cidade fez nascer a feira?

87

momento histórico de planejamento, constituição e consoli-
dação da feira, seus organizadores e presenças ilustres.

Imagem 19 – Capa do cordel: A feira do Alecrim homenageia seus heróis.
Fonte: Cordelista Boquinha de Mel.
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Imagem 20 – Banca de cordel na feira-livre do Alecrim. O cordelista 
Boquinha de Mel e suas obras.
Fonte: Fotos: Thiago Lucena.
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Há canções locais, que destacam elementos de uma feira 
ou cidade em particular, mas que não se desconectam do espí-
rito da feira como um todo.

A Feira de Caruaru faz gosto a gente vê. 
De tudo que há no mundo, nela tem pra vender. 

Na feira de Caruaru tem massa de mandioca, 
batata assada, tem ovo cru, banana, laranja, 
manga, batata doce, queijo e caju, cenoura, 

jabuticaba, guiné, galinha, pato e peru. 
Tem bode, carneiro, porco. 

Se duvidar, inté cururu. 

(Trecho de A feira de Caruaru de Onildo Almeida, 
gravado por Luiz Gonzaga)

Forró na feira de Caruaru é muito bom pra gente dançar. 
O sanfoneiro é bom de concertina. Até vitalino vem admirar. 
Forró chegou é no Rio de Janeiro. Pro carioca também escutar. 
É bom na feira de São Cristóvão que tem nordestino que sabe 
dançar. E no compasso do zabumbeiro, a menininha vem se 
requebrar. Forró na feira é bom e dá dinheiro e dinheiro no bolso 
não pode faltar. Mas o forró é bem brasileiro. A gente dança em 
todo lugar. Forró na feira e feira no forró, a mistura perfeita pra 
arrochar o nó... (Trecho da música “Feira dançante” de Bete 
Nascimento e gravada pela banda de forró “Mastruz com leite”).

Como diz Munduruku (2010, p. 55) “o uso dos sentidos 
atribui sentido às ações”. É essa mesma a lógica presente nos 
encontros que mantenho com a feira. E é muito disso que 
sentem os personagens que vivem da e na feira. Como no caso 
das Três Marias da feira do Alecrim.
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Em um espaço extremamente reduzido, porém não 
menos visível, encontramos três mulheres concentradas. Elas 
pareciam construir algo. “Somos as três Marias”, disse a mais 
jovem delas às gargalhadas. Maria Asenate, Maria do Socorro e 
Luanna Maria são respectivamente: Avó, Mãe e Filha. Três gera-
ções unidas em uma mesma atividade, o artesanato. Enquanto 
conversávamos, as três mantinham a atenção no passo a passo 
de construção de acessórios femininos. A Maria do meio disse 
que “é uma bolsa muita da chique” a que está fazendo e que 
“faz o maior sucesso com os turistas”, vangloria-se enquanto 
me mostra a variedade de detalhes e cores das bolsas feitas com 
algum tipo de palha adornadas com flores do mesmo material.

Reportando-me à matriarca das Marias, a Asenate, 
perguntei quem a ensinou e em que ela se inspirava para 
construir aqueles artefatos? Sem que eu terminasse comple-
tamente a pergunta a senhora já foi respondendo: “meu filho, 
eu tenho só uma resposta para as suas duas perguntas: foi 
a vida”. Aquela resposta não me deu margem para nenhum 
outro questionamento. Dei-me conta de que é “a resposta”. 
Nada mais pertinente para um artista de qualquer modalidade 
que responder que utiliza como referencial para constituição 
de sua obra os seus afectos, lembranças e fragmentos de sua 
história de vida. Depois, Socorro complementou dizendo que 
nada daquilo que elas fazem é novo. 

“Minha Avó, mãe de mãe já fazia e muita gente faz em 
tudo quanto é canto.”.
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Uma vez essa menina [referindo-se a 
Luanna Maria] tava assistindo televisão 
e Ana Maria Braga mostrou uma flor de 
palha do mesmo jeito das que a gente faz 
aqui. Ela ficou bestinha e só escutava essa 
menina gritar: chega mainha! Venha 
ver a nossa flor na televisão!”. Depois 
saiu doida pra contar à vó dela. Quando 
chegou lá a bichinha ficou toda encabu-
lada porque mãe disse que aquela flor 
não tinha nada a ver com a nossa. Podia 
até parecer, mas ela mesma não fazia 
um negócio mal feito daquele não[...] 
(SOCORRO, informação verbal, 2011).

A arte quando está pronta, embora tenha passado pelo 
“canto da metamorfose”, para utilizar expressão de André de 
Malraux (apud MANGUEL, 2001), ou seja, é uma possibilidade 
estética nascida da confluência de imagens que nascem dos 
afectos e perceptos do artista, e talvez por isso mesmo, traz 
características universais. Não se trata de cópias, mas uma 
existência integral do artista que se apropria de suas subjeti-
vidades e das subjetividades de outros.

As três Marias da feira são artistas que constroem suas 
obras a partir de pedaços de outros artefatos que, conforme 
diz Socorro, 

já tiveram outra serventia. Pode olhar 
aqui [apontando para uma tela]! Tem 
pedaço de jarro, tem azulejo, as rosas são 
feitas de jornal e a moldura com pedaços 
das caixas de maçã que a gente ganha 
dos nossos amigos da feira.
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As três Marias presentificam de maneira exemplar a 
ideia de bricoleur de Claude Lévi-Strauss. Elas estruturam o 
todo pelas partes, algumas delas até mesmo já possuidoras 
de uma função individualmente, mas ganham novo sentido 
quando atuam em complementação.
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2.3 Meninos e meninas da feira: a propósito 
de infância e trabalho

Imagem 21 – Meninos da feira I.
Fonte: Fotos e bricolagem de imagens: Thiago Lucena.
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Em seu strictu sensu, as feiras livres configuram-se 
como espaços de comercialização itinerantes montados em 
ruas abertas ou mercados fechados nas quais se mercadejam 
produtos variados com a presença e intervenção de vendedo-
res e suas bancas, consumidores e transeuntes.

Nas feiras estão presentes pessoas das mais variadas 
faixas etárias, desde idosos até crianças. Estes últimos pode-
riam ser só mais um dos inúmeros personagens daquele lugar, 
porém, no caso do Brasil a presença deles ali foi historicamen-
te sinalizada e enquadrada por proibições e vetos chancelados 
por leis nacionalmente instituídas.

É importante ressaltar que não há aqui nenhuma 
pretensão de negar a existência ou desclassificar a importân-
cia de tais convenções e regras que foram formalizadas em um 
turbulento processo histórico, fruto de lutas e ideais de diver-
sos grupos. Lutas essas que foram marcadas por intolerâncias, 
mas, sobretudo, pautadas pelo desejo de justiça e de busca 
por garantir um futuro digno para as crianças brasileiras. Ao 
contrário, sabe-se que dentro de alguns contextos as legisla-
ções traduziram-se em avanços e progressos pela definição 
de papéis e demarcação de fronteiras entre o que se passou a 
considerar certo, errado, proibido, liberado.

Pelo contrário, concordamos com o Decreto do Governo 
Federal brasileiro nº 3.597, de 12 de setembro de 2000 que

promulga a Convenção 182 e a Recomen-
dação 190 da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) sobre a proibição das Piores 
Formas de Trabalho Infantil e a Ação 
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Imediata para sua Eliminação, concluídas 
em Genebra, em 17 de junho de 19999. 

Além disso, não concordamos com a prática de traba-
lhos considerados perigosos, insalubres e penosos, exposição 
a agressivos químicos que ponham em risco a saúde e a inte-
gridade física, psíquica e social das crianças e adolescentes. 
Atividades que usurpam da criança a infância com seus brin-
quedos e brincadeiras.

A necessidade de aclarar que não há propósito algum 
neste trabalho de positivar a exploração da mão de obra infantil 
para fins econômicos em favor de outros se dá pelo fato de, em 
tentativas anteriores de exposição, os debates terem se encami-
nhado justamente para essa direção. Debates esses que trans-
bordaram o campo das ideias e da construção de conhecimento 
e desembocaram na falta de respeito pessoal e no ferimento de 
uma ética que acredito ainda deve ser a principal mediadora 
das relações em todos os seus níveis; talvez uma antropoética 
como quer Edgar Morin na qual devem estar presentes o respei-
to ao outro e à vida de forma indissociada do meio.

9Para efeitos da presente Convenção, a expressão “as piores formas de 
trabalho infantil” abrange:
a) todas as formas de escravidão ou práticas análogas à escravidão, tais 
como a venda e tráfico de crianças, a servidão por dívidas e a condição de 
servo, e o trabalho forçado ou obrigatório, inclusive o recrutamento forçado 
ou obrigatório de crianças para serem utilizadas em conflitos armados;
b) a utilização, o recrutamento ou a oferta de crianças para a prostituição, a 
produção de pornografia ou atuações pornográficas;
c) a utilização, recrutamento ou a oferta de crianças para a realização de 
atividades ilícitas, em particular a produção e o tráfico de entorpecentes, 
tais com definidos nos tratados internacionais pertinentes; e,
d) o trabalho que, por sua natureza ou pelas condições em que é realizado, é 
suscetível de prejudicar a saúde, a segurança ou a moral das crianças.
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Entretanto, como não sou afeito do confronto direto de 
ideias e sim das possibilidades de coexistência das múltiplas 
manifestações de pensamentos, evoco aqui uma das atitudes 
essenciais propostas por Mia Couto (2009, p. 32), um dos sete 
sapatos sujos que “precisamos deixar na soleira dos tempos 
novos” para passarmos a nos “pensar como sujeitos históricos, 
como lugar de partida e como destino de um sonho”. (COUTO, 
2009 p. 27). No terceiro sapato sujo que ele intitula de “O precon-
ceito de que quem critica é um inimigo” ele fala da intolerância 
histórica e da atitude de desencorajar o espírito crítico dos que 
desviam o padrão do pensamento formal; diz o quanto esse modo 
de repressão do pensamento ainda é presente, não apenas no 
contexto africano, mas em todo o mundo. Segundo Couto (2009, 
p. 37) “muito do debate de ideias é, assim, substituído pela agres-
são pessoal. Basta diabolizar quem pensa de modo diverso”.

Minha hipótese a esse respeito seria a de que a ousadia 
de querer ir além do que já está posto e aceito incomoda os que 
confortavelmente acostumaram-se a desenvolver apêndices e 
divagações em torno de uma única identidade científico/institu-
cional; do que é da ordem do antigo paradigma da ciência, o da 
repetição de padrões e verdades oficiais. Muitas das críticas rece-
bidas no processo de construção e socialização do trabalho foram 
fruto de incompreensões causadas por leituras parciais ou super-
ficiais e sobretudo, pela dificuldade que certos grupos e pensado-
res têm de conceber que a ciência no atual paradigma deve ser 
aquela que é da ordem da abertura a polifônicos pensamentos 
que desviem a régua e se faça compasso10 (ALMEIDA, 2009).

10Por sua ideia de linearidade, a régua torna-se metáfora para representar 
a Ciência instituída. O compasso representaria metaforicamente os saberes 
da tradição, por expressarem uma dinâmica de pensamento na qual preva-
lece uma circularidade. (ALMEIDA, 2009).
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Os princípios e protocolos da pesquisa 
científica são, regra geral, orientados 
para perceber e registrar a regularidade, 
a repetição e o padrão dos fenômenos 
estudados, e isso em qualquer área do 
conhecimento. Tudo o que é variante e 
singular não diz muito para o pesquisa-
dor, à exceção dos chamados estudos de 
caso e dos experimentos controlados. 
(ALMEIDA, 2009, p. 158).

Fazendo tais declarações, sinto-me como se estivesse 
indo de encontro ao que o Dr. Raúl Motta (2011) declarou na 
entrevista exposta no início deste trabalho. Dentre os vários 
aspectos abordados na conversa transcrita, o Diretor da CIUEM 
falava sobre a prática, para ele negativa, de pedir autorização 
para avançar em relação a certos temas, noções e conceitos 
ainda não abordados por não estarem na agenda da ciência 
ou pelo fato de não reiterar o que os documentos oficializados 
apregoam. Diz ele que “es justo lo que está fuera, lo que es igno-
rado que debemos seguir” (MOTTA, informação verbal, 2011).

É, mas parece que as atitudes transgressoras no âmbito 
da ciência sempre foram estopim para a explosão de verdadei-
ras trincheiras de guerras não apenas epistemológicas, mas 
combates que quase sempre extrapolam esse território e apon-
tam seus alvos na direção da ética e do respeito ao livre pensar.

Michel de Certeau liderando o trio composto por Luce 
Giard e Pierre Mayol, quando em fins dos anos 1970 se propôs 
estudar o que chamou de cultura cotidiana – como sendo o 
processo de continuidades e descontinuidades que formam 
a vida das pessoas, suas estratégias de sobrevivência e seu 
cotidiano reinventado – pagou o alto preço do fechamento 
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de portas acadêmicas por crer na inventividade e na criação 
imaginativa do homem ordinário (CERTEAU; GIARD; MAYOL, 
2002) como ele se referia às construções feitas fora das fron-
teiras dos saberes. Na apresentação da quarta edição dos dois 
tomos de A invenção do cotidiano (2002), Luce Giard diz que 

não pertencíamos a nenhuma escola 
constituída no mercado das ideias e dos 
métodos, não tínhamos identidade insti-
tucional, como tampouco não exercíamos 
poder na gestão oficial de uma disciplina... 
(CERTEAU; GIARD; MAYOL, 2002, p. 25) 

e talvez por isso

nossas hipóteses descritivas e interpre-
tativas perturbavam a ordem estabeleci-
da, a hierarquia das competências e dos 
saberes. Ora nos chamavam de “otimis-
tas” (como se isto fosse um insulto inte-
lectual), ora de “ingênuos” ou “sonha-
dores”; houve quem nos repreendesse 
por não prestarmos culto ao deus Marx... 
(CERTEAU; GIARD; MAYOL, 2002, p. 25).

O que não dizer de Edgar Morin que em sua incansá-
vel andança pelo mundo traça as bases de um pensamento 
complexo, aquele que busca tecer em conjunto vida e ideias; 
aquele que opera na complementaridade entre regularidade e 
desvio, alvo de tantas incompreensões e difamações no meio 
acadêmico que ainda é perpetuado pela lógica da comparti-
mentalização dos saberes, da recusa do singular e da elevação 
de certos modelos de pensamento em detrimento de outros.
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Em Claude Lévi-Strauss a transgressão a esses moldes 
da ciência moderna mais parecia um modo de ser e pensar. Os 
que consideravam a ciência como “A”atividade entre todas as 
outras sentiram verdadeiros calafrios quando o viram enun-
ciar e anunciar que o “pensamento selvagem” e não do selva-
gem é uma estratégia cognitiva que realiza uma recuperação 
num processo ininterrupto e não necessariamente linear, dos 
resíduos de eventos empíricos. Ou seja, o pensamento que 
realiza a bricolagem,

um processo que se define basicamente 
pela ausência de um projeto que ajuste, 
de modo linear e causal, meios a fins. Nela 
se desfazem as dualidades entre arte e 
ciência, ciência e mito, razão e desrazão. 
Seu papel é criar signos e significados 
valendo-se de resíduos culturais acaba-
dos, imprimindo-lhes rearranjos e reor-
ganizações. De certo modo, a bricolagem 
expressa o dilaceramento e as desaven-
ças do homo duplex consigo mesmo e 
com outros. (CARVALHO, 2003, p. 09).

Que essa estratégia é sim uma ciência do concreto, mais 
próxima de uma lógica do sensível, ou seja, mas palatável, 
porém tão estruturada, lógica, capaz de formular generali-
zações e analogias quanto o pensamento domesticado, o da 
ciência moderna.

A mesma sensação de desconforto intelectual pode ter 
vindo à tona quando, ainda antes, em 1955 na primeira edição 
de Tristes Trópicos ele chamou de suas três amantes ou mestras 
a geologia, a psicanálise e o marxismo para defender que é 
preciso ir além do trivial, do aparente (LÉVI-STRAUSS, 2010). 
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Com toda sua coragem e obstinação intelectual ele deixou 
tatuado pela escrita a ideia de que devemos desconfiar dos 
fenômenos, discursos e objetos tal como eles nos são apresen-
tados; é preciso ir além do primeiro nível de significação, pois 
todos eles compuseram-se em um lento e histórico processo.

Em um nível diferente da realidade, o 
marxismo parecia-me proceder da mesma 
maneira que a geologia e a psicanálise no 
sentido que lhe dera seu fundador. Os três 
demonstram que compreender consiste 
em reduzir um tipo de realidade a outro; 
que a realidade verdadeira nunca é a mais 
patente; e que a natureza do verdadeiro já 
transparece no zelo que este emprega em 
se ocultar. Em todos os casos, coloca-se o 
mesmo problema, que é o da relação entre 
o sensível e o racional, e o objetivo preten-
dido é o mesmo: uma espécie de super-ra-
cionalismo, visando a integrar o primeiro 
ao segundo sem nada sacrificar de suas 
propriedades. (LÉVI- STRAUSS, 2010, p. 55).

No universo desta pesquisa a necessidade de exercitar 
esse ir além do aparente em relação às chancelas proibitivas 
da prática do trabalho infantil, nasce da constatação de um 
discurso que se repete não só entre os atores da feira; provém 
também do pensamento e opinião formados e socializados por 
grande número de adultos que, em dado momento de suas 
vidas, na fase correspondente à infância, desenvolveram ou 
participaram de algum tipo de atividade laboral e a julgaram 
como positiva para sua formação integral posterior.

A centralidade desta pesquisa está nas possibilidades de 
aprendizagem de saberes diversos no espaço da feira livre por 
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parte das crianças que ali convivem; os chamados por Maria 
da Conceição de Almeida de “saberes da tradição”, aque-
les  que são, 

ao longo da história, repassados de pai 
para filho de forma oral e experimental. 
Eles constituem modelos cognitivos do 
pensamento, o substrato da nossa civili-
zação, ou uma ciência neolítica, confor-
me expressão de Lévi-Strauss. Não se 
encerrando nas constelações culturais do 
pretérito, essa ciência primeira convive 
lado a lado com o desenvolvimento das 
tecnociências no mundo planetarizado. 
E isso porque não se trata de um conhe-
cimento atinente às sociedades do passa-
do, mas de um modelo de compreensão 
do mundo que constitui a condição 
humana. (ALMEIDA, 2009, p. 118).

Não é à defesa do trabalho precoce ou à problemática 
do trabalho infantil que nos referimos. Entretanto, o que 
estamos a fazer aqui é adotar uma postura necessária de não 
praticar uma ciência que apenas abstrai e que apreende leis 
gerais; levamos em consideração a percepção de uma lógica 
do sensível (LÉVI- STRAUSS, 2010) aquela que não despreza as 
singularidades do fenômeno.

A nossa estratégia de método é ultrapassar as amarras 
superficiais e niveladoras do discurso oficialmente instituído 
que proíbe, nega e busca erradicar qualquer forma de traba-
lho infantil. A visualização prática (pessoal e de experiências 
outras) de outros modos de fazer e ser das crianças e adoles-
centes da feira nos impulsionou a esgarçar tais chancelas 
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discursivas. Vimos que esse espaço comercial pode ser tido 
como um estilo peculiar e não oficial de sala de aula ao ar livre 
sem métodos pré-definidos como faz a estratégia bricoleur, 
mas não menos rigoroso que a engenheiro.

É necessário assumir desde já a responsabilidade do 
discurso de que a educação formal é a opção possível mais 
apropriada para a busca de um protagonismo e, quem sabe, 
de meios econômicos futuros estáveis. Mas o contato com 
outras formas mais selvagens de tratamento de informação 
é a melhor maneira de ampliar a nossa inteligência geral e 
dotá-la de valores fundamentais e pertinência.

As regras oficiais que regem as condutas de uma socie-
dade pecam pela excessiva generalização que em um processo 
histórico linear passa por metamorfoses em suas concepções 
sem distanciar-se ou negar o que poderíamos chamar de 
núcleo duro que as rege. Neste caso o cerne da situação seria 
a tentativa constante de impor uma ordem e uma paz eterna 
no seio da população. Nas palavras de Nicolescu (2009, p. 04), 

basta que as condições iniciais sejam 
impostas em nome do bem e do verdadei-
ro – por exemplo, em nome da liberdade, 
da igualdade e da fraternidade – para 
construir a sociedade ideal.

Edgar Morin (2011) vai mais além e de forma enfática 
batiza o exercício de homogeneização como uma das “duas 
grandes pragas” que atingem a humanidade neste novo sécu-
lo, aliada ao “fechamento das singularidades em si mesmas”. 
Escreve ele que essa “praga [da] unificação abstrata e homo-
geneizante [...] destrói as diversidades”. (MORIN, 2011, p. 14).
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Neste sentido, fundamentamos nossa crítica no que 
tange a aplicabilidade homogeneizante de tais chancelas que 
se legitimam em constatações isoladas e reafirmam-se em 
certezas infalíveis ditas capazes de recobrir toda a malha da 
sociedade. A esse respeito, escreve Certeau, Giard e Mayol 
(2002) que existe no âmbito da ciência uma lógica de emissão 
de enunciados solenes, aqueles que

emitem sobre a sociedade um discurso 
generalista e generalizante. Tendo por 
natureza resposta para tudo, esse tipo de 
discurso não se mostra embaraçado por 
nenhuma contradição, vive sempre a se 
esquivar à prova do real e jamais admite 
uma possível refutação (CERTEAU; GIARD; 
MAYOL, 2002, p. 19).

Tais discursos sempre estão revestidos sob o signo da 
certeza científica e criticando esse modo de operar, Cyrulnik 
(2004, p. 09) diz que 

quando se tem certezas – tal como esse 
fanatismo da identidade social que está 
a regressar –, passa a ser-se um clone 
cultural, repete-se a voz do dono, entra-
-se numa tradição petrificada, impede-se 
a aliança, a novidade.

 Poderíamos agregar aqui a expressão cunhada por 
Vandana Shiva (2003), o estabelecimento de uma monocultu-
ra da mente e da estandardização da sociedade de consumo.

Cabe-nos uma pergunta: seria possível circunscrever 
com precisão sob a redoma de uma lei todas as nuances da 
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vida humana? Vida essa marcada pelo erro, a imprecisão, a 
combustão, o inacabamento e a falta de certezas sólidas?

Na tentativa de problematizar o questionamento pare-
ce apropriado lembrar um anúncio feito nos primórdios do 
século XX (1927) pelo alemão Prêmio Nobel de Física Werner 
Heisenberg. Tal formulação modificou a forma como a condi-
ção humana deveria passar a enxergar o mundo. No que ficou 
batizado como “princípio da incerteza”, até hoje um dos pila-
res da mecânica quântica, Heisenberg expôs a noção de que, 
ao observar um fenômeno natural, os homens acabam por 
alterá-lo. É como se a realidade não tivesse vida própria, mas 
dependesse dos olhos de quem a vê.

Se até mesmo na física quântica que lida com fórmulas 
e cálculos há imprecisão, seria newtoniano demais pensar que 
a condição humana, embora dotada de uma universalidade 
relacionada às suas potencialidades – porém composta pelas 
mais diversas subjetividades individuais – pudesse ter suas 
interações e comportamentos previstos e calculados. A partir 
do anúncio do “princípio da incerteza” a ciência passou a 
recuperar um debate que, na filosofia, já se dava há milhares 
de anos no qual se questiona: as coisas existem independen-
temente dos homens? Há realmente um modelo de sociedade 
perfeita? Ou seria ela própria através de seus autorizados a 
atribuir normas de conduta segundo critérios indiferenciados 
na busca de instaurar ordem no caos?

Entendemos como Boris Cyrulnik (2004) que aplicar 
unilateralmente uma mesma chancela à diversidade de uma 
sociedade sem abrir espaço para refutação e para as pecu-
liaridades dos grupos é reduzi-la a categorias inferiores. Nas 
palavras do etólogo francês,
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Não se pode reduzir a dimensão humana 
a uma pequena classificação, a algumas 
frases e algumas categorias. Este gênero 
de procedimento é útil para o computa-
dor, para o estudo de medicamentos, de 
população ou ainda para perfis psicoló-
gicos, mas certamente não para o conhe-
cimento do outro. [...]. Isso cria situações 
absurdas. (CYRULNIK, 2004, p. 17-18).

Certamente as “situações absurdas” de que fala Cyrulnik 
referem-se às armadilhas nas quais caem os modelos usualmen-
te gestados a partir de investigações técnicas e/ou científicas 
que são forçosamente adequados a todas as situações e pecu-
liaridades dos grupos sociais. O Sapiens demens pode até possuir 
os mesmos mecanismos universais de organização, criação de 
leis e regras de conduta; é universal também em aplicá-las à 
sua maneira. Entretanto, não se pode perder de vista que todas 
elas são regidas por modelos de aplicação geral, vertical e 
homogeneizante. Uma regra de conduta não leva em conside-
ração desdobramentos (também ativos entre os grupos) porque 
demanda formalização e circunscrição rigorosa e unilateral.

Acontece que o eventual, o desvio ou o 
fenômeno minoritário e não regular têm 
uma importância crucial para compreen-
der a mudança na direção ou na dinâmi-
ca de um fenômeno. O desvio é “um teste 
ativo” no conjunto das regularidades. 
Toda mudança, transformação ou salto 
na evolução de um sistema começa por 
meio de um desvio em uma de suas 
partes. (ALMEIDA, 2009, p. 158-159).
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O tema geral que organiza as ações de erradicação e 
tratamento dos casos de trabalho infantil é perpassado pela 
noção de validação o que não inclui as eventualidades ou 
desvios de que fala Almeida. Se dá a partir de convenções de 
especializados – no caso do Brasil os poderes executivo, legis-
lativo e judiciário – que as outorga, publiciza e efetiva seguin-
do paradigmas mundialmente acordados.

O tratamento atribuído à prática do trabalho infantil 
no Brasil – que no presente terminou por originar e conso-
lidar toda uma rede de proteção socioassistencial à infância 
e a adolescência e, por conseguinte, designou novos cargos e 
postos de trabalho – originou problemáticas antes não exis-
tentes como a negativação de sentidos atribuídos à prática 
laboral entre meninos e meninas com idade inferior a 14 anos. 
Como forma de sinalizar tais mudanças de tratamento, utiliza-
mos como operador cognitivo algumas formulações presentes 
no Manifesto da Transdisciplinaridade elaborado por Bassarab 
Nicolescu (1999) no que diz respeito às mudanças conceituais 
em relação a vários aspectos da vida (Natureza, Universo, 
espiritualidade, transformação do sujeito em objeto, entre 
outros) instituídos pelo paradigma da ciência moderna, para 
mostrar como são as convenções que condicionam a formação 
das opiniões.

Em relação à Natureza, Nicolescu anuncia uma diver-
sidade de imagens produzidas “oficialmente” sobre ela e as 
distingue em três categorias: uma Natureza de caráter mágico 
(interdependente de forma universal); uma natureza-máquina 
(independente do homem) e por último; a morte da Natureza 
(consequência da visão mecanicista).

A Natureza foi tratada pelo pensamento mecanicista 
não como um organismo, mas como uma máquina que poderia 
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ser desmontada e, ao mesmo tempo, controlada. A consequên-
cia lógica desta visão é a morte da natureza. Numa perspectiva 
transdisciplinar, a natureza é vista como um ente vivo e essa 
natureza viva é a matriz do autonascimento do homem.

As regras que controlam oficialmente as condutas da 
criança e do adolescente no Brasil passaram por semelhan-
te processo de metamorfose que segue tendências mundiais 
que vão do incentivo e incitação do trabalho infantil – numa 
tentativa material de alimentar as bases do capitalismo – à 
sua inteira negação e proibição alimentada por discursos 
de erradicação. A respeito do incentivo ao trabalho infantil, 
Karl Marx (2000) escreve referindo-se ao momento histórico 
mundial de efervescência da indústria,

[...] de poderoso meio de substituir 
trabalho e trabalhadores, a maquina-
ria transformou-se imediatamente em 
meio de aumentar o número de assala-
riados, colocando todos os membros da 
família do trabalhador, sem distinção 
do sexo e de idade, sob o domínio direto 
do capital [...] (MARX, 2000, p. 449).

Naquele momento da história o discurso relacionado à 
prática do trabalho infantil sustentava-se no fato de a introdução 
das máquinas no processo de produção ter otimizado o tempo 
e a quantidade de produção e que isso levou osdetentores dos 
meios de produção a reduzir o salário dos trabalhadores adul-
tos. Justifica-se que a redução dos salários forçou o trabalhador 
chefe da família a inserir os demais membros no mercado de 
trabalho para compensar a perda de renda. Foi nesse período da 
história que o artesão, antes principal responsável pela escolha 
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da matéria prima, confecção e tempo de maturação dos artefa-
tos, passa a sentir-se obrigado a adequar-se ao tempo da fábrica. 
Além do mais defendia-se que as crianças eram as mais apro-
priadas para realizarem determinadas tarefas, especialmente 
aquelas ligadas à indústria têxtil do algodão por possuírem mãos 
pequenas, ágeis e delicadas.

Não por casualidade os discursos contemporâneos de 
erradicação do trabalho infantil também parecem possuir 
um cunho econômico, embora não de repercussão direta na 
vida das crianças e suas famílias. O fator repercute em todo 
um sistema de especialistas que se constituiu e de profissões 
novas que se criaram para cuidar do tema.

Na época do Brasil colônia no qual perdurava o regime 
escravocrata, as crianças começavam a trabalhar por volta 
dos sete anos de idade de forma regular. A exploração do 
trabalho dos filhos de escravos era conhecida e regulamenta-
da. Os Códigos do final do século XIX caminhavam na linha da 
culpabilização e não da proteção. Em 1825, José Bonifácio de 
Andrada e Silva proibiu trabalhos pesados e insalubres entre 
os menores de 12 anos, lei que na ocasião não foi obedecida. 
Sequencialmente em 1871 outorgou-se a Lei do Ventre Livre 
que fazia da criança de oito anos um trabalhador livre, porém 
em condições não tão diferentes das escravagistas.

No final do século XIX, surgiu a primeira legislação 
específica sobre o trabalho infantil. O Decreto 1.313, de 1891, 
estabelecia que as meninas com 12 a 15 anos e os meninos na 
faixa de 12 e 14 anos poderiam assumir jornada de até 7 horas 
diárias. Entre 14 e 15 anos de idade, os meninos podiam traba-
lhar até 9 horas por dia.

A primeira década do século marca os tempos áureos 
da economia agrícola brasileira com destaque para o 
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cultivo e comercialização do café. Nesse processo a mão de 
obra infanto-juvenil foi amplamente utilizada sem proibi-
ções porque foi decisiva no aumento do cultivo e colheita 
do produto por uma peculiaridade especial: possuir mãos 
pequenas e ágeis. Essas crianças contribuíam para o manti-
mento de suas famílias.

Após esse período as sanções proibitivas começaram a 
configurar-se nos modelos utilizados na atualidade. Por volta 
dos anos 1920 com a chancela do Código Mello Mattos (1929) 
as crianças e adolescentes para términos de lei passaram a 
ser tratados sob o signo de “menores”. Em outubro de 1979 a 
Lei 6.697 chancelou a atualização do Código de Menores que 
autorizava o Juiz de Menores a aplicar medidas coercitivas 
cabíveis às crianças e adolescentes com idade inferior a 18 
anos que estivessem enquadrados em situações de exploração 
referidas naquele momento como “antissociais”.

A Constituição Federal brasileira de 1988 preconiza a 
proteção especial e prioritária da população infanto-juvenil 
e nesse esforço, substitui em 1990 o Código de Menores pelo 
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) numa 
busca por ajustar-se após um período de intensa recessão 
ditatorial. Na linha do ECA, a proteção integral deve assegu-
rar à criança o direito à convivência familiar e comunitária, à 
escola, ao lazer, ao brincar, ao estudar, à saúde, ao desenvolvi-
mento físico, moral e social. O artigo 60 do ECA preconiza que 
“É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de 
idade, salvo na condição de aprendiz.”11

Esse momento histórico inaugurou a visão da criança 
e do adolescente como sujeitos de direitos e o ato de exercer 

11Capítulo V – Do direito à profissionalização e à proteção no trabalho.
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atividade laboral antes dos 14 anos é enquadrado como viola-
ção desses direitos. Essa nova configuração favoreceu a tessi-
tura da chamada rede de proteção socioassistencial composta 
por Conselhos Tutelares, Conselhos de Direito, entre outros e 
inaugurou o Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

O SUAS em sua gênese prevê, não apenas a preven-
ção do trabalho infantil com as ações e serviços preventivos 
executados pela Proteção Social Básica; prevê também o 
combate a essa prática com vistas à sua erradicação por meio 
dos Programas, Projetos, Ações e Serviços da Proteção Social 
Especial (PSE) em nível de alta12 de média complexidade13. Esta 
última atua no sentido de quantificar, qualificar e “ressocia-
lizar” por meio de ações socioeducativas, crianças e adoles-
centes inseridos no trabalho, além de denunciar os pais ou 
responsáveis pela criança e ou adolescente que trabalha.

Entre as estratégias governamentais de retirada e “resso-
cialização” do público infanto-juvenil em contexto de trabalho, 
tem destaque desde o ano de 1996 o Programa de Erradicação 
do Trabalho Infantil (PETI) que atende crianças e adolescentes 
de 07 a 16 anos incompletos e os incorpora em atividades de 

12Oferece atendimento às famílias e indivíduos que se encontram em situa-
ção de abandono, ameaça ou violação de direitos, necessitando de acolhi-
mento provisório, fora de seu núcleo familiar de origem. Visam a garantir 
proteção integral a indivíduos ou famílias em situação de risco pessoal e 
social, com vínculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados, por 
meio de serviços que garantam o acolhimento em ambiente com estrutura 
física adequada, oferecendo condições de moradia, higiene, salubridade, 
segurança, acessibilidade e privacidade. Disponível em: <http://www.mds.
gov.br/assistenciasocial/protecaoespecial/altacomplexidade>. Acesso em: 
9 set. 2011.
13Oferta atendimento especializado a famílias e indivíduos que vivenciam 
situações de vulnerabilidade, com direitos violados, geralmente inseridos 
no núcleo familiar. Disponível em: <http://www.mds.gov.br/assistenciaso-
cial/protecaoespecial/mediacomplexidade>. Acesso em: 9 set. 2011.
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artes visuais, acompanhamento escolar, esporte e música no 
horário complementar ao da escola. O PETI tem a ambiciosa 
missão de erradicar todas as formas de trabalho infantil e 
estrutura-se em três eixos básicos: transferência direta de 
renda a famílias com crianças ou adolescentes em situação de 
trabalho, serviços de convivência e fortalecimento de vínculos 
para crianças/adolescentes e acompanhamento familiar.

Nessa configuração atual a criança e/ou adolescente que 
exerça qualquer atividade laboral recebe a denominação de 
vitima do trabalho infantil conferindo um status de generali-
zante de negativação de toda e qualquer possibilidade de apren-
dizado por meio da prática de alguma atividade de trabalho.

Na agenda de trabalho do PETI estão incluídas aborda-
gens em lugares considerados foco de trabalho infantil e tem 
registrado grandes feitos ao deflagrarem verdadeiras opera-
ções de utilização compulsória da mão de obra infantil que 
beiram a escravidão, como é o caso das indústrias têxteis14.

No caso de Natal-RN, são empreendidas tais abordagens 
nas feiras livres da cidade, caso que vem gerando bastante 
polêmica, uma vez que os pais ou responsáveis por crianças 
que os acompanham naquele espaço mostram-se resistentes 
à atividade e justificam-se no discurso de que é melhor eles 
estarem os acompanhando na feira do que soltos pela rua.

Nós mesmos, na condição de pesquisadores no contexto 
de aproximação das bancas, ao darem-se conta, os adultos já 

14Notícia amplamente divulgada na imprensa brasileira e mundial entre 
os meses de julho e agosto de 2011 quando foram descobertos lugares de 
escravização de bolivianos adultos acompanhados de suas crianças para a 
produção de peças de moda. Disponível em: <http://noticias.uol.com.br/
cotidiano/2011/08/17/flagrantes-mostram-roupas-da-zara-sendo-fabrica-
das-por-escravos.jhtm>. Acesso em: 13 set. 2011.
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exclamavam seus bordões. Um senhor que vendia picadinho 
de carne temperado, falou: “hoje em dia só tem muito margi-
nal porque os moleques não trabalham. No meu tempo, a 
gente começava desde cedo a luta.”.

Ainda nessas caminhadas iniciais nos dirigimos a uma 
banca de frutas onde que estavam os irmãos Vítor de 08 anos 
e David de 1015, ao lado da mãe. Eles revelaram: “Nós ajuda-
mos a pesar, entregar sacolas, cobrar e arrumar a banca”, diz 
David. Impressionou-nos a desenvoltura que os dois possuíam 
ao lidar com a pesagem da mercadoria e com o dinheiro, ao 
passar o troco rapidamente para os clientes. Esses dois irmãos 
também tinham um talento peculiar de se expressar por meio 
das palavras ao incitarem os transeuntes da feira a comprar 
suas mercadorias por meio de canções, versos, rimas, piadas e 
gritos diversos. A mãe nos disse que eles a ajudam há quatro 
anos. Os dois diziam com largos sorrisos nos rostos e uma 
sinceridade de criança que, trabalhar na feira com a mãe é 
sua atividade preferida. Perguntamos para Analice, mãe dos 
meninos, se ela os obriga a trabalhar e, em tom de espanto, ela 
respondeu: “Não! Quando eu levanto de madrugada no sába-
do, eles já estão acordados e fazendo café pra mim, pra depois 
a gente vir pra feira”. E acrescentou: “Eles trabalham porque 
gostam. É melhor do que roubar”.

Muitos são os discursos que se confrontam em relação a 
essa temática. Um que qualifica a ação do trabalho na infância 
e outro que desmerece por completo qualquer possibilidade 
de tal atividade em idade tenra. É importante saber que, em 
ambos os lados há prós e contras. São inúmeros os casos de 

15Neste caso, em comum acordo com os pais, decidimos utilizar nomes fictí-
cios para as crianças.
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pessoas que iniciaram a vida de trabalho precocemente e por 
causa disso adquiriram sérios e até mesmo irreparáveis trau-
mas de ordem física, psíquica e social. Ao mesmo tempo em 
que, embora as leis sejam aplicadas verticalmente movidas 
por um sentimento de horizontalidade homogênea, muitos 
a vislumbram como uma possibilidade e uma emergência e 
aquisição de novos valores, práticas e aprendizados.



O “trabalho” dos 
alunos e seus 
aprendizados
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Uma vez que já apresentamos o espaço referencial da pesqui-
sa, nos ateremos agora à ideia impulsionadora deste trabalho. 
Entendemos que tamanha riqueza e profusão de informação 
e afecção presente na feira livre pode ser a fonte geradora de 
consolidação de conhecimento pertinente. Percebemos a feira 
livre como um tipo de escola da vida, sendo esse o lugar da 
possibilidade de lapidação de uma aprendizagem de saberes da 
tradição ao passo que possibilita também o reconhecimento de 
singularidades da cultura de um povo.

No título desta etapa do texto a palavra trabalhos apare-
ce entre aspas com o objetivo de evocar uma ideia de dupla 
significação. Através do trabalho acompanhado nas feiras 
livres, uma criança pode ser capaz de adquirir aprendizados 
para a vida. Esses aprendizados podem assumir um caráter de 
cunho mais objetivo ou subjetivo. Mas o que os une é a possi-
bilidade de alimentar uma destreza em consolidar informação 
em conhecimento para atender a situações que possam surgir 
a qualquer hora.

Por entre os meandros da feira livre do Alecrim, além da 
infinidade de produtos, vendedores, compradores e visitan-
tes adultos, é possível visualizar um número significativo de 
crianças e adolescentes nas mais variadas situações: algumas 
acompanhando os pais durante as compras, outras aventuran-
do-se a passear e até comprar sozinhas, algumas simplesmen-
te transitando pelo local e ainda algumas outras praticando a 
mendicância. Não se pode negar também que há naquela feira, 
casos numerosos de crianças e adolescentes praticando ativi-
dades de trabalho de diversas naturezas.

Pudemos fazer um breve levantamento e listamos as 
principais ocupações identificadas em relação aos meninos e 
meninas da feira livre do Alecrim. São elas: vendedores (fixos 
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e ambulantes), vigias de bancas, pesadores de mercadorias e, 
em número maior, os carregadores de frete. Esta última ativi-
dade trata-se de carregar compras diversificadas em carrinhos 
de mão – tradicionalmente conhecidos no nordeste do Brasil 
como carroças – para os compradores. Os meninos carregam 
esses elementos até os meios de transporte dos fregueses, em 
alguns casos, de acordo com a proximidade, às residências dos 
usuários da feira.

Já esclarecemos anteriormente a nossa posição contrária 
a toda atividade ou trabalho que se dê por meio da repetição 
forçada, insalubre, degradante, penosa e com fins exploratórios 
compulsórios da mão de obra da criança e ou adolescente. Mas 
também esclarecemos que há notadamente uma generalização 
das políticas de combate e erradicação do trabalho infantil que 
não respeita algumas especificidades e singularidades desse 
universo. Entendemos que quando o trabalho é realizado de 
forma não obrigatória e voltada para a disseminação de valo-
res e bens culturais considerados dignos de serem conservados 
por uma sociedade em sua pluralidade, ele torna-se chave para 
significações positivas na vida do ser humano em construção.

É por meio desses esclarecimentos que voltamos os 
nossos esforços, de agora em diante, para as possibilidades de 
ensino-aprendizagem, troca e aquisição de saberes criativos 
e aprendizados para a vida dos meninos e meninas da feira. 
E como esses saberes podem ser lançados mão no momen-
to em que aquelas crianças e adolescentes se deparam com 
situações práticas inusitadas do cotidiano ou ainda, frente aos 
conteúdos da escola formal.

A fabulosa cultura e o enorme progres-
so científico e tecnológico dos quais 
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nos valemos foram sendo gestados por 
meio de inumeráveis experimentações 
e aprendizagens das populações huma-
nas, ao longo de muitos séculos. Tendo 
que responder aos desafios do meio 
para garantir sua permanência na terra, 
homens e mulheres de todos os tempos 
e lugares acabaram consolidando conhe-
cimentos que, transformados ou acresci-
dos, chegaram até nós como uma dádiva, 
um presente. Nenhuma cultura se edifi-
ca sem a base, o solo e a argamassa do 
passado. (ALMEIDA, 2009, p. 62-63).

Um dos maiores tesouros percebidos no tipo de apren-
dizado construído nessa peculiar escola sem muros, portas, 
janelas, quadros-negros ou programas que pode ser a feira 
livre é o modo como esse aprendizado faz sentido para aquelas 
crianças e adolescentes. Valendo-me da expressão de Morin 
Morin (2010, p. 12), o quanto ele é pertinente, pois “apreende 
os objetos em seu contexto, sua complexidade, seu conjunto”. 
Esse exercício, já dizia Morin, é uma aptidão natural do espíri-
to humano que evidencia o contexto, o global, o multidimen-
sional e o complexo. “O conhecimento das informações ou 
dos dados isolados é insuficiente. É preciso situaras informa-
ções e os dados em seu contexto para que adquiram sentido” 
(MORIN, 2010, p. 34).

Não se pode nem se deve afirmar que o aprendizado 
escolar não faz sentido para as crianças e adolescentes. Trata-
-se, pois de alertar as escolas para o fato da urgência de chega-
rem mais próximo de uma aprendizagem significativa para os 
alunos. Um ensino que não exclua o meio onde eles estão inse-
ridos. Observando a escola, esse microcosmo da sociedade, 
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Couto (2009), recupera a noção de parcialidade presente em 
primar por um modo único de aprendizagem.

A escola é um meio para querermos o 
que não temos. A vida, depois, ensina-
nos a termos aquilo que não queremos. 
Entre a escola e a vida resta-nos sermos 
verdadeiros e confessar aos mais jovens 
que nós também não sabemos e que, 
nós, professores e pais, também esta-
mos à procura de respostas. (COUTO, 
2009, p. 49).

Um exemplo muito comum nos erros metodológicos 
e didáticos escolares é a utilização de modelos e aspectos 
excessivamente urbanos nos livros didáticos que chegam aos 
ambientes de caráter rural ou interiorano. A urbanização do 
conhecimento de forma real ou metaforicamente desapropria 
da Terra e do ecossistema qualquer construção de conheci-
mento (SILVA, 2007). Tal movimento, além de impertinen-
te, torna-se perigoso porque incita a depreciação do lugar 
primeiro do aluno e a exaltação de realidades exteriores a ele.

Imersos na feira livre os atores aprendizes conseguem 
relacionar-se com o conhecimento que produzem. As infor-
mações são muitas, ruidosas e, geralmente, desconexas, mas, 
elas só se transformam em conhecimento quando eles logram 
tratá-las, lapidá-las à sua maneira, com o que têm à sua dispo-
sição. E o que está à disposição são justamente os artefatos que 
lhes são pertinentes.

A feira livre do Alecrim, ainda que seja um lugar de 
trabalho, faz-se lugar de aprendizagem, de ludicidade e inven-
tividade. Suas relações enredadas no parentesco ou mesmo 
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na amizade, juntamente com o contato com a constante novi-
dade torna a lapidação de conhecimento uma necessidade 
prática e ininterrupta e urgente. Essa necessidade amplia-se 
quando entra em cena a ideia de itinerância que diferencia 
a feira livre dos outros tipos de comércio. Por estar em dias 
alternados em lugares com realidades sociais e geográficas 
diferentes, os meninos e meninas, além dos adultos acabam 
por ampliar suas estratégias de lidar com o diferente e com os 
possíveis perigos das ruas.

A dinâmica dos saberes da tradição na feira dá-se por 
meio de relações de cooperação, mas também de competição. 
Esses dois elementos a caracterizam como um contínuo orga-
nizar. Ou seja, movidos pela necessidade de coexistência, os 
aprendizes da feira tentam colocar ordem no emaranhado 
de informações vindas de todos os lados e traduzem isso em 
conhecimento para dotarem-se de uma certa individualida-
de que faz com que uns sobressaiam-se em relação a outros. 
O trabalho acompanhado e sem exploração dota as crianças e 
adolescentes de certas artimanhas ou artes de fazer (CERTEAU, 
2002), mas esse aspecto é alimentado nos afetos e comparti-
lhamento de histórias, fofocas, e notícias não apenas entre 
donos de bancas, mas também com os fregueses e transeuntes.

Esse lugar que educa para os desafios e incertezas da 
vida, finca território no solo do cotidiano. Mas é na estética 
itinerante que ele ganha corpo. É como diz Vergani (2009) 
referindo-se à lógica nômade cigana. “Os alunos ciganos 
aprendem bem melhor ‘em movimento’ do que fechados numa 
sala de aulas...” (VERGANI, 2009, p. 105). A liberdade de fazer 
acontecer o aprendizado garante a agilidade, a facilidade de 
adaptação e a criatividade dos eternos aprendentes.
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Não se pode dizer que os saberes oriundos da feira livre 
são mais ou menos importantes que os saberes escolares, 
científicos. Pode-se sim, dizer que são tão importantes quanto 
qualquer outro saber sistematizado, pois possuem uma ante-
rioridade e foram tecidos em conjunto ao longo de um inten-
so, ininterrupto e sempre incompleto período da aventura 
humana na Terra.

Desenvolvidos às margens do conheci-
mento escolar e da Ciência, esses saberes 
da tradição são, ao longo da história, 
repassados de pai para filho de forma 
oral e experimental. Eles constituem 
modelos cognitivos do pensamento, o 
substrato da nossa civilização, ou uma 
ciência neolítica, conforme expressão 
de Lévi-Strauss. Não se encerrando nas 
constelações culturais do pretérito, essa 
ciência primeira convive lado a lado com 
o desenvolvimento das tecnociências no 
mundo planetarizado. E isso porque não 
se trata de um conhecimento atinente 
às sociedades do passado, mas de um 
modelo de compreensão do mundo que 
constitui a condição humana. (ALMEIDA, 
2009, p. 118).

Ainda que alguns intelectuais e grupos constituídos 
na academia já exaltem e atribuam importância aos saberes 
da tradição de que fala Almeida (2009), muitos deles ainda 
são marcados pelo signo da desqualificação como se fossem 
meros pontos de partida ou matéria bruta para a construção 
de um conhecimento verdadeiro. Em casos mais extremos, são 
descartados. Para isso a Ciência com C maiúsculo (as chamadas 
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ciências modernas) estruturou modelos e proposições discur-
sivas para descaracterizar essas outras possibilidades de 
construção coletiva e transmissão de uma sabedoria que se 
aproxima mais da natureza e das vontades humanas.

Nessa empreitada criou como artefato de desclassifica-
ção a expressão “senso comum” que ganhou status de mantra 
capaz de generalizar e reduzir um punhado de construções, 
modos de fazer e ser e inúmeros discursos históricos a uma 
caracterização desprovida de sentido e densidade cogniti-
va. Senso comum tornou-se uma expressão mágica, cômoda, 
repetitiva e, convenhamos já em desuso, tendo em vista o 
atual paradigma para o qual a ciência começa a caminhar; 
uma ciência que não destitui o sujeito do conhecimento que 
produz. Em desuso também pelo fato de já sabermos através 
de vários pensadores, entre eles destaco Maria da Conceição de 
Almeida, Bruno Latour, Daniel Munduruku, Mia Couto, Michel 
de Certeau, Boaventura de Souza Santos e Claude Lévi-Strauss 
que, respectivamente dizem: “os saberes da tradição arquite-
tam compreensões com base em métodos sistemáticos, expe-
riências controladas e sistematizações reorganizadas de forma 
contínua.” (ALMEIDA, 2009, p. 67); “a ciência em construção... 
diz que o suficiente nunca é suficiente”. (LATOUR, 2000, p. 31); 
o saber dos povos indígenas é circular, holístico e se dá pela 
escuta do silêncio (MUNDURUKU, 2010); “a ciência é só um dos 
caminhos do saber” (COUTO, 2009, p. 53); os saberes ordiná-
rios são aqueles gestados na “incrível abundância inventiva 
das práticas cotidianas” (CERTEAU, 2002, p. 342); “a ciência 
prudente, tem a ver com um tipo de saber prático que dá senti-
do e orientação à existência e cria o hábito de decidir bem’’. 
(SANTOS, 2004); os saberes selvagens e não do selvagem; uma 
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ciência primeira, aquela mais próxima de uma lógica do sensí-
vel é aquela que dialoga mais proximamente com a natureza. 
Uma “ciência do concreto”. (LÉVI-STRAUSS, 2010).

Numa sociedade que, há muito tempo, 
insistiu em negar ideologicamente uma 
fulgurante correlação entre mundo físico 
e vontade humana, não se fala quase nada 
da magia chegando-se mesmo a ignorá-la 
por completo. (VERGANI, 2009, p. 212). 

A magia da qual trata Vergani são os outros modos 
de ver, ser e estar no mundo ao mesmo tempo, sem que se 
necessite opor ou desmerecer as distintas formas de operar do 
pensamento para além do científico.

As escolas formais, especialmente aquelas que ainda 
conseguem distanciarem-se da lógica puramente mercado-
lógica do saber, são espaços de grande valia na constituição 
da criança e do adolescente como membros da sociedade. Os 
conteúdos programáticos serão senhas valiosas para acesso 
a universidades, cargos públicos e até no desenvolvimento 
de suas aptidões profissionais. Entretanto, há que se enten-
der que os conteúdos não programados, aqueles gestados na 
combustão da vida cotidiana são agregadores de potência de 
um jeito de ser, produzir e estar no mundo.

Esses saberes que não estão na pauta das arquiteturas 
curriculares são apreendidos de forma prazerosa, como praze-
roso também deveria ser o aprendizado escolar. É importan-
te que as escolas não confundam prazer em aprender com 
frouxidão no aprender. A aprendizagem prazerosa é aquela 
que faz sentido para o aluno, que desperta nele vontades de 
saber até mesmo autonomamente. Já a frouxidão do aprender 
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que é, infelizmente, um dos caminhos adotados por algumas 
instituições escolares, opta pelo encurtamento de caminhos 
da aprendizagem. Mostra resultados prontos ou semiprontos, 
o “como fazer” que exclui a possibilidade de o aluno aprender 
por si próprio.

O matemático e escritor Júlio César de Melo Souza, que se 
tornou conhecido sob o pseudônimo Malba Tahan, já falava na 
década de 1970 que nós não temos que aniquilar o saber esco-
lar – e, no caso dele, o ensino da matemática nas escolas – mas 
torná-lo mais próximo de nós, mais humano, significativo, cria-
tivo e até divertido. É nesse sentido que em seu livro “Didática 
da Matemática” ele faz críticas e defende a ideia de combate ao 
“algebrismo” na escola (TAHAN, 1973).

Sendo ele considerado um dos pioneiros no Brasil nos 
estudos relacionados à etnomatemática, observou múlti-
plas formas de relacionar-se com os cálculos e aplicá-los na 
resolução de problemas do cotidiano que foram deixados 
de fora do ensino por terem restringido-se às tradições de 
cunho oral e popular. Ao criticar o “professor algebrista” 
(TAHAN, 1973) como sendo aquele que apenas repassa aos 
alunos problemas matemáticos insolucionáveis, ininteligíveis, 
enfadonhos, desconectados de uma realidade prática, desem-
bocamos na inacessibilidade dessa tão importante matéria. 
Em suas palavras,

O maior inimigo da Matemática é, sem 
dúvida, o algebrista – que outra coisa não 
faz senão semear no espírito dos jovens 
essa injustificada aversão ao estudo da 
ciência mais simples, mais bela e mais 
útil. Lucraria a cultura geral do povo 
se os estudantes, plagiando a célebre 
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exigência de Platão, escrevessem nas 
portas de suas escolas: "Não nos venha 
lecionar quem for algebrista." Essa 
exigência, porém, não devia ser... platô-
nica! (TAHAN, 1973, p. 13).

Na verdade essa crítica bem humorada do matemático 
volta-se para a lógica da priorização por parte dos parâmetros 
curriculares de ensino de uma matemática tida como “oficial” 
e homogênea baseada em sistemas algébricos. Esses parâme-
tros excluem operações e formas de pensar e agir matema-
ticamente presentes em outras constelações de saberes, os 
mais tradicionais.

O pensamento matemático escolar é de ordem lógica e 
se mostra fechado em sua própria coerência. Nem sempre os 
problemas complicados a serem resolvidos trazem exemplos 
pertinentes para o aluno. Utilizar, por exemplo, uma equação 
que envolve a contagem de frutas como o kiwi, cerejas ou 
damascos para estudantes que nasceram e viveram em meio 
ao bioma caatinga no sertão do Seridó no Rio Grande do Norte, 
nem sempre se farão entender. Até aquele momento de suas 
vidas aqueles alunos nunca se depararam com tais frutos. 
Não é apenas um fator de ordem econômica, mas, sobretudo 
geográfico e ecológico. Não existe na flora daquele território 
em que eles vivem se quer as árvores desses frutos.

Em entrevista transcrita no relatório da tese de douto-
rado em Ciências Sociais intitulada Território e luta por reco-
nhecimento: o papel a educação na desconstrução da inferio-
ridade do sujeito do campo (2011) de autoria de Simone Cabral 
com Humberto Oliveira, Secretário de Desenvolvimento 
Territorial do Ministério do Desenvolvimento Agrário (SDT/
MDA) do Governo Lula, este ponto foi tocado. Quando lhe foi 
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questionado a respeito dos desafios de unir o rural e o urbano 
em aspectos educacionais ele responde à pergunta utilizan-
do como referência a sua própria experiência formativa nos 
primeiros anos de sua escolarização que se deu em âmbito 
rural. Ele diz:

A força impressionante da educação 
pode ajudar as pessoas a criarem uma 
admiração pelo seu lugar, ou criar uma 
admiração por um ambiente externo 
ao seu. Eu tenho isso como exemplo 
de vida. Quando eu estudei em um 
ambiente rural, nas minhas cartilhas 
continham figuras de cidades, aviões, 
praias e prédios que me faziam enten-
der que a felicidade estava fora do 
lugar que eu vivia. Os livros didáti-
cos traziam macieiras frondosas para 
crianças que moravam no semiárido 
e então, quando mirávamos aquela 
Caatinga tão seca pensávamos: meu 
Deus porque é que eu nasci em um 
lugar tão desgraçado como este se nos 
meus livros as figuras mais bonitas 
são as macieiras com aquelas maçãs 
bonitas e vermelhas. A partir daí você 
começa a ser estimulado a sair do seu 
ambiente ao invés de aprender a admi-
rá-lo, a conviver com ele, interessar-se 
por ele e criar compromissos com seu 
ambiente. (SANTOS, 2011, p. 96).

Para não repetir esse padrão e realizando um exercício 
de aproximação do melhor de cada forma de saber (cientí-
fico e tradicional), Malba Tahan (2001) elabora problemas 
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e situações etnomatemáticas comunicadas e construídas, 
muitas vezes somente por via oral nas pelejas, cantigas de 
repentistas, cantigas de roda, versos, adivinhas, cordel.

Entretanto, ainda na atualidade muitas escolas recaem 
sobre o antigo comodismo da estocagem de conteúdos e na 
utilização que, nas palavras de Paulo Freire (2005), tem muito 
mais a ver com uma “educação bancária” na qual,

em lugar de comunicar-se, o educador 
faz “comunicados” e depósitos que os 
educandos, meras incidências, recebem 
pacientemente, memorizam e repetem. 
[...] em que a única margem de ação que 
se oferece aos educandos é a de recebe-
rem os depósitos, guardá-los e arquivá-
-los. Margem para serem colecionadores 
ou fichadores das coisas que arquivam. 
(FREIRE,2005, p. 52).

“O sistema educacional se torna, assim, um mercado 
de informações e forma alunos-bancos-de-dados”. (ALMEIDA, 
2010, p. 71). A crítica, nesse caso, se dirige aos modelos educa-
cionais não solidários, ou seja, que não realizam a religação 
de “saberes científicos e saberes da tradição” observando o 
primeiro como instância final e incontestável, uma vez que foi 
experimentado e testado e o segundo como construções insubs-
tanciais, abstratas, refutáveis e sem comprovações lógicas.

Nas escolas formais, há um verdadeiro bombardeamen-
to de conteúdos e informações sem que se instigue nos alunos 
a possibilidade de consolidar conhecimento a respeito deles. 
A desarticulação de tantos dados e informações desconexas 
se dá pela ausência de aplicabilidade das ideias e também da 
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falta de pertinência, ou seja, de algo que dê sentido prático ou 
existencial ao problema.

Contudo, vale lembrar que esses mesmos espaços educa-
cionais formais têm papel decisivo na sociedade ocidental, 
embora não sejam a única forma de construção de aprendiza-
gens significativas.

Foi a esses lugares que as sociedades 
modernas delegaram a missão de ensi-
nar as regras da vida em comum, de 
cultivar o gosto pelo saber, de trans-
formar a curiosidade em investigação 
científica, de produzir conhecimento, de 
partilhar do capital de saberes acumu-
lados, de formar cidadãos para viverem 
o seu tempo e projetarem o futuro. 
(ALMEIDA, 2005, p. 26).

As instituições escolares atuais ainda carregam em 
sua essência uma construção histórica que teve início com a 
Idade Moderna com a missão de formar o intelecto e também 
a moral do aluno. Phlippe Ariès (2006, p. 107) descreve 
que em tais espaços escolares da modernidade as crianças 
eram submetidas a uma rotina cujo objetivo principal era 
“[...] adestrá-las, graças a uma disciplina mais autoritária e, 
desse modo, separá-las da sociedade dos adultos.”

Há exemplos de escolas que buscam religar saberes 
dispersos através de atividades de aproximação das crianças 
e adolescentes, não só da natureza estendida, mas também 
das manifestações e eventos que a compõem e organizam; 
suas reservas antropológicas mais fundamentais. Dentro 
desse universo as crianças são levadas a dialogar com pontos 
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e lugares históricos, recebem visitas e ouvem histórias dire-
tamente das pessoas que as vivenciaram e, principalmente, 
voltam-se para o entorno social delas.

Voltando para a feira livre como espaço de aprendiza-
gem de saberes da tradição, percebemos que tais aprendizados 
são construídos pelas crianças e adolescentes em comunicação 
direta e primada pela imitação do adulto. Na feira o aprendiza-
do se dá na junção do binômio prosa e poesia.

No livro Amor, Poesia e Sabedoria, Edgar Morin (2003) 
retoma de maneira aprofundada a necessidade de unir ou 
conviver de forma saudável com as aparentemente parado-
xais ideias de prosa da vida e poesia da vida. Segundo ele, do 
ponto de vista da Antropologia, não é possível definir a condi-
ção humana unicamente como Homo Sapiens, o sábio. Deve-se 
pensá-lo também como Homo Sapiens-demens, com tonalidades 
de loucura. A humanidade não deve perceber-se somente 
Homo Faber, aquele capaz de fabricar utensílios. Esse mesmo 
homem também é Homo Ludens, pois é capaz e necessita jogar 
o jogo da vida.

O homem não se constitui apenas de uma vida racional 
e técnica, mas também de uma vida afetiva cheia de intensi-
dade e amor (MORIN, 2003). Sendo assim torna-se impossível 
conceber um conhecimento isolado do meio. É mais urgente 
pensar que a vida deve ser um diálogo ininterrupto, ainda que 
não necessariamente pacífico, entre os dois lados da condição 
humana: a poesia e a prosa, o Ludens e o Faber, a racionalidade 
e a irracionalidade.

Nas palavras de Mia Couto (2009, p. 26), poderíamos 
viver de forma que “ao lado de uma língua que nos faça ser 
mundo, deve coexistir uma outra que nos faça sair do mundo. 
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De um lado, um idioma que nos crie raiz e lugar. Do outro, um 
idioma que nos faça ser asa e viagem”. 

A feira não é qualquer espaço coisificado unicamente 
pela lógica de trocas comerciais. É uma entidade viva; uma 
grande escola sem portas ou janelas onde os saberes da tradi-
ção se operam de forma pulsante e turbulenta. Possui um 
coração que não fica protegido por um emaranhado de veias e 
artérias recobertas pela pele. Esse coração está exposto e bate 
intempestivamente nas mãos daqueles que falam e constroem 
conhecimento com as vozes do chão.

No universo da feira, a construção dos conhecimentos é 
feita ao longo de diferentes etapas iniciáticas intrinsecamente 
ligadas às capacidades individuais de cada criança ou adoles-
centes e não de metas socialmente pré-estabelecidas de forma 
vertical e uniformemente imposta a todos.

Sabemos que a busca por um conhecimento pertinente 
é um dos grandes e árduos desafios que a educação ainda terá 
que trilhar neste início de século. A oportunidade de trazer 
para o ambiente escolar os saberes oriundos de outras cons-
telações e estratégias de pensamento pode ser um grande 
aliado nessa tarefa de unir: vida e ideias; pensamento selva-
gem e pensamento domesticado; Ciência em Ação e Ciência 
Instituída; Bricoleur e Engenheiro. Tal união de paradoxos 
trará um aprendizado pelo prazer de aprender mediado por 
um professor que também é educador já não mais como enti-
dades separadas. Não se separam porque não se pode ser ingê-
nuo de pensar que na imersão atual da sociedade de consumo 
seja possível exercitar a docência alimentada unicamente por 
afetos e ideais. O professor/educador é um sujeito complexo 
que ouve polifônicos ecos e os transforma criativamente em 
pulsão de vontade de saber e construir conhecimento.



Feiras Livres: cidades de um só dia, aprendizados para a vida inteira

130

3.1 Intelectuais meio de feira

Na comunicação cotidiana entre pessoas de certas cama-
das da população, sobretudo no nordeste do Brasil, quando se 
fala a respeito da compra de produtos em estabelecimentos 
comerciais de caráter mais elementar como é o caso das feiras 
livres e mercados, é comum ouvir a expressão: “a marca desse 
relógio é meio de feira”; “essa camisa é meio de feira”. Em 
alguns lugares existe até a sigla: “esse produto é MF” (meio de 
feira). Essa expressão quando pronunciada, pode remeter- se 
a duas conotações possíveis: a primeira tem cunho depreciati-
vo, pois as pessoas a utilizam para classificar certos produtos 
como sendo de baixa qualidade, pouca durabilidade ou falsifi-
cados. A segunda conotação diz respeito a um produto que foi 
elaborado com material mais simples, mas não de qualidade 
inferior ou foi adquirido por um valor comercial reduzido na 
negociação direta. Em síntese, utiliza-se a expressão “meio 
de feira” para fazer alusão a produtos ou situações sem códi-
gos de barras ou que estão de fora do rol das grandes marcas 
oficiais.

Poderíamos traçar aqui um paralelo dessa estética “meio 
de feira” com a relação historicamente estabelecida entre 
os múltiplos modos de conhecer e construir conhecimento 
do antropos: os saberes científicos e os saberes da tradição. 
Consideremos também as pessoas que estão no interior desses 
modos de gestar conhecimento.

São considerados científicos aqueles conhecimen-
tos consolidados no âmbito da academia e das instituições 
oficializadas. Trata-se de um modo de narrativa humana que 
data do século XVII e surgiu da necessidade de certos grupos 
de separar sujeitos de objetos de pesquisa e de purificar e 
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compartimentar os saberes em especialidades e disciplinas 
para que sejam melhor compreendidos.

O pensamento domesticado criou uma espécie de 
arquitetura que se pauta na defesa de um modo de conhecer 
baseado em um método a priori; um programa pré-estabelecido, 
matematicamente calculado que não margeia erros e 
inconstâncias desde que todo o trajeto aconteça in vitro. Uma 
forma de manipulação que se dá sob condições controladas e 
destituídas do todo.

Boaventura de Souza Santos (2004) diz que uma ciên-
cia ideal seria aquela capaz de tornar-nos mais felizes, mais 
solidários, mais próximos uns dos outros, mais afetuosos com 
nossos semelhantes e com a natureza.

Entretanto, em alguns momentos o modo “oficial” de 
organização de pensamentos e depuração de informações não 
primou pela preocupação com a manutenção da vida da Terra, 
visto que nem sempre voltou sua atenção para a lógica circu-
lar presente no “padrão que liga” de que fala Bateson (1986). 
O epistemólogo transdisciplinar já alertava em fins da década 
de 70 do século XX que o conhecimento a respeito do “padrão 
que religa” os fenômenos, até mesmo os aparentemente inco-
municáveis é de extrema importância para a sobrevivência da 
biosfera, da qual somos parte indissociável (BATESON, 1986).

Entretanto o conhecimento de base científica, por 
suas postulações metodológicas reforçou a possibilidade de 
emersão de conhecimentos imprescindíveis para a manuten-
ção e facilitação da vida humana na Terra. Grandes teorias, 
máquinas, dispositivos, remédios, estruturas e descobertas 
originaram-se a partir desse modo de fazer ciência. Além 
disso, foi responsável por estruturar um campo acadêmi-
co no qual a publicização das ideias abriu-se à possibilidade 
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de discussão, refutação e tomada de decisões, ainda que 
entre os especialistas.

Essa paradoxal criação de expectativas em relação à 
ciência para com as transformações no mundo foi sinalizada 
por Germano (2003). Segundo ele, se por um lado,

o desenvolvimento científico foi enca-
rado, principalmente a partir do século 
XIX, como uma grande esperança de 
redenção da sociedade humana que, 
certamente, se viria livre dos seus males, 
em decorrência do inevitável e garantido 
progresso que ele iria provocar, associa-
do às pujantes forças econômicas. 
[...] por outro, houve um déficit de reali-
zações, corroendo, profundamente, a fé 
no progresso com base na tríade ciên-
cia – técnica – indústria. Ao longo do 
século XX, estima-se que 187 milhões 
de pessoas morreram em decorrên-
cia de guerras, catástrofes, fome [...] 
(GERMANO, 2003, p. 301).

Do outro lado do espelho da construção de conhecimen-
to estão os considerados saberes da tradição, aqueles construí-
dos a partir de uma relação mais direta com a natureza viva 
(ALMEIDA, 2009). Tal relação é movida pelo desejo histórico 
e antropológico da condição humana de resolver problemas 
práticos do cotidiano, mas também de tornar melhor suas 
condições de existência e do coletivo. Então pergunto: porque 
opor os modos de conhecer se ambos tratam-se de construções 
humanas apreendidas e perpassadas ao longo de gerações?
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Na transmissão da cultura humana as pes- 
soas sempre tratam de repetir ou replicar, 
de passar à próxima geração as habilida-
des e valores dos progenitores, mas essa 
tentativa falha inevitavelmente, porque a 
transmissão cultural está conectada com a 
aprendizagem, não com o ácido desoxirri-
bonucléico (DNA). O processo de transmis-
são da cultura é uma espécie de híbrido ou 
mistura dos dois âmbitos. Deve procurar 
recorrer aos fenômenos da aprendizagem, 
aos fins da repetição posto que o que têm 
os progenitores foi aprendido por eles. 
(BATESON, 1986, p. 35).

Talvez a chave de resposta esteja nas peculiaridades 
que há em cada um dos modos de conhecer e produzir ideias. 
O conhecimento da tradição não estrutura-se a partir de um 
método como programa com instruções a serem seguidas. 
Toda lapidação primeira de informação caminha por estra-
tégias que podem reacomodar-se ou desviar-se conforme 
surjam necessidades ou adversidades. Na verdade, chamar de 
método é apenas um esforço de racionalização para dar nome 
ao processo de constituição de um saber que se faz ao cami-
nhar, deparando-se com as incertezas do desconhecido.

As ciências sempre foram policiadas e 
manipuladas pelos poderes. Hoje não vive-
mos uma situação de exceção. Esses pode-
res não têm um rosto definido. Um deles 
chama-se mercado. Cabe a nós interrogar-
mo-nos se não nos estamos convertendo 
em funcionários desse gigantesco laborató-
rio sem nome. (COUTO, 2009, p. 60).
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Os saberes tradicionais não buscam atender aos desman-
dos de uma superestrutura de caráter comercial. Não se 
baseiam em certezas incontestáveis, nem orbitam núcleos 
duros de verdades. Essa “ciência primeira”, conforme expres-
são de Claude Lévi-Strauss, ainda que pautada pela incerteza, 
não perde em rigor, pois se processa em hábitos e discursos 
compartilhados por gerações que auto-organizam suas formas 
de viver baseadas em diversos princípios e valores. Entre eles 
destacamos: a cura de males do corpo, a previsão de fenômenos 
naturais, o trato com a terra e com as plantas. Tudo gestado 
numa relação de vida e de morte com a natureza.

Ao contrário da ciência em ação (LATOUR, 2000), a ciên-
cia instituída possui graus de hierarquização no interior de 
suas instituições. Por meio delas, pessoas são dotadas de títulos 
e níveis de instrução que as diferencia das demais com menor 
grau de letramento. Esses “eleitos” são pessoas de profunda 
imersão em livros e discussões teóricas ou até mesmo empíri-
cas. São os bacharéis, mestres, doutores, pós-doutores, PHDs. 
Pessoas que dedicaram suas vidas a defender teorias, postular 
conceitos, atribuir noções e patentes às coisas do mundo e da 
vida. Nas palavras de Stengers (2002) a partir da assunção dos 
títulos, essas pessoas estão credenciadas a falar “em nome da 
ciência”. São seus representantes legais.

Tais condecorações e distinções conseguidas à custa de 
estudo e dedicação faz com que esses poucos escolhidos rece-
bam o emblema (com seus bônus e ônus) de “intelectuais”. 
Isabelle Stengers (2002) dentro de uma discussão acerca de 
uma não neutralidade dessa invenção humana que são as 
ciências modernas faz referência a esses intelectuais.
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A definição da “ciência” nunca é neutra, 
já que, desde que a ciência dita moderna 
existe, o título de ciência confere àquele 
que se diz “cientista” direitos e deveres. 
Toda definição, aqui, exclui e inclui, justi-
fica ou questiona, cria ou proíbe um mode-
lo. Deste ponto de vista, as estratégias de 
definição por ruptura ou por procura de 
um critério de demarcação distinguem-se 
de maneira muito interessante. A “ruptu-
ra” procede estabelecendo um contraste 
entre “antes” e “depois” que desqualifica o 
“antes”. A busca de um critério de demar-
cação procura qualificar positivamente os 
pretendentes legítimos ao título de ciência. 
(STENGERS, 2002, p. 35).

Não se pode negar que há grandes intelectuais no inte-
rior da ciência instituída. Contudo não podemos cair na arma-
dilha da generalização e recobrir nossos discursos com a ideia 
de que todos os titulados academicamente são intelectuais. 
Possuir títulos acadêmicos não é condição sine qua non para 
ser um intelectual. É possível tornar-se PHD apenas reprodu-
zindo ou alargando um pouco mais o que já foi pensado, traba-
lhado. A condição epistemológica da ciência repercute-se na 
condição existencial dos cientistas. Santos (2004) diz que se 
todo o conhecimento é autoconhecimento é cabível pensar 
que também todo desconhecimento é autodesconhecimento.

Por essa ótica, podemos perceber que é possível também 
ser intelectual sem necessariamente haver sido iniciado 
nos códigos catedráticos e práticas científicas. Intelectual 
é aquela pessoa capaz de construir, lapidar e transformar 
informação em conhecimento de maneira sistemática e cons-
tante. A partir do que ele tem a seu dispor e munido de uma 
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curiosidade aguçada, é capaz de construir saberes que possam 
vir a melhorar a sua vida e do seu entorno. Nas palavras de 
Almeida (2007), o intelectual

é aquele que se esmera em manter viva 
a curiosidade sobre o mundo à sua volta; 
aquele que observa as várias faces do 
mesmo fenômeno, as informações novas, 
contraditórias e complementares; aque-
le que apura o olhar; aquele que não se 
contenta com uma só interpretação, 
nem se limita a repetir o que já disseram. 
(in SILVA,2007, p. 10).

A partir desse argumento, Almeida infere a possibi-
lidade de alargamento da acepção de intelectual atribuindo 
aos praticantes dessa “arte do pensamento” a estética de 
“intelectuais da tradição” (ALMEIDA, 2007, p. 10). Essa face 
não somente institucionalizada do intelectual observa siste-
mática e pacientemente os fenômenos no momento maior de 
sua ebulição, o instante em que eles acontecem e o que pré e 
procede esse acontecimento. Acompanha a olho nu, ou com 
o auxílio de instrumentos por ele próprio elaborados, todas 
as modificações, constâncias, inconstâncias, permanências, 
evoluções ou involuções do cenário de problematização à sua 
volta. Nas palavras da autora, os intelectuais da tradição “são 
os artistas do pensamento que, distantes dos bancos escolares 
e universidades, desenvolvem a arte de ouvir e ler a natureza 
à sua volta.” (ALMEIDA, 2007, p. 10).

Ao observar e decifrar os sinais da natureza sabem-se 
implicados neles e buscam identificar problemas para então 
desenvolver técnicas sensíveis na busca por resolvê-los. Tais 
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conhecimentos, ainda que não publicizados ou chancelados 
pela ciência instituída, são repassados de maneira essencial-
mente arraigada às práticas de vida sem que se perca o cará-
ter de rigorosidade. Uma vez problematizado ou até mesmo 
resolvido o problema, os intelectuais da tradição tornam 
públicas suas descobertas para os mais próximos ao seu entor-
no (familiar ou social) por meio de conselhos diretos ou ainda 
pela contação de histórias e criação de mitos.

Há intelectuais da tradição espalhados por muitas 
circunscrições de saber e viver. Um exemplo emblemático 
desse jeito de ser intelectual é a figura do Pajé para os habitan-
tes de comunidades indígenas. O Pajé constrói sua liderança e 
autoridade a partir da experiência acumulada e baseada numa 
anterioridade e sentimento de parentesco.

Munduruku (2003) demonstra em sua obra diversas 
manifestações da sabedoria e autoridade desses personagens 
reais das diversas denominações indígenas presentes no terri-
tório brasileiro. O líder das tribos por meio de alguns sinais e 
palavras transforma as múltiplas informações fornecidas pela 
natureza em conhecimento comunicado para o povo confor-
me se apresentam as necessidades. Frente às condições climá-
ticas: “Hoje vai chover, minha velha. O vento está trazendo 
esta notícia. É bom que os rapazes que saíram para a caçada 
retornem até o fim da tarde. Caso contrário correm sério risco 
de topar com esta chuva forte.” (MUNDURUKU, 2003, p. 12).

São conhecimentos que de maneira sábia são trans-
formados em lendas socializadas por meio de histórias. Esse 
modo de comunicação se dá com vistas a dotar as pessoas de 
prudência frente à natureza, seus perigos e potencialidades. 
A escuta atenta da natureza é motivo de grandes ensinamen-
tos nos quais o líder também sabe calar. A partir do que escreve 
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Munduruku (2003;2010) percebo que o pajé também abre a sua 
intelectualidade para a escuta dos demais. “Em nosso povo 
não existem pessoas ideais para nada. Aqui todos somos ideais 
para tudo, Curumim. E o que você falar será ouvido com sabe-
doria e consideração.” (MUNDURUKU, 2003, p. 28).

Com respeito às constelações de saberes da ruralida-
de africana, Mia Couto (2010) trás em seus escritos diversas 
atitudes sábias típicas de intelectuais da tradição. Ser sábio é 
ter a sensibilidade de “ler a vida”. “[...] sabe ler a vida de um 
homem pelo modo como ele pisa o chão. Tudo está escrito em 
seus passos, os caminhos por onde ele andou. A terra tem suas 
páginas: os caminhos[...]” (COUTO,2010, p. 20).

Um exercício que demanda intelectualidade, segundo 
escreve Couto, é o de saber que uma só palavra pode conter 
múltiplos significados desde que se saiba inseri-la em seu 
contexto. Ou ainda, uma palavra que faz todo sentido para um 
universo de conhecimento, se quer existe em outros. Como 
exemplo emblemático, citamos a noção de pobreza em certos 
lugares de África. 

Em muitas línguas africanas a palavra 
para dizer ‘pobre’ é a mesma que diz 
‘órfão’. Na realidade, ser pobre é perder 
as redes familiares e as de teias de aliança 
social. Mora na pobreza quem perdeu o 
amparo da família. (COUTO, 2009, p. 88).

Remetendo-me ao universo desta pesquisa e numa 
tentativa de problematização do tema, denomino os grandes 
sábios presentes nas feiras livres pelo mundo, de “intelectuais 
meio de feira”. Assim o são porque apesar de serem gran-
des oleiros do pensamento, constroem seus conhecimentos 
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fora dos cânones acadêmicos. Fazem isso com o que está à 
sua disposição, sempre com vistas a melhorar e otimizar o 
seu modo de vida e dos que estão à sua volta. Assim como os 
produtos que comercializam, vivem e persistem no anonima-
to de estar fora das etiquetas de marcas.

Na feira livre os intelectuais desenvolvem suas estra-
tégias de análise e aplicabilidade de saber das mais diversas 
maneiras: por meio das estratégias de marketing sabendo 
ser vitrine, catálogo, vendedor, amigo, contador de histórias, 
ouvinte. Alguns outros que de forma não domesticada e mais 
próxima da natureza, especializaram-se na colheita, manipu-
lação, conservação e comercialização de raízes, ervas, plan-
tas e folhas e seus poderes curativos de males do corpo, da 
mente e do espírito. Os intelectuais meio de feira são mestres 
também na conciliação porque baseiam-se num sentimento 
de pertença e de trama que tece as singularidades, proximida-
des e distanciamentos entre os demais atores da feira.

Esses saberes, embora imprescindíveis para manuten-
ção e sobrevivência das feiras, recebem aqui essa denomina-
ção “meio de feira” justamente pelo fato de não serem consi-
derados modos oficiais de fazer. Não são saberes “de marca” 
porque não possuem a polidez e a forma de apresentação 
teorizada e credenciada.

O intelectual meio de feira nem sempre está direta-
mente preocupado com uma didática de ensinamento de tais 
saberes. Talvez ele aproxime-se mais do modo de ser de um 
incendiador de caminhos de que fala Couto (2009). Aquele que 
pela ardência e incandescência do fogo abre caminhos e possi-
bilidades. É sempre no campo das possibilidades que esses 
intelectuais agem. Será a partir das representações que os 
demais farão de seus atos que poderá dar-se a aprendizagem.
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Eis que o incendiador de caminhos diz: 
“Eu sou o dono do fogo. O meu gesto faz 
e desfaz paisagens. Não existe horizonte 
onde me possa perder. Porque eu sou um 
criador de caminhos. Eu sou o dono do 
fogo e sou o dono deste mundo que faço 
arder. O meu reino são fumos e cinzas. 
Nesse instante em que as chamas tudo 
consomem, apenas nesse breve instante, 
eu sou divino”. (COUTO, 2009, p. 79-80).

As artimanhas de conhecimento que o intelectual cons-
trói, comunica e multiplica na feira são sempre senhas, chaves 
para as crianças e adolescentes que por ventura os acompa-
nhe. Incendeiam saberes que são de extrema importância 
para o cotidiano deles, mas que não é “de marca” porque não 
consta nos formulários oficiais. Na tentativa de fazer refe-
rência a uma dessas artimanhas de saber simples, despreten-
sioso e bem-humorado, reporto-me a trechos de conversas 
que mantive com os feirantes Luzinalva e João Emílio. Dona 
Luzinalva de 41 anos, dos quais 30 são dedicados à feira livre 
do Alecrim, diz sentir aquele espaço como se fosse sua resi-
dência devido à carga emocional que o lugar traz para ela. 
“Essa banca foi herança de minha mãe. Trabalhar aqui é como 
continuar o que ela plantou para os filhos: a honestidade e a 
vontade de trabalhar”.

Seu João, como gosta de ser chamado, preparava com 
destreza suas cordas de caranguejo enquanto eu me esforçava 
para formular uma questão. Perguntei-lhe como ele estabele-
cia um repertório de atração dos clientes. Enquanto eu teori-
zava, seu João soltou as cordas e começou a fazer um gesto 
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que a princípio me intrigou. Ele mostrava a língua como o 
fazem as crianças consideradas sapecas ou mal-criadas. Num 
gesto menos desrespeitoso que engraçado, seu João disse que 
mostrar a língua era a sua resposta para questão. E falou:

Homem, tudo passa pela língua. Se o cara 
souber fazer uma graça, perguntar pelo 
parente doente, pela mãe ou disser que a 
dona é bonita sem tirar cabimento, pode 
ter certeza que ela vem pra cá e os caran-
guejinhos vão tudo com ela. Vivinhos da 
silva! (EMÍLIO, informação verbal, 2011).

Vale salientar que nem todos os estrategistas da feira 
exercem a intelectualidade. Esse exercício do pensamento é 
característica de poucos. Alguns são meros reprodutores de 
ensinamentos apreendidos. Outros adaptam-se a situações 
favoráveis e permanecem numa inércia. Esses demais vérti-
ces dessa teia de vida da feira são importantes no processo 
de manutenção dos saberes. Configuram-se como principais 
interlocutores desse saber sensível, uma vez que são os 
receptores e intercambiadores diretos desses conhecimen-
tos, sem necessariamente possuir a condição de criá-los ou 
problematizá-los sozinhos. Os conhecimentos e aprendiza-
gens da feira são realizados dessa maneira. Esses aprenden-
tes ajudam a tecer junto as informações em conhecimento 
por meio da experimentação e da prática diária.
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Imagem 22: – Intelectual “meio de feira” – Seu João Emílio e os caranguejos.
Fonte: Fotos e bricolagem de imagens: Thiago Lucena. 

Não há um modo de conhecer que seja mais ou menos 
importante que outro. É importante saber que ambos têm suas 
importâncias em seus contextos. Cada um opera de maneira 
peculiar. No caso dos saberes da feira, esses são construídos 
a partir de uma lógica do concreto que expressa o fenôme-
no dentro daquele contexto. Esse saber in vivo que se dá na 
combustão do momento e não opõe manipulação e tempo real 
de aplicabilidade dos saberes construídos.

As feiras livres são espaços frequentados e “estudados” 
por alguns intelectuais acadêmicos. Alguns estudos são de 
caráter mais formal ou distanciado. Tratam-se de pesquisas de 
opinião, análises quantitativas e catalogações diversas. Outras 
imbricam-se mais no processo de envolvimento com os feirantes 
e compradores. Esse envolvimento enriquece os trabalhos com 
as expressões, discursos e modos de ser dos sujeitos que têm na 
feira uma atividade econômica sistemática, permanente.
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Há que dizer também que alguns intelectuais fixam 
literalmente suas bancas no interior da feira. Referindo-nos 
à feira livre do Alecrim, podemos trazer como referência a 
presença do etnomatemático Malba Tahan. Este caracterizou 
algumas de suas publicações voltadas para o aprendizado 
pertinente da matemática trazendo para o foco central dos 
livros a destreza de pessoas ordinárias (CERTEAU, 2002) e o 
trato delas com os números, operações matemáticas e ainda 
palavras escritas e faladas.

Luis da Câmara Cascudo fez também repetidas visitas à 
feira do Alecrim. Suas idas como comprador e observador às 
diversas feiras de Natal eram motivadas pelo desejo de impreg-
nar-se dos modos de fazer e ser dos intelectuais meio de feira. 
Em suas construções a respeito desse espaço de comércio de 
variedades, afirmou que as feiras ditam o cardápio, os gostos, 
sabores da culinária da cidade. (SENAC,2007, p. 18).

O intelectual que o novo paradigma da ciência quer 
formar para este início de século é um ser consciente de que 
precisa ser inteiro. Para ser inteiro é preciso saber que não 
existe uma ótica única de ver e tentar explicar o mundo. 
O intelectual renovado que precisa emergir do interior da 
ciência instituída é aquele que, mesmo estando inserido 
num contexto institucional possui humildade intelectual 
para reconhecer outras formas de saberes. Nas palavras de 
Bruno Latour é o que vive a “Ciência em Ação” em pulsante 
transformação, consciência da parcialidade e possibilidade de 
erros e contestações.

Os intelectuais da feira são formados pela estética 
bricoleur, conforme se depreende dos argumentos de Claude 
Lévi-Strauss. Uma estética bricoleur se pauta por proces-
sos e atitudes inovadoras sem fazer uso de um projeto fixo 
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e apriorístico. Em outras palavras, o bricoleur não segue 
passos pré-estabelecidos, lineares, causais com “introdu-
ção, desenvolvimento e conclusão”. Os passos do intelectual 
meio de feira se dão na combustão das situações do cotidiano 
no momento mágico em que elas acontecem. É movido por 
processos estratégicos e pensa soluções práticas na prática, 
enquanto as executa. O bricoleur da feira está o tempo inteiro 
reorganizando-se, rearranjando-se porque sabe que amanhã 
terá que levantar sua tenda, montar e arrumar sua banca em 
um novo lugar no qual ele encontrará o desconhecido, o novo 
e o não previsível.

São sujeitos híbridos (LATOUR, 2000) que apresentam 
comportamentos de maturidade, vivacidade, autonomia e 
espírito crítico frente às situações e dificuldades que se apre-
sentam. Estruturam suas respostas por meio de mecanismos 
capazes de fazê-los navegar nas incertezas quase sempre 
caóticas de suas vidas e práticas cotidianas. Como disse Dona 
Lucineide referindo-se ao modo como lida com os clientes que 
querem ser mais espertos que ela. “Meu filho, tá pensando o 
quê? Eu faço é como na música de Bezerra da Silva”. E canta-
rolando sorridente disse: “não sou malandra, mas também 
não sou otária. Não roubo ninguém, mas também não deixo 
me engabelar. Eu sou esperta, menino!”.

É urgente a formação de pensadores acadêmicos que 
possuam a estética da dupla face de um mesmo intelectual. 
Como se fosse um Jano (LATOUR, 2000) que é ao mesmo tempo 
montanha e rio, esse intelectual deve ser constituído não de 
meios termos, mas de um jeito de ser paradoxal. Quando fala-
mos em paradoxos, nem sempre nos referimos a relação pacífi-
ca e harmônica entre os contrários. Essa relação é combustiva, 
mas possível. Dessa forma o novo intelectual, assim como a 
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divindade Jano, seria ao mesmo tempo bricoleur e engenhei-
ro (LÉVI-STRAUSS), professor e educador (MUNDURUKU). Ao 
unir conhecimentos dispersos, o bricoleur pode conviver com 
uma estrutura curricular. O professor enquanto profissional do 
ensino também pode ser capaz de “incitar o sonho” e encon-
trar-se com os alunos para construir com eles o conhecimento.

3.2 Conhecimento in vivo ou uma 
cartografia dos aprendizados

Cartografar é um exercício de mapear, desenhar para 
tornar visíveis as linhas imaginárias de territórios ainda 
por explorar. Delinear uma cartografia de saberes é fazer ao 
mesmo tempo como o “incendiador de caminhos” e o “guar-
dador de rios” de que fala Couto (2009). O primeiro 

é um cartógrafo e está desenhando 
na paisagem a marca de sua presença. 
Escreve com fogo essa narrativa que é o 
seu itinerário. Não porque tenha medo 
de se perder, mas porque ele quer que 
a geografia venha beber na sua mão. 
(COUTO, 2009, p. 79). 

O segundo é aquele que incansável e ininterruptamen-
te realiza o atento e apurado exercício de sinalizar os altos e 
baixos do rio que lhe cabe. Todo rio desenha silenciosamente 
uma paisagem e sempre se abre a novos e inesperados córre-
gos, mas segue seu caminho.

Nesta etapa do trabalho relacionamos alguns dos incon-
táveis aprendizados possíveis nos espaços da feira livre fazendo 
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uma aproximação entre as duas estéticas acima aludidas: o 
incendiador de caminhos e o guardador de rios. Ateamos fogo 
sobre os atalhos que se fecharam ao redor dos outros modos de 
construção de saber fora do âmbito escolar. Porém, não esque-
cemos de criar invisíveis rios de águas vivificadas pelo senti-
mento de que o espaço da feira tampouco deve ser tido como 
o lugar único de aprendizado. Refiro-me a possíveis aprendi-
zados porque tratam-se de representações feitas a partir do 
encontro com os sujeitos da feira, bem como a revelação do que 
foi aprendizado para mim.

Fogo e água, fenômenos antagônicos atuando como 
complementares. Ao passo que o incendiador trás consigo o 
fogo que flameja e ilumina o caminho, o guardador de rios 
adota uma postura de cautela que reconhece a incompletude 
de toda e qualquer forma de conhecer. O fogo tende a homo-
geneizar, a água releva as singularidades. A demonstração 
desses saberes faz-se fogo quando sinaliza para o fato de que 
também é importante que a criança esteja presente nesses 
outros espaços para formar-se para a vida. Faz-se água quan-
do alerta para o fato de que são saberes complementares aos 
escolares e que devem ser conjugados com o que lhes é aferido 
pela escola.

Pensando na comunicação de aprendizados e transfor-
mação de informação em conhecimento no âmbito das feiras 
livres, é importante perguntar: ensina-se algo a alguém? 
É possível apreender todo o conteúdo depurado previamente 
e repassado pelo professor?

O que sei é que nosso corpo e nossa mente são tomados 
de marcas não apenas físicas, concretas. Sei também que essas 
marcas não são necessariamente negativas ou positivas. São 
marcas que nos fazem nós, tecidas, depuradas, cozidas com 
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açúcar e com afetos diversos que nos atravessam sempre no 
tempo presente, embora tenham sido gestados no passado. 
Muitas vezes não as acomodamos no momento em que acon-
tecem. Mas, até mesmo quando as compreendemos a poste-
riori essa compreensão será presentificada. Esses indícios 
de aprendizagem, no momento em que necessitarem de ser 
postos em prática virão à tona como pop-ups que enchem as 
janelas de um computador sinalizando ou chamando nossa 
atenção para algo.

O exercício de aprendizagem, por mais que se subscre-
va num ambiente da coletividade, sempre será uma tarefa 
solitária, dado que não é possível transferir o aprendizado ou 
aprender por alguém.

Vejo na feira não uma proposta de ensinamento, 
mas a comunicação de saberes de caráter objetivo ou ainda 
subjetivo. Comunica-se o saber pela experimentação prática. 
Utilizando a expressão que abre esta sessão, tratam-se de 
saberes in vivo (LATOUR, 2010) que usam como laboratório a 
vida de maneira indissociada do todo. Tudo é lugar de apren-
dizagem, pois não há disjunção das partes que constituem o 
todo. É um saber-ação que é demonstrado em jeitos de fazer 
que se diferenciam de modos de fazer. Modos de fazer são 
como as receitas prontas que decifram por nós o passo a passo 
do processo. Os jeitos de fazer demandam a mobilização de 
nosso espírito criativo para que nós, na prática, decifremos 
os códigos e os ponhamos em prática. São saberes sensíveis 
porque lidam com a possibilidade de erros e ilusões constan-
tes. São também saberes desafiadores porque são clivados 
pela ideia de incerteza e no enfrentamento dos erros.

Os saberes in vivo são tomados de uma pertinência no 
sentido que fala Edgar Morin porque vão na contramão da 
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fragmentação. Lida com informações que fazem sentido, não 
apenas porque falam a língua do aprendente, mas porque é ele 
próprio quem está se autoconhecendo. A depuração da infor-
mação dentro desse universo desenvolve aptidões gerais na 
mente e se apresenta no corpo, nas ações.

Na velocidade com a qual a demonstração de capaci-
dades precisa ser levada a efeito, não existe muito tempo e 
silêncio para perguntas. Troca-se esse aspecto pela busca de 
soluções práticas. Quando for necessário perguntar, o diálo-
go precisará ser sucinto e direto. A resposta possivelmente 
virá pela demonstração. Num lugar onde não há distinção 
entre teoria e prática; afazeres diários e sonhos, não se pensa 
a respeito da vida; vive-se intensamente o hoje. Como diz 
Munduruku (2010, p. 29) “o presente é um presente”. O passa-
do é memorial e o futuro é mera especulação.

Como visto anteriormente, sendo o conhecimento o resul-
tado da depuração de informações e que este é um exercício que 
se dá na individualidade, acrescentamos a esse processo uma 
característica que pode ser um diferencial no aprendizado dos 
saberes para a vida: a inocência. Tal característica está presente 
quase que unicamente no mundo das crianças e dos adolescen-
tes e a potência presente nela é a possibilidade de obtenção 
de respostas inusitadas para os problemas que se apresentam. 
Na vida adulta, perde-se a originalidade dessa característica 
inerente àquele que ainda não conheceu o bastante. A inocên-
cia pode fazer a diferença no momento em que a criança precise 
tomar uma decisão importante. Daí surgem as mais inusitadas 
respostas, pois a genialidade da criança e adolescente é fruto 
de sua ingenuidade que os leva a enxergar para além de vendas 
que lhe possam ser impostas.
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Pude perceber muito fortemente esse modo inocente 
de lidar com as responsabilidades no menino Leonardo de 
11 anos que sabe reconhecer o ludens no faber, ainda que não 
saiba que esses conceitos existem. Ele não faz qualquer sepa-
ração entre trabalhar e brincar ao mesmo tempo. As falas de 
Leonardo negam alguns discursos consensualmente aceitos 
de que o trabalho, em todos os casos traumatiza porque rouba 
a infância da criança. Não se trata de falta de entendimento, 
seria simplesmente o fato de que tais atividades não repre-
sentam trauma algum para aquele e muitos outros meninos e 
meninas. “Ficar aqui é bom demais! Não gosto de ficar na rua 
sendo besta como uns meninos que moram lá perto de casa. 
Venho é pra cá todo sábado”.

Rodrigo, menino de 12 anos que mora no bairro das 
Rocas em Natal-RN e acompanha seus pais na feira livre do 
Alecrim desde os 07 anos de idade tornou-se um sujeito inter-
locutor ativo nesta pesquisa. Possuidor de um modo de ser 
que é ao mesmo tempo ágil, seguro e amadurecido sem perda 
de docilidade e inocência infantil, sempre que indagado sobre 
qualquer aspecto, trazia respostas rápidas com eloquência e 
simpatia. Mesmo com pouca idade, já vivenciou experiências 
que o dotam de uma curiosidade e inventividade à flor da pele.

Sobre sua atividade principal na feira ele diz: “aqui na 
feira eu debulho feijão, vendo coentro e ajudo painho no resto 
das coisas da banca”. Ele tem suas responsabilidades especí-
ficas, mas busca estar antenado com a totalidade da banca de 
seus pais e da feira como um todo. Fiz-lhe perguntas a respeito 
de sua opinião e situação na escola formal. Com a sinceridade 
que lhe é peculiar, diz: “acho muito fácil as aulas de matemá-
tica, mas o professor não me dá nota boa porque diz que eu 
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acerto o resultado, mas não sei fazer a conta. Como é que pode 
isso?”, perguntou.

Outro menino, Ítalo Silvestre de 14 anos, carregador de 
frete na feira, diz:

Olhe, eu vou pra escola, mas não vou 
dizer a você que eu acho bom ir ali 
porque tem hora que o professor diz 
umas coisas que eu não entendo. É muito 
sem graça, um bocado de coisa que não 
entra na minha cabeça. Toda vida que 
ele [o professor] pede pra eu resolver um 
negócio no quadro eu não vou porque 
acho complicado o jeito que ele faz. 
Quando me botam pra fazer conta aqui, 
eu não perco uma. (SILVESTRE, 2011, 
informação verbal).

Ampliando esses depoimentos, Cyrulnik (2004), fala 
que, em grande parte dos casos de crianças e adolescentes 
que desenvolvem suas práticas e sociabilidades nos diferentes 
espaços das ruas, a escola muitas vezes não opera nenhum 
sentido dialógico em suas vidas “e se tornará até mesmo ridí-
cula: ‘o teorema de Pitágoras é ridículo, absurdo. Não quer 
dizer nada’. A rua [...] dá-lhes um sentimento de liberdade, de 
distração e de alegria...” (CYRULNIK, 2004, p. 158). Essa ideia 
de incompreensões abordada por Cyrulnik dizem respeito à 
pertinência ou ausência dela no contato com as possibilidades 
de aprendizado (formais ou informais).

Na sessão onde são vendidas frutas encontrei os irmãos 
Vítor de 08 anos e David de 10, ao lado de sua mãe Analice. 
“Nós ajudamos a pesar, entregar sacolas, receber o dinheiro 
e arrumar a banca”, diz David. Ambos demonstravam grande 
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desenvoltura ao lidar com a pesagem da mercadoria e com 
o dinheiro, ao passar o troco rapidamente para os clientes. 
Os dois irmãos também possuem um talento peculiar de se 
expressar por meio das palavras ao incitarem os transeuntes 
da feira a comprar suas mercadorias por meio de canções, 
versos, rimas, piadas e gritos diversos. A mãe diz que eles a 
ajudam há dois anos. Questionei se ela os obriga a trabalhar e, 
em tom de espanto ela respondeu: “Nam! Quando eu levanto 
de madrugada pra ajeitar as coisas de trazer pra feira, eles já 
estão acordados antes de mim. Quando eu olho, estão fazendo 
café pra tomar e depois a gente vir pra feira”. E acrescentou: 
“Eles trabalham porque gostam. É melhor do que roubar”.

Entre os adultos que vendem na feira, são muitos os 
argumentos de que o trabalho, mesmo realizado precocemente, 
dignifica o homem. Discursos que de maneira universal lembram 
os ideais de uma “ética protestante” (WEBER) que autoriza as 
pessoas a trabalharem cada vez mais e cada vez mais cedo para 
dar conta da produção e sentirem-se dignificadas. A partir dessa 
percepção, observamos que as crianças incorporam esse apren-
dizado muito cedo, sem que seja necessária uma imposição. Ao 
perceberem as abordagens que fazíamos às crianças, muitos 
adultos exclamavam bordões como o que foi citado acima.

Encontramos também um menino carregando uma 
grande quantidade de mercadoria em seu carrinho de mão 
que, ao notar a nossa presença, não hesitou em correr com 
bastante destreza por entre as bancas e pessoas. A facilidade 
com que ele corria empunhando um considerável e aparente 
volume, chamou a minha atenção pois o espaço da feira, além 
de reduzido é repleto de pessoas caminhando em diversas 
direções ao mesmo tempo. Conseguir escapar com velocidade 
é um artifício complicado.
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Em uma posterior aproximação, perguntei por que ele 
fugiu quando notou a minha tentativa de aproximação. Ele 
respondeu: “porque eu pensava que você era do juizado e 
queria me levar”. Foi quando eu me dei conta que na primei-
ra tentativa de abordagem, quando ele saiu correndo, olhei 
o entorno e me dei conta que nas proximidades não havia 
naquele momento nenhuma criança trabalhando. Eles desen-
volveram habilidades para “sumir” em rede. Por códigos invi-
síveis (falo invisíveis porque não existe uma combinação ante-
rior e sim uma percepção aguçada das expressões do outro) 
aqueles meninos e meninas conseguem livrar-se de possíveis 
fiscalizações ou abordagens proibitivas.

Ao primeiro sinal de pessoas “suspeitas”, códigos e 
comunicações não verbais, tais como assobios e gesticulações 
são acionados para que todos evacuem da área da feira. Há 
ainda os que, de repente se vestem de compradores ou tran-
seuntes dizendo, “meu pai tá ali comprando. Estou com ele”. 
Disse Daniele quando eu perguntei o que ela fazia para se 
esconder. Nos termos de Cyrulnik (2004) poderíamos atribuir 
a esses signos a noção de delinquência? Bem entendida tal 
noção, longe de ser pejorativa, aproxima-se mais do que se 
entende por estratégias de sobrevivência pacífica. Segundo 
o psicanalista francês, “uma criança de rua que não fosse 
delinquente teria uma esperança de vida de apenas alguns 
dias”. (CYRULNIK, 2004, p. 138)..

Tais signos são inventados e aprendidos como um 
elo afetivo de proteção mútua e constante. Nas palavras de 
Takeuti (2002, p. 132), tratam-se de práticas de “entre-ajuda”. 
Códigos de sobrevivência acionados a partir da necessidade de 
subsistir em relação aos perigos e agruras da rua.
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Viver na rua implica um aprendizado 
particular, a valorização de certas “quali-
dades”, do mesmo modo que o apren-
dizado escolar implica em capacidades 
específicas. Na rua, é necessário apren-
der a sobreviver, a se defender, a se fazer 
respeitar, portanto, a lutar, a “furtar”, 
a se inventar signos de reconhecimen-
to que não são dados pelas instituições 
clássicas de socialização. Gaulejac (apud, 
TAKEUTI, 2002, p. 11-12).

Os saberes construídos pelas crianças e adolescentes 
da feira em comunicação direta e primada pela imitação do 
mestre se dão na junção do binômio prosa e poesia. O que 
deveria ser meramente prosaico, repetitivo dota-se de alegria, 
curiosidade e poesia. Nesse sentido, faremos agora a descrição 
de alguns saberes de caráter objetivo e subjetivo identificados 
nos contatos com a feira livre sem também fazer separações 
entre as duas formas de representação.

A leitura... de mundo

Ao mencionar a palavra leitura já remetemos o nosso 
pensamento para livros e palavras escritas a serem decifradas. 
O próprio significado dicionarizado de ler remete para isso 
quando enuncia que se trata de “percorrer com a vista ou tato 
(signos, palavras, texto), apreendendo-lhes o significado e enun-
ciando-os ou não em voz alta”16. Etimologicamente a palavra ler 

16Disponível em: <http://aulete.uol.com.br/site.php?mdl=aulete_digital>. 
Acesso em: 13 set. 2011.
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vem do latim legere que significa escolher. Essa raiz etimológica 
parece que foi aclimatada ao idioma português por meio da pala-
vra eleger. Neste sentido, ler poderia ser fazer escolhas em um 
universo de apelos aos nossos sentidos. É tudo isso e talvez mais.

a ideia de leitura aplica-se a um vasto 
universo. Nós lemos emoções nos rostos, 
lemos os sinais climáticos nas nuvens, 
lemos o chão, lemos o Mundo, lemos a 
Vida. Tudo pode ser página. Depende 
apenas da intenção da descoberta do 
nosso olhar. (COUTO, 2009, p. 109).

Reforçando esse modo de ler o mundo, Daniel Munduruku 
disserta a respeito da educação do corpo e dos sentidos entre 
as crianças de seu povo munduruku. Diz que esse aprendizado 
demanda treino e deleite para se deixar impregnar pelos sinais 
muitas vezes sutis que o ambiente de leitura pode suscitar. 
Segundo ele, 

o uso dos sentidos atribui sentido às 
ações: as leituras das pegadas dos animais, 
o voo dos pássaros, os sons do vento nas 
árvores, o crepitar do fogo, as vozes da 
floresta em suas diferentes manifestações 
(MUNDURUKU, 2010, p. 55).

A criança na feira necessita aprender a lidar com as 
palavras ditas e escritas, pois tão logo começa a ter alguma 
autonomia, é convidada a decifrar frases, números, placas, ao 
mesmo tempo em que é incitada a ler os sinais do seu entorno. 
A partir daí precisa ir fazendo a seleção do que para ela será 
positivo ou proveitoso e o que deve ser passado a borracha.
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A comunicação

Além da decifração de senhas do mundo e da vida, os 
meninos e meninas são muito rapidamente acostumados à 
prática de uma destreza no uso das palavras. A comunicação 
interpessoal é imprescindível para alguém que precisa atrair 
clientes e vender. Nesse aprendizado estão em jogo muito niti-
damente dois dos três níveis de trocas ou comunicações expres-
sas por Lévi-Strauss: a troca ou comunicação de mensagens e 
palavras para gerar a troca ou comunicação de bens e serviços.

Na comunicação interpessoal da feira está presente o 
modo de referir-se a casa pessoa sem exceder os limites do 
respeito. “Tirar cabimento é certeza de perder freguês”, já 
falava o vendedor João Emílio. Tirar cabimento é o mesmo que 
exceder os limites da cordialidade.

A comunicação aprendida na feira tem por base a busca 
de uma compreensão do outro, até mesmo para que seja possí-
vel a interação.

Vivemos no mundo da comunicação. Todas as mídias 
sociais primam pelo envio de mensagens, mas nunca nos enten-
demos tão pouco. Talvez precisemos aprender a ser um pouco 
mais cordiais, prudentes e ao mesmo tempo bem-humorados 
como os comunicadores da feira.

Formular perguntas e respostas

Na interlocução entre duas ou mais pessoas, há que saber 
dar os estímulos para que a conversa possa fluir. Aprender a 
fazer as perguntas certas, prestar atenção ao que o outro fala, 
sinalizar o acolhimento do que está sendo dito antes de replicar 
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respostas são atitudes cada vez mais raras entre as pessoas 
no mundo da pressa. Ter pressa é também característica dos 
feirantes, mas a manutenção dos vínculos e laços afetivos, para 
além dos comerciais, ainda é a grande preocupação.

Nas conversas que mantive com o senhor João Emílio, 
um intelectual meio de feira que se tornou o principal inter-
locutor desta pesquisa, fui interpelado por diversos ques-
tionamentos profundos que exigiam respostas muitas vezes 
rebuscadas demais para serem respondidas tão rapidamente. 
Formular com agilidade respostas, ainda que não sejam as 
esperadas, é mais que um aprendizado, é uma atitude de todo 
feirante que queira agradar o cliente, manter a fidelização ou 
não ser passado para trás nas negociações.

Certa vez ele me perguntou enquanto atava os nós das 
cordas de caranguejo: “o que é mais importante: o esforço ou 
a inteligência?”. Antes que eu o respondesse já veio com sua 
resposta. “Com certeza é o esforço porque o cabra pode até ser 
meio burro, mas se ele se esforçar, vai aprender alguma coisa. 
Ele pode nem virar um doutor, mas com esforço vai aprender 
alguma coisa.” E deu o exemplo:

Olhe esses caranguejos aqui! Coitados, 
têm força para dar um beliscão gran-
de na gente, e pra correr de lado de 
um jeito que nem bala pega. Mas força 
não é esforço, meu filho. Se caranguejo 
fosse esforçado, ele com certeza já teria 
inventado um jeito de torar essas cordas 
que eu amarro nele. Mas nunca se sabe 
se ele num vai fazer isso um dia depois 
de tanto apanhar. (EMÍLIO, informação 
verbal, 2011).
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Em um dado momento João me perguntou a minha idade 
e disse que eu sou muito jovem e ele velho. Perguntei se ele 
tinha filhos e fui surpreendido com a resposta: “tá sacaneando 
comigo? Agora você não foi inteligente”. Fiquei preocupado, 
mas por pouco tempo, pois João desfez a expressão sisuda e ao 
abrir um sorriso e dizer que quem tem filho é a mulher dele. 
“Ainda não inventaram macho homem tendo filho não. Eu fiz 
na mãe deles”.

Por fim disse: “agora eu vou perguntar uma coisa a você: 
o que é que eu faço pra deixar de fumar?” Mais uma vez ele me 
deu a resposta simples, imediata e bem-humorada.

Criar vergonha, não é não? Eu gasto a 
prestação de um carro novo por mês em 
cigarro. Ou mais. Tem gente que paga 
300, 400 contos numa prestação. Diga 
aí... 3 x 4 = 12. Por dia, 12 reais de cigar-
ro. Agora bote isso por mês. Vai dar uns 
trezentos e pouco... A prestação de um 
carro. (EMÍLIO, informação verbal, 2011).

As conversas com seu João foram sempre motivado-
ras. Ele assumia sempre o papel de pesquisador, entrevista-
dor, curioso. Mas tinha uma característica: sempre estava 
pronto para escutar o que os outros tinham para dizer. Até 
mesmo os caranguejos.

A matemática

O tipo de matemática aprendida na feira a primeira vista 
gira em torno da matemática financeira que lida com somas, 
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multiplicações, subtrações, divisões, porcentagens e juros 
aplicados à comercialização de produtos diversos. Os meni-
nos aprendem muito cedo também o valor do dinheiro em 
duas dimensões. 1ª dimensão: o valor comercial da moeda, as 
diferenciações entre cédulas, o que um montante de dinheiro 
pode comprar. 2ª dimensão: o valor que é ter dinheiro, o poder 
de diferenciação que o dinheiro pode exercer sobre as pessoas 
em sociedade.

Vergani (2009, p. 195), fala dessa destreza com a moeda e 
com os números que as crianças da feira dos ciganos em Estoril 
apresentam. Segundo ela, os meninos e meninas ciganos “são 
exímios em cálculo mental (por exemplo, a mudança da moeda, 
ocorrida em janeiro de 2002, não lhes trouxe dificuldade de 
conversão de escudos para euros ou vice-versa)”.

Imagem 23 – O trato com os números na feira.
Fonte: Fotos e bricolagem de imagens: Thiago Lucena.
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Para além disso, há também o aprendizado da “matemá-
tica viciada”, aquela executada sempre a favor do vendedor, 
de forma a aumentar seu lucro, ainda que erroneamente em 
termos éticos. Esse jeito de fazer contas é também utilizado na 
feira. Ainda que seja uma prática policiada pelos demais, ainda 
há os que realizam essas operações para ludibriar certos clien-
tes. O ex-feirante Luis Carlos diz que

se você me perguntar como se fazia a 
conta que aumentava o meu lucro, eu não 
sei te explicar. Aprendi sozinho, mas só 
sei que sempre dava certo. Mas não era 
com qualquer pessoa que nós fazíamos 
essa conta. Era só com pessoas que nós 
sabíamos que podiam pagar ou depen-
dendo da forma que elas nos tratavam. 
(CARLOS, informação verbal, 2011).

As inexplicações dos “modos de fazer” as fórmulas mate-
máticas utilizadas na feira, longe da racionalidade estruturada e 
fechada num propósito de coerência linear, talvez se aproximem 
mais do modo de ser da matemática atribuída aos sacerdotes 
persas – “que escrutavam o firmamento” – relatados por Teresa 
Vergani (informação verbal, 2009). Nesse sentido, uma matemá-
tica mais próxima da criação e da arte de desvendar os astros 
distantes de uma impecabilidade tautológica e exatidão rigorosa.

Essa matemática mais sensível, digamos assim, é permea-
da de ponderações e de não permanências. A ponderação tem a 
ver com os cálculos e sensibilidades para atribuir valor comer-
cial aos produtos de modo que sua venda gere lucros e rotati-
vidade. A não permanência tem a ver com o conhecimento do 
melhor momento para realizar modificações nos preços de tais 
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mercadorias. Esse momento geralmente acontece nas horas 
finais da feira. As mudanças nos preços são geradas por fatores 
diversos, tais como: a queda na qualidade dos produtos restan-
tes, a quantidade de potenciais compradores presentes no local, 
o saldo e, mais sabiamente, a identificação do perfil dos atores 
presente em cada momento da feira.

Pesos, medidas e qualidade dos produtos

Imagem 24 – Pesos e medidas na feira.
Fonte: Fotos e bricolagem de imagens: Thiago Lucena.
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No comércio da feira livre, grande parte da mercadoria 
necessita ser pesada, ou medida para ser provavelmente empa-
cotada e por fim vendida. Por mais que sejam utilizados alguns 
instrumentos como a balança para atingir certa regularidade, 
é preciso ter noções básicas das proporções do que se vende.

É preciso “acertar no peso” ou pelo menos colocar na 
balança uma quantidade aproximada da pesagem que se espe-
ra. Caso contrário os trâmites se tornariam morosos demais e 
o comerciante se perderia nos números. Ter noções de propor-
ções, pesos, medidas e qualidade é imprescindível para estabe-
lecer uma venda fluida e rápida.

Na feira livre do alecrim, bem como é mostrado na parte 
inferior direita da Imagem 24, ainda é utilizado como forma de 
medição e peso congregados, o litro. Por exemplo, Mariana que 
está na foto, estava ensinando à sua filha Vitória que “a acerola 
no litro é a medida certa para o freguês fazer suco pra família 
todinha.”. E complementa: “Mas não pode deixar de botar um 
pouquinho mais de agrado que é pra manter o freguês”.

Compartilhar histórias

Entre os sujeitos da feira, contam-se histórias de grandes 
negociações, de feitos de bravura, situações embaraçosas ou 
engraçadas. São histórias que se espalham como uma se fosse 
uma fofoca. Mas as histórias que mais chamam a atenção de 
todos da feira são as relacionadas ao enfrentamento de proble-
mas entre os feirantes ou até mesmo, entre certos clientes que, 
por sua fidelização, marcam profundamente as vidas de todos.

Os meninos e meninas da feira não aprendem apenas 
histórias. Também não aprendem apenas a contá-las. Aprendem 
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a aprender grandes e valiosas lições através da socialização de 
histórias. Incita-se o sonho e por meio do imaginário a apren-
dizagem não se dá, mas se torna parte do corpo, tatua-se ao 
melhor exemplo do arlequim descrito por Michel Serres (1993).

Estratégias de Marketing (fazer-se vitrine, propaganda, 
vendedor)

A chegada dos feirantes na madrugada anterior à feira 
trazendo seus equipamentos, mercadorias e montando suas 
bancas vai, paulatinamente, construindo também suas vitrines. 
Porém, longe dos espaços luxuosos e envidraçados, essas vitrines 
são tocáveis e por isso, mudam de configuração a todo tempo.

O mais importante para o feirante é ele próprio ser sua 
vitrine ao agarrar seus próprios produtos e mostrá-los mais 
de perto, pedir para que o passante os toque, cheire, prove. 
Uma vitrine de carne e osso que fala e aproveita essa potencia-
lidade para fazer o comercial do produto, fazer piadas, gritar e 
chamar a atenção dos demais.

Performances

A prática de chamar a atenção da freguesia de forma 
eloquente faz com que os feirantes tornem-se verdadeiros perfor-
mers. É preciso chamar a atenção e para isso criam-se persona-
gens cômicos, cantores, palhaços, artistas variados. Seu João diz 
que “bom mesmo é ser ator porque assim da pra ter a profissão 
que quiser. Um dia pode ser médico, no outro advogado. O que 
der vontade. Todo sábado eu sou eu de um jeito diferente”.
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Convencimento

Convencer alguém a fazer algo é uma tarefa que 
demanda o planejamento dos gostos e atitudes da pessoa a 
ser convencida. Convencer alguém que não se sabe quem é; 
alguém de quem nunca se ouviu falar, como se faz?

Como a pergunta do como fazer não tem espaço para 
resposta pronta na dinâmica da feira, é preciso apurar a 
sensibilidade para os pequenos sinais de interesse que os 
muitos passantes fazem. “Eles sempre dão um sinal, mas tem 
que prestar atenção para poder ver”. Fala com maturidade 
o ex-feirante Luis Carlos. Ele que em determinado momen-
to de sua vida decidiu deixar sua banca na feira para trilhar 
outros caminhos profissionais, reafirma com veemência na 
entrevista: “mesmo tendo frequentado a universidade e estar 
hoje no mercado de trabalho formal, algumas das lições mais 
importantes que aprendi têm base na feira. Eu trouxe tudo 
para o meu presente”.

Luis Carlos diz que aprendeu a convencer clientes 
poderosos nos bancos e administradoras em que trabalhou 
por causa das estratégias de sobrevivência e convencimento 
aprendidos na adolescência na feira livre do Alecrim. O apren-
dizado dos números que o levaram à gerência de bancos e 
administração de empresas de médio e grande porte, segundo 
ele, “foi prazeroso porque os probleminhas que vinham nos 
livros da escola que diziam: fulano tem uma cesta com 12 
maças, tiraram 02, quantas ficaram? Eu resolvia na prática e 
não só com 12, mas com centenas de coisas diferentes”.
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Cultivo de um senso estético

As bancas montadas pelos feirantes que também são 
vitrines priorizam os materiais ou produtos de maior apelo 
aos sentidos. Esses elementos são organizados de tal maneira 
que até o mais desavisado transeunte anima-se para ver.

É preciso desenvolver a sensibilidade para visualizar as 
potencialidades estéticas dos produtos que comercializam. 
Alguns adotam um estilo próprio e original a partir do modelo 
e cor da banca. Elaboram com poucos recursos e muita cria-
tividade um convite ao consumo, fruto desse apurado senso 
estético que confere identidade à estética da feira livre.

Joana e seu esposo Marcos optaram por investir em 
elementos diferenciais para a banca de responsabilidade 
da família.

A ideia de colocar as caixinhas de som e cobrir a parte 
de cima com plástico transparente foi minha. Joana cuidou de 
costurar esses aventais que a gente ta usando agora. Minha 
menina pediu que eu pintasse a banquinha de verde porque é 
a cor que ela mais gosta. Agora diga se você consegue passar 
por aqui sem prestar atenção na gente? (Dados transcritos das 
conversas gravadas na feira).

Nomadismo moderno

Um mesmo feirante na maioria das vezes trabalha em 
mais de uma feira livre para poder ter seus lucros e ocupações 
completas. Em Natal existem oficialmente 22 feiras livres espa-
lhadas pelas 04 regiões administrativas da cidade. Na capi-
tal potiguar todo dia da semana é dia de feira. Destacamos 
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algumas delas: aos domingos é realizada a feira da Cidade da 
Esperança (região oeste); às segundas-feiras temos a feira das 
Rocas (região leste); às terças-feiras acontece a feira do Igapó 
(região norte); às quartas-feiras acontece a feira do Carrasco 
no bairro Dix Sept Rosado (região oeste); às quintas-feiras há 
a feira do Planalto (região sul); às sextas destacamos a feira 
do Parque dos Coqueiros (região norte) e aos sábados, dentre 
várias outras, temos a feira do Alecrim.

Sendo assim, o feirante migrante é um nômade moder-
no que precisa montar e desmontar sua banca a cada dia. 
Fazer isso é mais que submeter-se a um trabalho repetitivo 
e fisicamente pesado. O nomadismo que aqui nos referimos 
é uma estética da incompletude movida pelo espanto e pela 
expectativa de que amanhã sempre poderá ser melhor. É a tal 
esperança de que fala Morin (2011) que não tem nada a ver 
com uma certeza. É sempre uma aposta.

Esses itinerantes aprendem a conviver em ambientes 
sociais, econômicos e culturais diferentes. Em cada lugar 
apresentam-se perfis de personagens diferenciados. A cada 
dia o feirante tenta encaixar-se à dinâmica de um espaço 
geográfico e social diferente com pessoas e poderes aquisiti-
vos diferentes. Saber adequar-se às situações sem dedicar um 
tratamento homogêneo a todos os públicos é o ponto motiva-
dor de grandes estudos na área de marketing e de fidelização 
de clientes. Alguns feirantes a realizam com destreza porque 
conhecem o freguês, muitas vezes sabe até o nome dele e deta-
lhes de sua história de vida.

Estar com a mente aberta a deparar-se com o desco-
nhecido é uma característica nômade imprescindível ao 
feirante. Eles buscam possibilitar a renovação das estra-
tégias conforme se apresentem as situações e problemas. 
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A depender da atmosfera na qual cada feira está imersa, a 
banca de um mesmo feirante poderá configurar-se e organi-
zar-se de formas distintas.

Ser nômade na modernidade não é sinônimo de ser 
desenraizado das coisas do mundo. Pelo contrário, é saber-
-se parte do universo e, portanto tratá-lo com respeito para 
que tudo perdure e ele esteja credenciado a coabitar em 
qualquer lugar.

Cura de males físicos e aflições da alma

Uma verdadeira farmácia da natureza em espaço 
coberto. Assim podemos chamar a banca de dona Ana na qual 
encontramos as mais diversas plantas medicinais in natura ou 
já secas, cortadas e envasadas. “Aqui tem erva que vai deixar 
sua comida com gosto do interior”, diz com o conhecimento 
de que sabe o que está comercializando. “Tenho também as 
medicinais que curam febre, tosse, dores, pancadas, reumatis-
mo, gripe, gastrite. Tem coisa boa pra homem que anda ruim 
das pernas”. E completa: eu tenho remédio natural aqui que 
cura até as doenças da alma: mau-olhado, ansiedade, depres-
são...”. Em seguida ela diz algumas receitas infalíveis relacio-
nadas ao tempo de fervura, a quantidade, as horas ou dias de 
molho “no sereno” e as dosagens.

Caso o cliente opte por não levar os ingredientes soltos, 
ele tem a opção de comprar as chamadas “garrafadas” prepa-
radas pela própria dona Ana que certifica a qualidade e o efeito 
de tal medicina. “Isso aqui cura até doença grande como diabe-
tes, pressão alta, pneumonia e até o câncer. Já desmanchou 
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caroço nos peitos de não sei quantas”. Diz dona Ana ao ofere-
cer uma de suas mais famosas misturas medicinais.

Método de trabalho – estratégias

Além das capacidades técnicas que cada personagem da 
feira deve possuir ou desenvolver, lhes é cobrada a compreen-
são do texto social que se imprime o tempo inteiro nas artes 
de fazer. Esse texto não se apresenta terminado e com orto-
grafia revisada. É urgente que os olhos treinem-se para ler até 
o que não cabe nas linhas.

“Eu tenho a impressão que esse povo sabe até ler pensa-
mento. Parece que sabem do que a gente precisa e já vai ofere-
cendo por tudo quanto é preço”. O depoimento é da senhora 
Ana Fonseca moradora das proximidades da feira que passa 
as tardes a conversar com os feirantes. E completa: “eu posso 
passar o dia todinho aqui, mas não vejo o que eles veem e 
correm para resolver”.

Ter a noção de que o caminho se faz ao caminhar é a 
grande estratégia do feirante que dificilmente se engana com 
os sinais invisíveis emanados por cada feira em que ele monta 
sua banca. Tendo em vista a singularidade das situações e 
lugares, os modos de operar são circunstanciados.

Ética de trabalho e convivência

Para falar de ética na feira livre remeto-me para um 
exemplo prático que tive a oportunidade de visualizar em uma 
das tantas tardes de sábado que estive na feira livre do Alecrim: 
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enquanto conversava com dona Analice sobre os mais varia-
dos assuntos, David, seu filho mais velho de 10 anos sinalizou 
que havia observado um problema aparentemente grave. 
Sussurrou algo para sua mãe que saiu às pressas em direção 
à banca de uma vizinha que pediu para não ser citada neste 
trabalho. Em silêncio Analice observou que a senhora da banca 
vizinha que assim como ela vendia hortaliças havia desviado 
a atenção de um cliente fiel seu para ela. Enquanto Analice 
conversava comigo e havia desviado por poucos momentos a 
atenção, a vizinha aproximou-se da banca com um ramo de 
coentro nas mãos para dar a entender que trabalhava junto 
com Analice e assim desviar o foco da compra para ela.

A primeira coisa que me chamou atenção nesse sentido 
ético foi o fato de Analice permanecer ali quase invisível e em 
um silêncio profundo. Só pessoas sábias conseguem manter 
a tranquilidade e introspecção em momentos de esperada 
perda de controle.

A segunda situação ética percebida foi o fato de ela 
esperar que a cliente fosse embora de vez para que ela pudes-
se aproximar-se e dizer em baixa, porém, firme voz que 
aquela atitude dela não estava correta e que ia de encontro 
à ética do lugar.

Interessante também como esse aspecto do respeito ao 
território e fidelização do freguês do outro já está arraigado a 
ponto de já ser percebido pelos pequenos da feira. As tácitas 
regras e acordos de autorregulação do trabalho têm mais a ver 
com uma antropoética de que fala Morin (2010). Aquela que 
é regida pelo simples e profundo modo de ser de não dese-
jar para o outro aquilo que não desejamos para nós próprios, 
tendo em vista o individual e o global.
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Essas estratégias éticas desembocam no estabelecimen-
to de acordos diretos entre os pares de bancas avizinhadas e 
em uma escala mais geral, em códigos de cooperação entre 
todo o organismo da feira. Essas regras, ainda que não arregi-
mentadas, são seguidas e controladas por todos e entre todos 
de maneira natural. É inviável pensar em regras de trabalho 
oficiais e homogêneas para o universo da feira. Na verdade, 
qualquer tentativa de homogeneização nesses lugares de 
comércio aberto não obterá sucesso, pois é na diversidade e 
singularidade que ele opera.

Os principais acordos ou regras dizem respeito a horá-
rios de montagem e desmontagem das bancas vizinhas e, em 
alguns casos, de acordos de valores mínimos e máximos de 
mercadorias. Na feira sempre há que se pensar em valores 
mínimos e máximos porque o comércio acontece por meio da 
negociação, da pechincha, do diálogo.

Sendo assim, essa ética da feira é regida por ações de 
cooperação e competição ininterrupta entre os feirantes. 
Ainda que tenha vivenciado esse problema com a vizinha, 
Analice continua a recorrer a ela quando precisa trocar dinhei-
ro, pegar dois tomates para complementar o quilo. “Volta e 
meia ela vem com essas arrumações, mas eu gosto e preciso 
dela.”, diz Analice.

Relações de cooperação em rede

Os feirantes não são regidos por leis e procedimentos 
de trabalho. Entretanto, suas relações que ultrapassam o 
caráter comercial e entram no terreno familiar, são tecidas 
por uma rede de fios invisíveis, porém reais. Essa rede, não 
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possui um centro de tessitura que rege o todo, mas por diver-
sos e complexos caminhos de ligação de ações e de gente. Ela 
alimenta e é retroalimentada pela presença de múltiplas artes 
de fazer que celebram um encontro em um espaço, em um dia 
da semana para realizar trocas de experiências, ideias e mani-
pulação de informações.

Saber-se fio dessa rede é alimentar a estética do espanto 
para com as situações de injustiça e desrespeito e em relação a 
problemas diversos que envolvem os demais fios. Preocupar-
se com o desperdício dos produtos de caráter perecível, tentar 
reaproveitá-los, mas principalmente tentar facilitar sua circu-
lação para que cheguem aos menos favorecidos economica-
mente (realidade na maioria das vezes não tão distantes das 
deles próprios).

Estar nessa rede movida a afetos variados é defender a 
permanência das feiras e de modos outros mais elementares 
de realização de trocas fundamentais.

Pensar agindo em meio ao ruído

Talvez esse seja o grande ensinamento que a estética 
da feira possa proporcionar a todos os que bebem de suas 
pulsações de vida. Conseguir exercitar um pensamento que 
consiga ser ao mesmo tempo sutil, criativo, rigoroso eturbu-
lento é privilégio para poucos. Muitos se perdem na socie-
dade do ruído, pois não conseguem constituir laços físicos 
com os demais.

Um pensamento que opera por uma lógica circular, com 
eternas voltas que se realimentam e se banham no caráter 
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complexo da interdisciplinaridade do real traz consigo imper-
feições, incertezas e polifônicos ruídos.

Nas feiras livres esses múltiplos e praticamente ininter-
ruptos ruídos não causam qualquer embaraço, nem são sinais 
de perturbação. O ruído é, tanto quanto o silêncio, um estado 
e um momento vital de partilha de conhecimento.

Nessa ruidosa escola da vida não existe a utilização de 
uma pedagogia ou material didático formais. A transmissão 
dos saberes se dá através de gestos, da oralidade e da incorpo-
ração de uma prática estabelecida ao longo de vários séculos 
da história mundial. Os aprendizados proporcionados pela 
vida na feira: o trato com os números (contagem, as quatro 
operações); o desenvolvimento das relações interpessoais 
frutos das negociações, o trato e o talento para convidar, ou 
até mesmo ludibriar os clientes; a utilização de mecanismos 
de divulgação e propaganda que compensem as comunica-
ções modernas; o conhecimento dos pesos, medidas e quali-
dade das mercadorias; a comunicação que se faz pelo corpo; 
as relações de troca linguística, mediadas pela oralidade 
e por todo um conjunto de comunicação (imagens, sons, a 
própria mercadoria); a sabedoria para realizar modificações 
nos preços das mercadorias no momento certo; até mesmo 
a incorporação das delinquências são, sem dúvida, os mais 
pertinentes aprendizados que serão as chaves para a criação 
de novas rotas e estilos de vida para as crianças e adolescentes 
que deles se alimentam.

Tratam-se de pessoas criativas que se reinventam a cada 
dia para se fazer vitrine, marketing, propaganda, distribuidor 
e vendedor ao mesmo tempo. A relação com os clientes é mais 
sólida e, por vezes, beira a intimidade a partir da incorpora-
ção de apelidos e de perguntas de como anda a família. Tal 
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estratégia de fidelização dos clientes percorre um caminho 
inverso em relação ao costumeiro caminho que tomam os 
saberes primeiros. Estes geralmente são captados pelo saber 
institucional, dedicados a um grupo de especialistas que se 
responsabilizarão por lapidá-los para em seguida serem trazi-
dos à luz por meio da polidez dos discursos e imagens. A inti-
midade com o freguês tornou-se o desejo de grandes empresas 
que realizam as conhecidas pesquisas de opinião para focar o 
comercial, o formato, o cheiro, o sabor, a cor e outros detalhes 
dos produtos para deixá-los com “a cara” do potencial cliente.

Aliado ao saber escolarizado, os saberes da tradição 
aprendidos na feira podem ser grandes ferramentas de eman-
cipação e formas de fazer resistir e persistir toda a construção 
de saberes que os antepassados nos relegaram, além de fazê-
-los pulsar, hibridar e seguir vivos em uma sociedade de sabe-
res comercializados. A capitalização do saber institucional 
não segue a estética da intimidade presente nas feiras, mas a 
da padronização e do êxito individual que distanciam o saber 
da vida prática.

Pensemos na incompletude das duas formas de aprendi-
zado (escola e vida) quando dissociadas. O aprendizado é mais 
inteiro quando os saberes científicos e os saberes da tradição 
caminham lado a lado ainda que isso não demande necessaria-
mente uma relação pacífica. Que essa hibridação entre saberes 
precisos e preciosos esteja em permanente turbulência cria-
tiva desestabilizando e criando novos pensamentos e ideias 
arraigadas ao mundo.

O grande aprendizado provavelmente seja o aprender a 
pensar e pensar bem. No caso da feira livre, pensar bem não 
tem a ver com a ideia de substituição de uma cabeça cheia de 
informações por uma cabeça bem feita, como diria Montaigne. 
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É encher a cabeça de informações e ruídos diversos vindos de 
todos os lados ao mesmo tempo e ser capaz de consolidá-los 
em conhecimento pertinente traduzido com velocidade em 
ações práticas e imediatas.

Pensar bem é reconhecer-se como parte de um todo 
através da percepção de que há uma anterioridade que excede 
a cronologia e aproxima-se de uma relação muito mais funda-
mental. O pertencimento à vida em teia.
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Histórias de feirantes

A psicanalista Clarissa Pinkola Estès (1998) diz em seus 
escritos que, compartilhar histórias é o mesmo que compar-
tilhar presentes. Nesse caso, um presente duradouro que, 
para sobreviver, precisa ser acalentado por afetos diversos 
e passado adiante. Um presente que dá a possibilidade de 
acoplar-se a novos outros presentes, ser ressignificado, 
ter partes retiradas, pedaços incluídos, misturados, hibri-
dados. É importante que não as tenhamos detidas, que as 
passemos adiante.

Tendo em vista o projeto bem sucedido que somos 
nós, homo sapiens demens, possuidores da ímpar condição 
de dizer “era uma vez” (ALMEIDA, 2009), tratamos de, ao 
longo de gerações contar nossas histórias. E como somos 
também sujeitos da seleção, aprendemos a socializá-las 
retirando delas o que há de mais essencial e duradouro. As 
projeções que somos capazes de fazer a partir de uma histó-
ria ouvida ou contada podem ser traduzidas no sentido de 
“ensinar, corrigir erros, iluminar o coração, oferecer um 
abrigo psicológico, promover mudanças e curar feridas” 
(PINKOLA, 1998).

Para contar uma história somos capazes de preparar o 
ambiente, dar o tom da conversa e até inventar uma língua 
se preciso for, para fazer-nos entender. (COUTO, 2009). Uma 
língua que nos faça ser mundo e sair do mundo. “De um lado, 
um idioma que nos crie raiz e lugar. Do outro, um idioma que 
nos faça ser asa e viagem.” (Idem, p. 26). A socialização de 
histórias é a principal forma praticada pelos povos Munduruku 
para manter vivo seu saber.

É assim que a gente aprende quando é 
criança, para viver como criança mesmo 
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quando cresce. Os adultos que conseguem 
contar e ouvir histórias são crianças que, 
com certeza, têm na memória seu ponto 
de encontro. (MUNDURUKU, 2010, p. 42).

Tomando como base o fazer pedagógico do povo 
Munduruku no qual o processo de educação da mente das 
crianças passa pela figura do contador de histórias. Refaço 
a pergunta: “quem são eles? São os que trazem para o 
presente o passado memorial. [...] São os que leem e releem 
o tempo, tornando-o circular.”. (Idem, p. 57).

Com a ideia inicial de presentificar as experiências de 
vida de pessoas que em dado momento de suas vidas foram 
vendedores da feira livre do Alecrim, fomos seguindo pistas 
até que nos deparamos com inúmeros atores e histórias. 
Os próprios feirantes nos indicaram pessoas que deixaram 
o trabalho na feira e na atualidade desenvolvem outras 
atividades, mas que creditam às experiências da feira, a 
criação de estratégias para sobressaírem-se nelas.

Como falávamos de sujeitos da seleção, para um traba-
lho como este não podia ser diferente. Como a estratégia é 
compartilhar histórias, após toda a compilação de entre-
vistas filmadas e realizadas com 06 ex-feirantes, elegemos 
duas para dar voz aqui.

Luis Carlos e Ronaldo Lima. Cada um deles tem uma 
história ímpar que se relaciona com a infância na feira 
livre. Entretanto, ao fazer um exercício de escuta atenta, 
percebi que essas histórias estão atravessadas por pontos 
em comum que elencamos aqui:

• ambos vivenciaram a experiência de trabalhar na 
feira durante a infância e hoje puderam utilizar parte 
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desses conhecimentos primeiros adquiridos no traba-
lho, na autoafirmação em outras estratégias de vida;

• ambos escolheram priorizar a educação para traçar 
novas rotas;

• são histórias de pessoas criativas que conseguiram 
lançar mão de estratégia de sobrevivência com obje-
tivos claros que ajudaram a tecer novos rumos em 
suas vidas;

• de forma comum, ambos descrevem que o primeiro 
impulso que os levou a trabalhar na feira não foi a 
carência financeira. Foi mais uma vontade de realizar 
uma pulsão. No caso de Luis Carlos, a vontade de ir ao 
cinema e para Ronaldo, a fome pela leitura (de histó-
rias em quadrinhos);

• sobretudo, eles conseguiram realizar a arte de juntar 
positivamente duas estratégias de pensamento: uma 
mais próxima da experimentação (lógica do sensível), 
in vivo e outra mais distanciada dessa experimenta-
ção que seria o saber escolar, a ciência instituída, 
in vitro.

Em outras palavras, são verdadeiros ecólogos de sabe-
res dispersos (SANTOS, 2004), pois conseguiram promover 
o diálogo com a multiplicidade de saberes produzidos na 
sociedade, aqueles sob os quais diversas nomenclaturas 
foram referendadas (saberes leigos, senso comum, sabe-
res populares, saberes tradicionais) com o conhecimento 
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científico. Embora a realização de uma ecologia não seja 
garantia de um processo pacífico ela é possível. Algumas 
atividades de extensão universitária conseguem sair da 
universidade e construir diálogo com a comunidade envol-
vente (idem, 2004). Muitas dificuldades são encontradas 
no caminho. Luis e Ronaldo, ao fazerem o caminho inver-
so (comunidade-academia) também viveram dificuldades, 
mas conseguiram fazer uma espécie de rebalanceamento 
daquilo que foi desequilibrado na primeira modernidade.

Nossos dois interlocutores realizaram uma ecologia, 
porque reconheceram a pluralidade de conhecimentos 
heterogêneos e em interações sustentáveis e dinâmi-
cas entre eles. Despiram-se de uma monocultura para 
uma policultura percebendo ou não que conhecimento é 
interconhecimento. Nessa ecologia de saberes de que fala 
Boaventura Santos (2004) cruzam-se conhecimentos, mas 
também ignorâncias. Não se quantifica conhecimento, 
como também não é possível enumerar ignorâncias. Ambas 
são heterogêneas e interdependentes. Dada esta inter-
dependência, a aprendizagem de certos conhecimentos 
envolve o esquecimento de outros e, em última instância, a 
ignorância destes. Dito de outro modo, na ecologia de sabe-
res, a ignorância não é necessariamente um estado original 
ou ponto de partida. Pode ser um ponto de chegada. Pode 
ser o resultado do esquecimento implícito num processo de 
aprendizagem recíproca.

Luiz Carlos e Ronaldo Lima também serão referencia-
dos aqui como “o pastor” e “o músico”, respectivamente, 
devido serem estas, entre suas múltiplas atividades, as que 
materializam seus perfis vocacionados e profissionais, ou 
seja, atividades que lhes são sinônimo maior de poesia e 
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prosa simultaneamente. Muitas foram as atividades que 
esses homens múltiplos realizaram e realizam, o que dispen-
sa o enquadramento em uma profissão ou título únicos.

Ambos passaram da condição de entrevistados para 
contadores de histórias. Para isso, mantivemos o texto o 
mais fiel possível ao original transcrito para lhes conferir 
protagonismo e voz direta. Essa escolha implica o apare-
cimento de algumas repetições, reiterações e de expres-
sões que fazem uma tentativa de conotar a entonação das 
falas. Como estratégia de método também optamos por 
não descrever o perfil profissional dos dois contadores de 
histórias. Deixamos que eles mesmos contem-nos.

Percebemos que, pelo fato de realizarem nas práticas 
cotidianas essa ecologia, nossos dois contadores de histó-
rias podem ser considerados sujeitos híbridos (LATOUR, 
1994), misturas indissociáveis de natureza e cultura. Seres 
mestiços, que, de acidentais na sua indefinição, passam a 
possuir primazia ontológica. Estes não são mais compreen-
didos como o produto da indevida mistura de entes puros 
e bem compartimentados desde o princípio, mas como a 
linha mestra de uma rede ontológica de onde se purificam 
os entes extremos e secundários.

Para falar de híbridos, Latour (1994) situa sua perspec-
tiva no centro das coisas que são ao mesmo tempo selvagens 
e domesticadas, “os quase-sujeitos e quase-objetos” dotados 
simultaneamente de objetividade e paixão. Situam-se em 
um meio, compreendido entre dois extremos, Sociedade e 
Natureza. É no centro do Ocidente e de seus coletivos modernos 
que se processa a produção e proliferação desses híbridos, em 
paralelo à prática, tipicamente moderna, de sua purificação.
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Afirmar que tudo o que há são quase-objetos, quase-
-sujeitos significa questionar o projeto moderno, e mesmo 
radicalmente, tal é a proposta do autor, dizer que “jamais 
fomos modernos” no sentido em que pensávamos que 
pudéssemos ser, isto é, apoiados naquela dicotomia ontoló-
gica. Não existe, portanto, natureza de um lado e cultura de 
outro, mas apenas naturezas-culturas.

São terra, mas também querem ser céu, como escreve 
Vergani (2009) referindo-se à lenda da serpente empluma-
da. Falam uma língua que os faz humanidade e coexistem 
com outra que os eleva à condição de divindade (COUTO, 
2009). Narradores como mediadores de mundos. Uma espé-
cie de contrabandistas entre a cultura urbana e letrada e a 
cultura sertaneja e oral. (COUTO, 2009).

O pastor e o músico não deixaram de ser intelectuais 
meio de feira para tornarem-se intelectuais de marca. Eles 
conjugam em si a dupla face de um mesmo intelectual; uma 
espécie de Jano (LATOUR, 2000) que é um, mas que também 
é vários. Uma face “[...] que sabe e outra que ainda não 
sabe” (COUTO, 2009, p. 21).



4.1 A fé no aprendizado 
Entrevista de Luis Carlos Oliveira de França

Quando cheguei à feira... É preciso voltar 
um pouco para a minha infância, quando 
eu tinha meus 10 anos e a minha família 
tinha muita dificuldade financeira. Para 
você ter ideia nós comíamos carne uma 
vez semana, no domingo, e era uma coisa 
muito contada. Eu tinha um objetivo na 
vida. Com 10 anos, uma coisa que me inco-
modava muito era que os meus colegas 
iam com frequência ao cinema, mas eu 
não podia acompanhá-los. Para conseguir 
dinheiro para ir ao cinema, eu tinha como 
única opção recorrer a uma tia que tinha 
uma barraca na feira. Ela vendia frutas e 
cereais. Então eu disse a ela que queria 
trabalhar na feira e ela achou muito inte-
ressante uma criança de 10 anos fazer um 
pedido desses. A minha necessidade era 
financeira? Era, mas para que eu pudesse 
gozar de algumas coisas que meus colegas 
gozavam. Daí, através desse desejo, dessa 
opção, recorri à minha tia que tinha uma 
grande barraca na feira.

Ela participava de várias feiras. Eu 
ajudava a ela em três feiras: das Rocas 
na segunda, do Carrasco na quarta e do 
Alecrim no sábado. Os outros dias eu dedi-
cava aos estudos. Eu estudava no horário 
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intermediário e isso não foi uma dificuldade, pois eu estudava 
antes ou depois da feira. Fazia a minha programação para que 
eu pudesse trabalhar. Foi aos 10 anos de idade que eu senti 
essa necessidade porque eu já queria construir algo com essa 
idade. Eu queria ter no futuro uma vida melhor do que aquela 
que os meus pais podia me oferecer. Queria dar o melhor para 
a minha futura família. Hoje eu tenho 46 anos. Trabalhei dos 
10 aos meus 15 anos, por volta de 1974, 75, 76...

Até os meus 15 anos eu pude viver a minha infância e 
adolescência. Eu brincava demais, jogava bola, meu brinque-
do favorito era a bola. Nos meus horários vagos eu estava 
jogando bola e isso não atrapalhava nem meus estudos, nem 
as amizades que eu tinha. A vida de trabalho na feira foi uma 
coisa muito comum na minha vida e que não me atrapalhou 
em nada, ao contrário.

É interessante que hoje infelizmente eu não vou mais 
com frequência à feira. Não é que eu não goste, é que eu tenho 
pouco tempo. Mais eu estava lembrando outro dia as coisas 
que eu fazia na feira. Eu ficava no caixa, atendia as pessoas 
vendia feijão, arroz, farinha, um monte coisa. É engraçado que 
no final das feiras, por volta das 17h às 17h30min, na famosa 
hora do grito, era a hora em que eu estava junto com as outras 
pessoas, todas adultas fazendo um tipo de costura nos sacos 
para poder vedar aquilo ali para guardar para outra feira.

Sobre monetarização

A hora do grito era a hora do tipo 17h, 17h30min onde 
os preços baixavam e as pessoas aproveitavam para comprar, 
então você tinha uma classe de pessoas diferenciadas, 
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totalmente diferentes, é perceptível na forma de negociar. 
Quem frequentava era aquela classe realmente de renda muito 
baixa, nesse momento todas as opções da feira, seja a questão 
de verdura, de fruta, de cereais, mudava de preço.

Para mudar os preços, havia combinação antes. A gente 
sabia que já naquele horário era uma coisa automática. Você 
não era obrigado a vender todo o seu estoque, você era obri-
gado a oferecer algo com o preço inferior. Nessa banca especi-
fica que eu trabalhava, eu lembro que tinha de tudo, tinha até 
óleo de comida, o café já empacotado e o arroz naquele saco, 
a farinha e o feijão. Você dava uma baixada e negociava numa 
boa. Não existia aquela história de que quem trabalhava na 
feira sabia na realidade quanto diminuía de um possível lucro 
máximo. Não existia isso, a conta era feita no momento, era 
uma coisa muito tranquila e todo mundo saia ganhando.

Sobre aprendizado

Aprendi na feira e com a feira tudo que você possa imagi-
nar. É uma grande escola para a vida porque você aprende tudo 
com todo o tipo de gente. Uma escola para vida no sentido da 
questão positiva e uma escola para vida no sentido da questão 
negativa, porque na feira, você imagina uma criança de 10, 11 
anos, ser ensinada a roubar. Não se tinha naquela época aquela 
máquina de calcular. Tinha que fazer o cálculo na mão e aquilo 
ajudava você a executar matemática. Tinha um tipo de fórmu-
la que eu não lembro mais, mas que os adultos ensinavam aos 
menores a fazer esse cálculo. Eu fui ensinado para que na hora 
da compra, se eu quisesse, puder ganhar dinheiro em cima 
do cliente. E eu lembro que meus pais e meus tios nunca me 



Feiras Livres: cidades de um só dia, aprendizados para a vida inteira

184

ensinaram esse tipo de coisa. Isso era um valor que estava em 
meu coração e eu tive séria dificuldade em fazer isso e chegou 
uma hora que eu disse que não iria fazer.

Então eu estou dizendo que é possível aprender também 
algo negativo, quer dizer, eu entendo e sempre entendi que isso 
é uma coisa ruim. Mas de positivo tem a questão do relaciona-
mento das pessoas. Eu já percebia a necessidade das pessoas, a 
forma como elas chegavam. Você aprende a forma de atender 
esse cliente, depois o outro que já vai ser tratado de uma forma 
totalmente diferente. O chegar ao cliente, trazer o cliente para 
uma feira é algo essencial. A feira não tem vitrine, você entra 
no shopping conforme a vitrine mais bonita. O que fazia com 
que o cliente chegasse e ficasse era a sua lábia, era o que você 
oferecia e como oferecia. Então isso para mim na época um 
menino de 10, 11, 12 anos foi a escola que me fez hoje.

Aprendi também a defender alguma coisa que eu quero 
defender, e foi lá nessa base da feira que eu fui trazendo algu-
mas coisas que eu uso hoje. A questão do cálculo. Eu sempre 
tive uma facilidade na matemática por conta da feira. Quando 
eu fui fazer o curso Técnico em Contabilidade, aprendi algu-
mas regras e tal, mas eu estava com umas coisas tão automáti-
cas na minha cabeça que eu fazia os cálculos e dava o resultado 
muito rápido. Eu lembro que alguns colegas diziam: eu queria 
que você me ensinasse algumas coisas. Eu não tinha como 
ensinar, eu não sabia como ensinar, eu sabia fazer o cálculo 
na cabeça e o resultado sempre dava certo. Isso eu trouxe da 
feira, hoje eu não uso tanto porque tem HP12c, o que acaba 
evitando um pouco esse uso da mente. Todas essas questões 
que eu levei para o futuro foi realmente esse aprendizado na 
feira. Eu aprendi na feira.
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Atualidade – Fé e paixão

Hoje eu sou pastor da Igreja Batista e diretor executivo 
dessa instituição. Coordeno a área de missões e sou execu-
tivo dos pastores no estado do Rio Grande do Norte. Qual a 
influencia da feira nisso tudo? Eu estava lembrando que eu 
era um menino muito tímido e esse contato permanente na 
segunda, quarta e sexta me ajudou a tirar essa timidez e isso 
muito jovem. Às vezes a gente precisa de um tratamento espe-
cífico para trabalhar essa área e a feira me fez tirar isso da 
minha vida para colocar isso em prática no trabalho de hoje 
em dia. Como eu lido com pessoas e por mais que eu tenha 
feito faculdade de Teologia e continue estudando essa área, 
lidar com pessoas é uma área que eu gosto mais. Isso começou 
lá do passado, desse contato direto com as pessoas na feira.

Eu lembro que na época a própria colocação das sacas 
no final do dia, na hora da arrumação, isso para mim, queira 
ou não, é administração. O próprio fechamento do caixa na 
época, com 12 anos de idade, isso ajudou na minha vida, não 
agora, mas antes disso porque eu tive toda uma experiência na 
área de administração financeira junto a bancos e empresas 
aqui em Natal. Isso eu trouxe também da feira.

Uma coisa interessante. Há três anos uma empresa esta-
va falindo e me chamou pra fazer uma consultoria. Me convi-
daram baseados, não em título porque eu não tenho nenhuma 
faculdade em administração. Me convidaram pelos títulos 
vividos na experiência. A empresa está hoje aí, melhorou e 
muito, graças a Deus! Deus fez com que eu tivesse habilida-
des para algumas situações, não uma especificamente. Hoje 
eu posso ter minha opinião sobre a área de marketing, sobre 
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a área de vendas, sobre a área de administração... Tudo isso 
conquistado no dia a dia.

Temos que ter paixão pelo que fazemos e com isso nós 
vamos desenvolvendo jeitos de se defender e ser autoridade, 
mesmo sendo uma criança.

Sobre trabalho infantil

Na década de 1970 ainda não tinha essa política de 
tirar os meninos do trabalho como hoje. Mas tinha o juizado 
de menores que, quando chegava, a gente evaporava a feira. 
Mas eu sempre achei que cada caso tem que ser analisado. Por 
exemplo, eu já com os meus 10, 11 anos, eu tinha meus objeti-
vos pessoais. Hoje é difícil encontrar uma criança dessa idade 
com algum objetivo pessoal. É difícil até mesmo você encon-
trar um jovem com vinte e poucos anos sabendo aonde ele 
que ir e ele lutar para aquilo. Então, uma coisa é isso. Meu pai 
podia me deixar em casa? Podia. Tinha dificuldades? Tinha, 
embora não faltasse comida. Mas eu sentia um desejo enorme, 
não de aprender. Não fui para a feira com essa possibilidade, 
mas de querer ter alguma coisa minha, alguma coisa pra mim. 
Às vezes você pode encontrar hoje uma criança fazendo algum 
tipo de trabalho com essa necessidade. Ai você pega, tira esse 
ser humano que tem uma necessidade, que eu entendo ser 
uma necessidade legal, tira ele do trabalho e coloca dentro de 
casa. Ele vai ser um ser humano frustrado porque ele teve a 
chance e o governo proibiu de ele seguir em frente. É óbvio 
que existem casos em que os pais abusam, enfim, mas eu 
entendo que cada caso é um caso.



Histórias de feirantes

187

Utilizando os saberes da feira

Preciso voltar um pouco lá para os meus 15 anos quan-
do eu saio da feira e vou fazer o segundo grau, Técnico em 
Contabilidade. Eu era o menor da turma porque sou baixinho. 
Eu lembro que, junto a isso eu passei num teste para traba-
lhar num banco. A habilidade da feira me fez crescer na área 
bancária. Tanto é que aos 18 anos já fui promovido.

Quando eu tinha 20 anos – outro dia eu estava pensan-
do sobre como isso pode acontecer – sem nenhum preparo a 
nível de graduação eu gerenciei uma agência bancária com 120 
pessoas. De onde vem isso? Vem de berço? Não, para mim isso 
vem da vida que eu vivi dos meus 10 aos 15 anos lá na feira. Ali 
passei por um aprendizado diferente – logicamente que não 
me treinava para ser um gerente administrativo-financeiro de 
uma agência bancária – que me ensinou coisas que me fizeram 
aproveitar com seriedade as oportunidades que me levaram a 
ser gerente aos 20 anos de idade.

De onde eu tirei isso? É óbvio que uma criança – meu 
filho tem agora 21 anos – não tem capacidade para mim hoje 
analisando isso, de gerenciar 120 pessoas numa agência bancá-
ria. Para isso eu junto duas coisas: o aprendizado lá na feira e 
a questão de Deus na vida do ser humano. A influência desses 
dois fez com que eu pudesse ter a possibilidade de gerenciar.

É óbvio que eu cometi erros pela falta de experiência 
técnica, mas também, muitos acertos. Eu credito isso justa-
mente à minha origem, aos meus 10 anos de idade trabalhan-
do numa barraca, conhecendo todo tipo de gente, conhecendo 
inclusive todo tipo de malícia. Você acaba conhecendo quem 
são os ladrões, acaba sendo amigo deles. Acaba muitas vezes 
proibindo que eles assaltem uma velhinha. Era muito comum 
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uma velhinha chegar com uma sacola e você via quem estava 
por trás abordando a ela para tirar o dinheiro. Você às vezes 
via, permitia porque não conhecia a pessoa e às vezes você 
não permitia. Então eu lá, com 10 anos, não poderia me impor 
perante uma pessoa de 17 anos.

Existia um tipo de respeito, uma autoridade. Você acaba 
tendo malícia em todas as coisas e isso ajuda na sua vida. Eu 
entendo que o ser humano tem que ter malícia. Uma malícia 
que faz você perceber quando alguém se aproxima de você 
para se aproveitar. Isso ninguém ensina, é a vida, você não tem 
a receita para isso. Seu pai não vai chegar para você e dizer: 
sente aqui, meu filho, eu vou te ensinar a perceber quando as 
pessoas chegarem até você e vão usar de malícia... Não. Isso 
é a vida. E se você não tem a vida, você não vai ter a malícia.

Depois eu fui entender o seguinte... Havia como eu disse 
no início a minha tia e o esposo dela. Eles eram proprietários 
de uma banca. Então isso já vinha dito por eles: “esse produto 
vai ser esse preço”, enfim. No começo, pela minha idade eu 
não sabia como isso funcionava. Depois então eu fui trabalhar 
na área de administração e aí eu fui aprendendo como fazer 
essas coisas. Mas aprendi na feira a calcular o preço e achar o 
lucro. Enfim, eu fui aprendendo isso no dia a dia.

Sobre a importância da feira na vida do ser humano, eu 
sempre costumo dizer que foram as experiências profissionais 
que me fizeram mudar conceitos e fizeram com que eu juntas-
se coisas na área de administração, de marketing e de vendas, 
inclusive. Como eu adquiri isso? Não fui para nenhuma facul-
dade dessas áreas. Não estou desvalorizando a faculdade, mas 
eu aprendi essas coisas todas no dia a dia.

Então, a feira teve seu percentual de ajuda. Um percen-
tual muito grande. Depois o banco teve seu percentual de 
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ajuda, em seguida veio a empresa de turismo e depois uma 
empresa na área de vendas.

Os perigos das ruas

No meu tempo de feira a droga não era oferecida como 
é hoje, mas existiam outras coisas como, por exemplo, a bebi-
da. Era muito comum o pessoal mais adulto, no final da feira 
encostar numa barraca e beber alguma coisa. Algumas vezes 
eu fui convidado a participar disso, mas eu nunca fui porque eu 
tinha um conceito de que aquele não era o melhor caminho. Eu 
tinha que terminar aquilo ali e no final eu comprava normal-
mente um bolinho que vendia na feira, acho que 3 unidades, 
comia aquilo ali e ia para a minha casa todo sujo de farinha 
ou de açúcar. O que me fazia ir embora pra casa era a questão 
do valor da família e a oportunidade de brincar ainda naquela 
noite. Eu chegava na feira às 06h30min e saia às 17h30min.

Mas, quanto à oferta da droga, eu tive isso ai também 
na minha juventude, depois que eu saí da feira aos 16 anos. 
Eu nunca aceitei. Hoje em dia eu sei muito bem quem está nas 
drogas desde a minha época de juventude e quem não está.

Conhecimento-Experiência

Ah, eu ia esquecendo de dizer uma coisa que é interessan-
te e agora me veio à memória. Eu sempre dou valor a conversar 
com pessoas mais experientes. Daí eu pensei: de onde veio isso? 
Foi quando eu me dei conta de que, quando eu estava lá na feira 
com 10, 11 anos, eu lidava com pessoas de 20, 30, 40, 50, 60 anos 
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ou mais. Eu sempre sabia que os feirantes adultos e os fregueses 
teriam alguma coisa pra me ensinar. Por isso eu prestava aten-
ção na conversa deles. Sempre prestei e presto até hoje. Isso é 
um aprendizado grande demais para a minha vida.

Para você ver como eu tanto dou valor à experiência 
como aos estudos, agora mesmo eu estou querendo fazer 
faculdade de Jornalismo de Letras. Quero fazer porque eu 
gosto muito de escrever eu quero melhorar a escrita, me apro-
fundar. Isso prova que eu necessito das duas coisas sempre.

Eu estava lembrando de outro detalhe também, essa 
questão da liderança que existe na minha pessoa e que me 
é cobrada na minha vida. Ela está já na minha personalida-
de. Isso tem origem também lá nessa idade. Em que sentido? 
Como eu sempre estava ligado em tudo o que acontecia, às 
vezes, do nada, eu dizia a alguém: faça isso! Quando eu via algo 
errado eu dizia que aquele era o caminho errado.

Isso é a questão da liderança em si. Entendo que o líder 
já nasce sendo líder, mas alguém precisa descobrir em você 
isso, precisa formar em você isso, precisa fazer com que você 
melhore isso. Não é à toa. Eu também entendo que isso é um 
dom que Deus dá. Mas alguém precisa descobrir em você isso.

Quando alguém descobre e investe, você passa a dar 
importância àquilo e perceber como um jeito de vida que 
pode lhe ajudar em tudo. Essa descoberta para mim, também 
tem sua origem na feira. Eu fui lá para ajudar minha tia e de 
repente eles me colocam para tomar conta do caixa. Isso me 
fez ter o cuidado de aprender a passar o troco, receber a quan-
tidade certa de dinheiro. Me ensinou o valor do dinheiro e a 
saber gastar ele também. Fazer aqueles cálculos com aquela 
agilidade me ajudou demais a tomar decisões importantes na 
minha vida toda.



4.2 MUSICANDO A FEIRA 
Entrevista de Ronaldo Ferreira de Lima

Quando eu aprendi a ler, a minha vonta-
de era ler gibi, aquelas revistinhas em 
quadrinhos. Tinha um cidadão perto 
da nossa casa lá no Alecrim que vendia 
revistinhas novas, mas com as capas 
cortadas. Ele vendia bem mais barato, e 
como era bem mais barato eu comprei 
algumas revistas e fui ler.

Um dia ele falou: “se você quiser, 
depois que você ler, você volta, traz duas 
revistas que eu troco por uma nova.” 
Inicialmente para mim estava ótimo, mas 
depois eu pensei: Se eu conseguir vender 
para algum colega a minha revista pelo 
mesmo preço eu não vou ter prejuízo. 
Então eu volto lá e, ao invés de uma, 
levo duas. Isso funcionou muito bem. Eu 
consegui vender as revistas, depois voltei 
lá e comecei a comprar para vender. Eu 
lia a revista, depois vendia, pegava o 
dinheiro e comprava mais sem ter prejuí-
zo algum. Para mim esse lucro já estava 
de bom tamanho porque o meu objetivo 
era ler a revista. Eu tinha 10 anos por ai.

Depois eu pensei: eu poderia ler, 
vender e ter lucro. Então eu compraria 
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dez revistas, leria as dez, depois eu venderia e compraria 
quinze. Fiz isso e deu certo.

Então, naquela idade, naturalmente você começa a arti-
cular as ideias de forma tal que você vai agregando valor às 
ideias. Você agrega valor.

Isso não foi uma coisa imposta. Eu tive que fazer esse 
raciocínio para chegar a um resultado. Se você fizer o racio-
cínio certo você ganha alguma coisa. Você monta suas ideias 
depois avalia. Se são boas você ganha uma nota, mas não uma 
nota como na escola. É uma coisa que foi decorrência do que 
aconteceu lá no dia a dia.

Eu morava na rua da feira no Alecrim e então pensei: E 
se eu colocar uma banca, o que aconteceria? Se eu colocar a 
banquinha na minha porta com as revistas eu poderia vender 
a um e vender a outro. Mas adiante, pensei: Se eu colocar uma 
banca na feira mesmo eu acho que eu ganharia muito mais 
dinheiro do que com as revistas. Sem meu pai saber de nada 
eu fui lá. Naquela época se valorizava muito o conhecimento, o 
“você é filho de quem?”. Eu fui lá em um fornecedor que tinha 
próximo e perguntei se ele poderia me vender algumas poucas 
mercadorias. Foi quando me perguntei: O que eu poderia 
vender? Poderia ser coisas miudinhas como fósforo, sal, colo-
rau, essas coisas assim. Fui falar com ele e ele me perguntou:

— Você é filho de Severino que trabalhou na Base? Eu 
disse:
— Sou! E ele respondeu:
— Então eu vendo. Você leva e no final da feira, às 17h, 
17h30min, você vem aqui e presta contas. Então eu 
disse:
— Tá bom, está ótimo!
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Peguei o carrinho de mão, fui lá e enchi de coisas. Peguei 
uma banquinha pequenininha, fui lá, falei com um cidadão 
que tinha uma barraca bem grande. Ele ocupava uma parte 
da banca com um caixão de goma e o resto era todo desocu-
pado. Eu disse: “você me deixa eu colocar minha banquinha 
aqui debaixo da tua barraca para vender coisas que você não 
vende?”. Ele disse: “Tá tudo bem!”.

Como era quase em frente à minha casa, até ele já me 
conhecia. Coloquei a banquinha e, quando meu pai soube 
dessa arrumação, não gostou da ideia. Ele disse: “Não, não!”. 
E eu respondi: “Já foi... Agora eu tenho que pagar no final da 
feira”. Agora veja bem, eu com 10 para 11 anos, já tinha assu-
mido o compromisso. E o compromisso o cidadão deixou pelo 
fato de eu ser filho de Severino. Quer dizer, não teve jeito.

Eu fiz um tempo marcenaria, foi quando eu fiz a banqui-
nha. Ah, eu que fiz a minha própria banquinha, a primeira. 
Falei com o meu professor de marcenaria (nesse tempo nós 
podíamos optar por cursar marcenaria e música na escola) que 
queria construir uma banquinha. Ele disse: “Traz uns pedaços 
de madeira e vê se arranja umas caixas de sabão. Vou precisar 
de umas quatro mais grossas para fazer as pernas”. Ele me 
disse como era o tipo de madeira e eu levei na cabeça. Então 
eu construí com a orientação dele. Fiz a mesa e levei para casa 
na cabeça. Quer dizer, foi ótimo! Trabalha com medidas e com 
quadros na prática.

Após essa negociação, chegou o sábado e eu levantei às 
05h para garantir a colocação da minha banquinha. Desde o 
começo o cidadão me esclareceu que o pacote de fósforo saia 
a tanto, cada caixa saia a tanto. Disse por quanto eu poderia 
vender e quanto eu ganharia caso vendesse tudo. Ele foi me 
explicando os preços e eu fiz a relação do que eu poderia 
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comprar. Nisso ele me ajudou muito e isso deu certo. Eu passei 
o dia vendendo aquelas coisas lá. Vendo aquela movimentação 
e que as coisas estavam saindo, eu adorei aquele negócio lá. 
Resultado: no final da feira eu já tinha o dinheiro de pagar 
tudo e ainda sobrou algum. E o melhor, eu ainda tinha muita 
coisa de reserva. Guardei tudo e depois fui lá e paguei o que 
havia comprado.

Aproveitando as oportunidades

Depois disso tudo, fui lá para papai explicar para ele que 
havia dado certo, que eu paguei tudo e não devia nada do que 
tinha sobrado. E ele sério respondeu: “Mesmo assim eu não 
quero esse negócio não. Você tem é que estudar.” Eu disse: 
“Mas é só no sábado e não tem escola”.

Eu sei é que fui levando e o negócio foi crescendo porque 
uma criança gastava com o quê? Com balinhas e outras boba-
gens que criança gosta. Se você me perguntar se isso é um 
trabalho forçado eu diria que é diferente. É diferente de uma 
criança de uma família de desempregados e que passa neces-
sidades, não tem o que comer e chama o filho e diz: “Olha você 
não tem saída. Você tem que ir para o sinal pedir ou então 
trabalhar na carvoaria, lá no trabalho perigoso, porque não 
tem opção”. É diferente de uma criança que cria uma expecta-
tiva, se envolve naquela coisa que se torna a mais importante 
naquele momento. Não tinha outra coisa mais importante 
para mim naquele momento.

Aquilo era como a melhor das brincadeiras ainda que 
não fosse uma brincadeira, pois eu fazia aquilo com afinco. 
Hoje em dia eu vejo que quando você vai desmembrando as 
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ideias por você próprio; quando você tem uma ideia que dá 
certo, você já puxa uma outra boa ideia.

Quer dizer, eu numa idade 10 anos, ao invés de estar 
brincando de bola lá na calçada ou no meio da rua ou 
fazendo bobagem por ai, eu estava numa atividade que me 
levava a pensar.

Eu tenho que dizer um pouco o que aconteceu depois...
Minha relação com as outras pessoas da feira era ótima. 

Na feira há uma mescla de pessoas com as mais variadas faixas 
etárias trabalhando. Acho que está lá tácito um padrão de 
respeito entre todos.

O que aconteceu foi o seguinte: essa barraca cresceu 
bastante porque eu reinvestia. Como eu não tinha com que 
gastar, deixava um pouquinho em casa, obviamente que não 
era uma quantidade grande. Imagine que era um negócio bem 
pequenininho, mas de qualquer forma, como havia um rein-
vestimento, eu ia comprando mais e estocando.

O ápice e o declínio dos negócios

Até que chegou um momento que eu disse: “Vou variar. 
Agora quero vender maçã e vou alugar uma barraca grande, 
como aquelas que têm hoje na feira do Alecrim”. Mas como 
sou precavido, pensei: “Vai ser complicado eu tomar conta 
disso aqui sozinho”. Então, chamei um primo para se associar 
comigo. Como ele também é criança, no sábado também está 
sem fazer nada. Eu trago o primo para vender maça, alugo 
a banca – bem vizinho a essa banca grande de goma que eu 
tinha a banquinha pequenininha – e coloco lá outras caixas 
de maçã. Também deu certo. A única complicação era porque 



Feiras Livres: cidades de um só dia, aprendizados para a vida inteira

196

maça estraga muito rápido. Mas de qualquer forma a margem 
de lucro cobriu e a coisa começou a dar certo.

Só que naquela idade... Cabeça de criança é assim. Nós 
acreditamos mais facilmente nas coisas. Quando começou a 
dar certo eu comecei a ficar com ciúmes do meu primo porque 
pensei: “Eu que idealizo e que faço tudo e ainda tinha que dar 
metade a ele. Isso não deu muito certo não. A parceria não deu 
muito certo não e eu voltei a ficar sozinho. Só voltamos a nos 
falar quando já éramos adultos.

Mas o que acontece foi o seguinte: depois de tudo isso 
eu queria comprar um ponto na feira. Veja os desdobramen-
tos! Se eu comprasse um ponto na feira seria legal porque na 
Avenida 09 tinha uma feira de barracas e um tio meu trabalha-
va lá. Comecei a sondar quanto custava e se havia alguém que 
não quisesse mais a banca para me passar.

Nessas alturas, entre meus 10 a 14 anos, meu pai estava 
se aposentando e ele viu que realmente o negócio tinha futu-
ro. Comprei a barraca e precisaria de alguém para me ajudar. 
Então, como meu pai se aposentou, eu perguntei se ele pode-
ria ficar tomando conta da banca enquanto eu ia almoçar. 
Ele aceitou. Só que tinha um detalhe. Meu pai como comer-
ciante era péssimo. Eu fiquei sabendo que ele vendia para as 
amigas por qualquer coisa. Passava uma amiga, ele já queria 
dar alguma coisa. Nessa banca permanente as coisas iam 
dando certo e o meu pai passou a ser o meu ajudante, quase 
um funcionário, pois trabalhava mais tempo do que eu, já que 
estava aposentado.

Até que chegou um momento em que eu não quis mais. 
Isso foi por volta dos 14 anos porque eu comecei a ficar com 
vergonha de trabalhar na feira porque já pensava em namo-
rar e tinha vergonha que as meninas da escola me vissem ali. 
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Quando passava um conhecido eu me escondia embaixo da 
barraca. Com isso meu pai disse: “Então eu vou vender. Eu 
não quero mais isso não!”. Nesse tempo eu já estava estudan-
do música e já havia começado a tocar em bandas. Tocava no 
interior, já ganhava um dinheirinho. Então eu disse: “agora 
não preciso mais trabalhar na feira”.

O “algebrismo” sem sentido e a matemática prazerosa

Por volta dos 14 anos comecei a estudar na escola de 
música ao passo que comecei a desencantar com a feira. Após 
a venda da barraca fixa, meu pai, como não queria ficar para-
do, terminou construindo na parte da frente da nossa casa um 
ponto. Ele ficou uns dez anos com esse comércio em casa.

Eu penso assim: Se uma criança tem uma tendência 
por tomar iniciativas, ela está pensando. Cabe ao pai acom-
panhar e observar se está indo para o bem. No meu caso, meu 
pai depois que viu que no final das contas sobrava algum, ele 
começou a ficar mais perto. Eu tenho essa concepção. Se a 
criança começa a ter ideias e quer colocá-las em prática; se 
ela está em uma atividade produtiva; se foi de iniciativa dela, 
eu não vejo problema nenhum. É melhor do que ela estar solta 
com grupos pela rua batendo perna

Nessa idade você só quer tudo o que lhe é prazeroso. 
Para mim era prazeroso eu estar na feira, passar o dia com 
aquele pessoal, no final do dia contar o dinheiro e ver que 
tinha lucro. Isso era um grande prazer para mim. Eu era um 
aluno mediano porque a escola não proporcionava aquele 
mesmo prazer.
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Então obviamente eu não me dedicava. Se a escola tives-
se outras estratégias que fizesse com que eu me interessasse 
bastante, talvez eu tivesse um rendimento muito melhor. 
O fato é que eu mostrava uma dificuldade na disciplina de 
matemática por causa das fórmulas que não faziam sentido. 
Mas quando era para fazer as contas lá na feira enquanto eu 
vendia, eu não tinha dificuldade alguma. Eu fazia cálculos 
a respeito dos lucros, projetava o que eu podia fazer com o 
dinheiro, como é que eu poderia reaplicar.

Então uma criança de 10 anos, se realmente ela começa 
a raciocinar, a pensar, ela deve ser incentivada com o que está 
ao seu alcance.

Eu faço isso com o meu neto. Eu dou dinheiro para ele e 
fico querendo saber o que ele vai fazer com isso. Ele já conse-
gue pensar no que ele pode fazer e se é vantajoso gastar com 
aquilo ou se é melhor aplicar. Essa é uma forma que faz ele 
começar a pensar em trabalhar com quantitativos.

Hoje eu tenho perfeita convicção de que a liberdade de 
pensar na feira foi um excelente ponto de partida para a reali-
zação das minhas coisas no presente.

Aprender a desobedecer

Depois de um tempo na marcenaria, eu fui estudar 
música. Já havia tido essa experiência na marcenaria e fui 
para música que também foi outra coisa espetacular.

Eu fiz meu primeiro recital na Escola de Música da 
UFRN. A professora disse:



Histórias de feirantes

199

— Olha, o seu nível é bom! Para a sua idade está muito 
bom! E continuou: Vai ter um concurso em São Paulo 
que escolhe o melhor instrumentista brasileiro. Você 
quer participar? De pronto respondi:
— Se não tiver que pagar as despesas eu vou. Ela disse:
— Pois eu vou conseguir passagem e hospedagem, pois 
vale a pena.

Eu fiquei eufórico. Não tinha nada a ver com o concurso 
e sim com a aventura. Naquela época, eu um meninote de 16 
anos voar de avião até São Paulo sozinho... Era um sonho se 
realizando. E fui falar a meu pai e ele disse:

— De jeito nenhum! Você é de menor e não vai sozinho! 
Não tá vendo que eu não vou deixar você em São Paulo 
sozinho? De jeito nenhum, nem pensar!

Fiquei pensando: “eu tinha que ir de qualquer jeito!”. 
“Como é que eu dou um nó em papai?” “O que eu faço para 
ele deixar?”. Foi aí que eu tive uma ideia, chamei minha irmã 
mais nova e ela topou. Ela entendeu que era uma coisa impor-
tante. O combinado seria ela dizer no juizado que meu pai era 
falecido. Ela topou. Teve uma coragem enorme. Para pedir a 
autorização ela também teria que dizer que eu já trabalhava e 
ajudava em casa. Que era uma coisa séria, que a universidade 
estava dando as passagens e hospedagem. Que era um concur-
so e tal... Eu sei que o juizado deu a licença e eu cheguei em 
casa e não disse nada.

Quando chegou o dia eu deixei para dizer ao meu pai 
na hora em que eu fosse embora. Comecei a arrumar a mala e 
ele disse:
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— Para onde vai?
— Vou para São Paulo. Ele respondeu espantado:
— Não vai! Está maluco? Você é de menor e só vai com a 
minha autorização!
— Já tenho autorização.
— E quem deu?
— O juizado de menores
— Como?
— Vilma foi lá comigo...

Aí não tinha mais jeito e minha mãe disse: “deixa ele 
ir. Ele vai com a irmã”. Ele disse: “Tá bem, mas se der errado 
não me procure, porque eu estou dizendo a você que não vá!”. 
Convicto do que queria, fui embora.

Resultado: Ganhei o primeiro lugar concorrendo com 
candidatos do Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. 
Tive sorte de ganhar o primeiro lugar. Quando eu voltei, ele 
foi meu fã número um. Tem uma coisa: chega uma hora em 
que você precisa saber até desobedecer. Mas não é qualquer 
coisa, não é desobedecer de forma aleatória.

Essa foi uma experiência muito boa para mim porque 
eu comecei a compreender que realmente eu preciso pensar 
por mim mesmo, não importa em que patamar. Não importa 
se é um lugar um pouco mais ou menos sofisticado. Se eu tiver 
alguns parâmetros que me levem a perceber que entre bem e 
mau eu fique na faixa do bem, eu acho que vale a pena arris-
car. Arriscar é sempre preciso.

Depois de alguns anos eu venho para a universidade ser 
professor do Departamento de Música. Venho a exercer cargo 
de direção, mas sempre com a ideia de que eu estou aqui para 
obedecer até um certo limite. Se for preciso desobedecer eu 
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vou desobedecer. Pode ser ao chefe, à professora, pode ser 
quem for. Mas, como eu falei para isso eu preciso de alguns 
parâmetros que norteiem as minhas ideias para que eu não 
faça qualquer coisa que ultrapasse os limites.

Eu sinto falta de um pouco de autonomia nas pessoas. 
Autonomia para definir, para encaminhar. Em música o aluno 
tende a ficar muito dependente, como naquela história do 
mestre e o discípulo. Eu tenho uma concepção que vai na 
contramão. No dia em que terminar o curso, somos iguais. 
Você é graduado e eu sou também. Embora você ainda não 
seja um professor contratado, você tem o título, então não me 
venha dizer: “professor eu quero aprender, eu quero conti-
nuar a ter aula”. Não venha porque passou o tempo, agora eu 
quero você como profissional que é, como um artista. Prepare 
seu conserto, vá tocar e me chame para assistir. Normalmente 
quando o aluno acaba ele ainda está com aquela coisa que 
limita. Acho que a gente está muito preso a essa coisa discipli-
nar e a gente não vê o que está além da disciplina.

Eu acredito numa formação mais aberta. Portanto, eu 
não sou só músico. É muito pouco ser só músico. Eu sou uma 
pessoa que está no mundo para resolver os problemas que 
se apresentam. Eu vejo pessoas que são excelentes instru-
mentistas, verdadeiros referencias, mas nas questões gerais, 
perdem-se na falta de iniciativa.

Eu vejo tão facilmente saídas para os problemas. Mas 
isso porque eu sempre entendi desde pequeno que é preciso 
ter essa múltipla visão. Sempre soube que tinha que ser músi-
co, mas também economista porque, afinal de contas, você vai 
ter que gerir uma vida econômica. Você vai ter que ser um 
investidor. Por menos que você ganhe você vai ter que pensar 



Feiras Livres: cidades de um só dia, aprendizados para a vida inteira

202

que o futuro vem e o que há de vir pode não ser muito bom. 
Que tem que começar a preparar uma base agora.

Ter uma múltipla visão é imprescindível porque você 
pode estar muito bem preparado para enfrentar o mundo da 
música, mas não estar preparado para enfrentar a vida como 
um todo e as dificuldades que ela apresenta. Então, aquele 
comecinho lá, acho que me deu exatamente a concepção que 
eu tenho hoje do que é ser profissional. Da forma como come-
cei eu tinha duas opções: sim ou não. Podia dar certo ou podia 
não dar certo. Essa é a realidade. Pode ser bom ou pode ser 
ruim, pode ser bonito ou pode ser feio.

Se desde cedo você aprender esse recadinho, que é muito 
simples, tempos depois será mais fácil. Essa vida um pouco 
na rua foi muito importante, pois nós costumamos assistir 
muitas aulas, mas lições assim que ficam não tem muitas não. 
São poucas. Eu quero sempre saber de tudo um pouco. Até 
no campo da medicina é preciso saber alguma coisa, porque 
muitas vezes você vai ao médico e não sai convencido.

Feira musical

Além dos músicos de feira, à época, por incrível que 
pareça, eu já gostava da música de Hermeto Pascoal. Ela era um 
músico que fazia um som livre que me levava e ainda me leva à 
feira. Esse é um referencial que não tem como apagar. Não tem 
como. E isso é muito individual, singular. Pode ser que outra 
pessoa que goste de feira escute Hermeto Pascoal e diga que 
não vê nenhuma ligação dele com feira. Isso acontece porque 
essa pessoa não escutou Hermeto Pascoal como eu escutei.
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Tem uma música de Hermeto Pascoal chamada “Bebê”. 
Foi ela que me levou a querer conhecer mais a música de 
Hermeto. Foi exatamente naquele período dos meus 12 anos 
que ele lançou esse disco e eu comecei a ouvir.

Outra relação entre música e feira são os forrós. Mas 
não é uma música de forró específica e sim uma experiência 
de vida musicada pelo forró.

Eu tocava com um acordeonista que era vigilante do 
Bradesco e nos éramos contratados de última hora, há qual-
quer momento. Eu tocava sax, outro tocava acordeom, outro 
tocava bateria e contrabaixo... Acertávamos o preço, nos 
encontrávamos não sei onde de tal hora. Íamos para os inte-
riores em dias de feira tocar forró. Esse acordeonista tocava 
com uma conotação que me deixava maravilhado. Ele nunca 
estudou música e isso era o mais impressionante. Essa expe-
riência me marcou demais.

Mais tarde eu me afastei um pouco da música popular e 
fui para música erudita, comecei a desenvolver o jazz e termi-
nei embarcando naquele referencial. Deixei de tocar popular, 
mas eu não esqueci aquela forma de tocar daquele camarada 
vigia do banco. O cara era um absurdo de instrumentista sem 
nunca ter ido à academia. Ele aprendeu mesmo só de ouvido 
e na prática. Havia uma qualidade na forma dele tocar que 
o transformou em um referencial que eu nunca esqueci. Eu 
fui para academia, mas aquela influência não desgrudou de 
mim. Tive um grande professor sem intencionalmente estar lá 
como meu professor. Foi lá na rua, nos bailes da vida.

O mais interessante era que não tinha ensaio. Chegá-
vamos lá, montávamos os instrumentos na hora, olhávamos 
uns para os outros e começávamos a tocar. Tocávamos das 07 
da noite às 07 da manhã, ou seja, era um fazendo.
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Correr riscos

Tem um autor e violinista que eu li que diz o seguinte: 

O que o público mais adora é ver o músi-
co subir no palco e na sua apresentação 
ele cair e quebrar a cara. Mas sabe por 
quê? Porque igualmente o público adora 
ver ele se levantar e se superar.

Eu acredito que isso não deve acontecer apenas com 
o artista no palco não. Acho que deve acontecer com o ser 
humano no palco da vida. Ele tem que estar ciente que diaria-
mente corre riscos e que tem que correr mesmo, tem que 
arriscar mesmo. Mas não poder ser um risco sem um mínimo 
de cálculo. Eu, por exemplo, já tive prejuízos enormes depois 
de adulto. Fui abrir uma loja achando que iria repetir a expe-
riência exitosa da feira, mas não tinha tempo de tomar conta 
devido ao trabalho na Universidade, entreguei a terceiros e 
tive prejuízos. Ainda assim era um risco calculado.

Estar consciente de que o risco existe e de que deve-
mos assumi-lo é estar certo de que podemos cair e quebrar 
a cara. Mas que também podemos levantar e ser ovacionado 
pela plateia.

Luis Carlos e Ronaldo serão por toda a vida cidadãos 
dessas “cidades de um só dia” como Claude Lévi-Strauss se 
refere às feiras livres. E assim como complementa o tema 
deste texto, eles assumem essa cidadania itinerante porque 
souberam utilizar o que aprenderam na infância na feira em 
suas experiências posteriores. Realizaram a verdadeira ecolo-
gia das ideias.
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O pastor e o músico continuam nômades, só que agora 
realizam um movimento do pensamento. Partiram de uma 
forma de lapidação de informação para outra. Entretanto, não 
deixaram de pensar selvagem. Não deixaram de lado as pulsões 
de aproximação direta com o sagrado e com o artístico.

Estruturaram suas vidas acadêmicas e no mercado de 
trabalho dito formal por meio da estética da criatividade. Por 
meio da difícil junção entre prosa e poesia, esses dois homens 
conseguiram atuar competentemente nas atividades profis-
sionais por eles escolhidas.
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Esse é o momento no qual todo o palco da feira muda de cená-
rio e, portanto, de atores. O excedente que ainda permanece 
em bom estado é devidamente guardado em caixotes e sacos 
para serem vendidos no próximo ponto de feira. O espaço é 
tomado por pessoas de menor – ou quase nenhum – poder 
aquisitivo que comprarão por menores preços os produtos 
por sua vez, de qualidade reduzida devido à intensa e frenéti-
ca manipulação de muitas mãos.

Porém o cliente atento selecionará o que de melhor 
poderá ser extraído da banca em vias de ser fechada. Vendo 
com outros olhos, ali está o que resistiu a numerosos apertos, 
apalpações, cheiro, provas, experimentações. É na hora do 
grito em que a negociação perde propositalmente seu caráter 
de irredutibilidade e dá lugar à conversa mais íntima e solidá-
ria. Reforçam-se os laços de cooperação e todos desfazem suas 
bancas fazendo um balanço de tudo o que se construiu, lucrou, 
perdeu e o que pode melhorar. Para mim, entre percalços, 
desencontros e encontros, foi uma jornada de lucro (como que 
num esforço dar brandura à expressão mercantilista).

Visualizar a feira livre como um espaço no qual se faz 
concreta uma ecologia dos conhecimentos e da aprendizagem 
e perpetuação de nuances de uma cultura e de um saber em 
construção ao longo de muitas gerações, é substituir a noção 
mercadológica e depositária de conhecimentos provados e 
autorizados, pela ideia de comunicação de saberes que se dão 
por meio da experimentação do erro, do acerto e, sobretu-
do, da incerteza.

Seguindo uma tendência de monopolização e privati-
zação dos espaços comerciais, as grandes redes de supermer-
cados criaram numa tentativa de substituição às feiras livres 
com as sessões de frutas e verduras com clima e iluminação 
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controlados, espaços esterilizados e fechados. Essas “feiras-
-privadas” têm caráter puramente capitalista que oculta 
os sujeitos do processo de comercialização priorizando a 
comercialização de produtos produzidos em massa, in vitro 
e com preços pré-estabelecidos por máquinas de marcação e 
pesagem digital que se distancia do tumulto corpo a corpo das 
negociações entre comprador-vendedor.

Na feira o saber se espacializa numa estratégia brico-
leur que agrega sentidos novos e necessários a fragmentos 
com sentidos isolados; constitui-se em foco de resistência que 
não pode ser comparado à ideia de saudosismo e sim de uma 
pulsão de sobrevivência e permanência operada por meio de 
uma criatividade necessária para não sucumbir à superficiali-
dade e efemeridade da atualidade.

Percebi que não se trabalha na feira apenas por um 
motivo utilitário ou para sanar os imediatismos mais pungen-
tes. Não se pode negar que tais fatores levam numerosos 
grupos de pessoas a tentar formas outras de subsistência, mas, 
o contato com aqueles meninos e suas famílias me fez perce-
ber que na feira, trabalha-se também pelo prazer de trabalhar; 
prazer de estar ali, sentir-se parte do todo, sobretudo, pela 
possibilidade de circunscrever sua marca. Trabalha-se para 
sanar necessidades, em alguns casos de maneira forçada, mas 
também trabalha-se com uma alegria movida pela vontade de 
entreajudar-se. Como se fosse uma forma de reafirmar o que 
se costuma confabular entre os ditos populares, por meio dos 
discursos dos meninos e meninas da feira, é nítida a percepção 
de uma busca por dignificar-se na relação digna e formação de 
parceria com o outro.

Os feirantes são exímios comerciantes errantes - usam 
o grito e os peculiares gestuais para fazer-se vitrine, recepção, 
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colaboração, mas também, por meio de um “espírito de inde-
pendência criativa” – aquela “capaz de remodelar a visão do 
mundo ao qual pertence” – faz-se educador, aquele que impro-
visa soluções pontuais; que trata informações preliminares e 
as transforma em conhecimento pertinente, aquele dotado de 
sentido em relação ao meio.

Uma escola aberta aos apelos, realidades e subjetivida-
des da rua e da comunidade em que está inserida talvez conse-
guisse diminuir a evasão de crianças e adolescentes que acos-
tumaram-se a construir saberes in vivo. A escola não precisa 
necessariamente ter caráter itinerante assim como a feira 
livre, tampouco precisa diferenciar os níveis de ensino, pois 
isso abriria ou alargaria o fosso criado socialmente entre alunos 
em contexto de rua e os que não vivenciaram tal situação.

Ensinar e aprender na feira – e talvez essa devesse ser 
não a metáfora, mas a metonímia de todo aprendizado – é lapi-
dação minuciosa como os esforços empreendidos no trabalho 
de armação de barraca. Move-se pela esperança, mas não uma 
esperança mortificada pela sensação que as três primeiras 
sílabas da palavra podem vir a suscitar – o que lembra o ato 
de esperar que as coisas aconteçam como que por obra divi-
na e mágica. Ser movido por esperança é estar sempre apto 
a armar a barraca em um lugar diferente a cada dia; é distri-
buir e organizar minuciosamente os produtos sobre a banca 
com a certeza incerta de que aquele dia será um grande dia 
de vendas. É ser itinerante, mas não sentido efêmero do tipo 
que não finca raízes em lugar nenhum. É mais uma lógica de 
um espírito de itinerância que abre mão de zonas de conforto, 
mas deixa sua marca, semeia e colhe o que há de melhor de 
cada lugar por onde passa e principalmente, sem descartar 
a possibilidade de que tudo pode voltar ao início, mas será 
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sempre um novo começo. É passear com o carro de mão empu-
nhado com destreza por invisíveis caminhos da feira e negar 
diuturnamente a tentação do desalento.

As crianças e adolescentes da feira aprendem uma espé-
cie de estética do movimento seja ele corporal que se traduz 
na manipulação direta dos produtos, alimentos, pesagem, 
medidas, carregamento de mercadoria, seja ele cognitivo, 
que envolve a mente por meio de cálculos, números, letras, 
cifras e espírito: responsabilidade pela banca e pelo manuseio 
e conservação dos produtos, sensibilidade para prestar aten-
ção e dialogar, ludibriar, atrair e seduzir o cliente e as leituras 
outras dos sinais que orientam para a negociação com o possí-
vel comprador adulto e a partir daí fazer movimentação de 
preços e de escolha de produtos. Esses sinais – invisíveis para 
quem não foi iniciado nessas atividades – também dão o tom 
da chamada “hora do grito” que marca os momentos finais 
daquele dia de feira.

O sol vai se despedindo. Seus últimos raios visíveis no 
horizonte já não lembram aquela patriarcal força que até 
poucas horas atrás se mostrava com tamanha “clareza”... 
Desmontam-se as bancas... Amanhã tem mais... Mas nunca 
será um reinício para quem tem pulsante no peito aquele espí-
rito de itinerância.
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