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Resumo: 

 

As feiras livres se constituem em espaços e experiências particulares de circulação 

econômica. Lugares de múltiplos comércios são também lócus da diversidade social 

e cultural onde florescem sociabilidades não governadas, exclusivamente, pela 

racionalidade contábil da acumulação monetária. É possível observar nas relações 

sociais estabelecidas entre sujeitos nos mercados populares em Belém/PA práticas 

de reciprocidade, verdadeiras trocas de dádivas que estruturam alianças, sistemas 

de crédito informais, como o fiado, e redes sociais que põem em movimento 

mercadorias, dinheiro, serviços e pessoas em uma dinâmica não centrada no lucro 

ou na acumulação. Diante desse contexto e dos diferentes estudos realizados sobre 

mercados populares no Pará, esta comunicação tem como objetivo apresentar 

resultados preliminares da Pesquisa Mercados Interculturais: linguagens, práticas e 

identidade em contextos Amazônicos, coordenado pela Professora Drª. Carmem 

Izabel Rodrigues (PPGSA/UFPA), da qual o autor participa estudando 

especificamente a Feira da 25 de Setembro em Belém/PA. Os resultados são 

aqueles que tratam apenas dessa feira e são parte da sistematização de dados 

levantados através de observações diretas e de um survey realizado junto a uma 

amostra de dez por cento dos permissionários, entre setembro de 2014 e maio de 

2015. Além da descrição física e institucional da Feira serão apontadas, de forma 

panorâmica, as interelações entre as características de gênero, parentesco e 

geração, dos permissionários daquela feira, com o tempo de trabalho naquele 

espaço, o aprendizado dos saberes que lhes são próprios, os tipos de mercadorias 

vendidas e as identidades engendradas por essa variedade de relações sociais. 

 

Palavras chaves: Feira da 25 de Setembro, reciprocidade, relações sociais, 

identidades. 
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I. Introdução 

 

O que é uma feira livre? A feira é um lugar acabado? Um conjunto de 

relações institucionalizadas? O que forma esses lugares e experiências? As 

relações interpessoais são importantes para essa realidade? Como funciona sua 

economia? As Ciências Sociais são capazes de propor uma resposta válida para 

esses questionamentos?  

Começo esta intervenção com as dúvidas que o início de meu trabalho de 

campo me impõe neste momento. Para iniciar a reflexão sobre esses problemas 

veremos, a seguir, duas imagens da Feira da 25 de Setembro em Belém do Pará. As 

fotos retratam, em perspectivas diferentes, a mesma área, separadas no tempo por 

um intervalo de 12 horas. 

 

Figura 1: Feira da 25 de setembro às 8h   Figura 2: Feira da 25 de setembro às 16h 

     
Fonte: Acervo do autor, 2015.                                    Fonte: Acervo do autor, 2015 

 

A figura 1 mostra a feira às 8h30 de uma quarta-feira. A paisagem é 

tomada de elementos móveis, diferentes veículos, caixas de isopor, basquetas, 

caixotes de madeira, paneiros, frutas e pessoas vendendo, comprando e passando 

sob a estrutura de concreto que se apresenta como fundo da ação. A figura 2 

registra uma perspectiva mais próxima de sua área interna, às 16h30 de um sábado, 

e mostra os tanques de venda de caranguejo vivo (à esquerda) e os boxes de peixe 

fresco (à direita). A cena é monopolizada pelo espaço construído e se não fosse por 



3 
	

sutis indícios, o pequeno rastro de água, as luzes acesas, as garrafas no Box ao 

fundo, seria possível supor que naquele lugar nada aconteceu, ou mesmo que nada 

acontece. 

O que é a feira da 25 de Setembro? Pessoas em movimento, múltiplas 

transações, créditos e conflitos na compra e venda de mercadorias pela manhã? 

Retângulos de concreto armado sob telhas de alumínio pintadas, classificados, 

ordenados e saneados segundo o tipo de mercadoria que abrigam, das mais 

perecíveis (cru: peixe, caranguejo) as menos perecível (cozido, torrado: farinha de 

mandioca e refeições)? É possível buscar respostas à essas perguntas seguindo 

diferentes caminhos.  

Aquele escolhido pela Prefeitura Municipal de Belém foi o da ficção 

jurídica do Decreto 26.579/1994 que regulamenta o funcionamento das feiras livres, 

em que esses espaços foram definidos da seguinte forma: 

 
“Art. 1º Considera-se “Feira Livre” o local previamente designado pela Administração 
Pública Municipal, dotado de equipamentos padronizados, removíveis ou não, 
destinados às atividades comerciais a nível de varejo, voltada para o abastecimento de 
gêneros alimentícios à população, especialmente os de origem hortigranjeira.” (PMB, 
1994, 1) 
 

O estado propõe um modelo hilemórfico e normativo de explicação para 

feira, no qual a agência do Poder Público impõe (designa) a finalidade (função) à um 

objeto inerte e passivo. Não há movimento no processo de formação, há, apenas, 

um objeto funcional, formatado pelos objetivos da ação do sujeito. 

 
“Art. 4º As feiras livres têm caráter supletivo de abastecimento, e o seu 
dimensionamento, remanejamento, suspensão, funcionamento, reclassificação ou 
extinção poderão ocorrer, a juízo da Secretaria Municipal de Economia – SECON, 
quando os equipamentos abastecedores fixos, existentes na rua área de influência, 
forem suficientes para atender ao abastecimento da população.” (PMB, 1994, 1) 
 

Essa definição se mostra ainda mais problemática quando atentamos 

para o fato de que se apresenta sob a forma de Decreto do Poder Executivo.  

Seguindo por outro caminho, na primeira década do Século XXI, parte da 

antropologia paraense estava ocupada em compreender, com seus instrumentos, as 

dinâmicas culturais das feiras livres da cidade Belém e produziu respostas diversas, 

como testemunham os trabalhos reunidos nos livros organizados por Wilma Leitão 
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em 2010, e Carmem Izabel Rodrigues et al em 20141. Os artigos publicados 

buscaram entender essas realidades a partir de suas práticas sociais, processos 

identitários, religiosidade, circulação comercial, reciprocidade, sociabilidade, em 

suma, da cultura produzida e produtora das feiras da Capital paraense. Foram 

privilegiados, nessa abordagem, os processos de formação e não a forma 

(aparentemente) acabada. Não há monopólio da agência na constituição de uma 

feira, mas uma reunião contingente de processos formativos, perpassada por 

antagonismo, intenções e tensões de múltiplos atores. 

O caminho dessa leitura inspira um aprendizado sobre as feiras a partir 

das relações que os feirantes produzem cotidianamente. Dessa forma, é possível 

compreender a constituição dos espaços urbanos e da vida econômica a partir da 

perspectiva da ação criativa dos sujeitos. 

Isso posto cabe delinear os marcos iniciais de uma resposta provisória a 

cerca do que é a feira: espaço-experiência permeável em constante processo 

formativo habitado por diversos atores conectados por múltiplas ligações 

intersubjetivas e formais. As relações de trabalho e as práticas comerciais 

apresentam elementos nos quais podemos encontrar alguns indícios dessas 

ligações. 

É com esse propósito que surgem estas páginas: apresentar, para a 

crítica e debate, elementos observados empiricamente a partir dos quais é possível 

reconhecer nas feiras livres práticas econômicas acionadas e motivadas por 

relações interpessoais, bem como, uma forma de organização trabalho fundada no 

parentesco e na amizade estabelecidas entre os sujeitos. 

As observações empíricas apresentadas são resultados preliminares da 

Pesquisa Mercados Interculturais: linguagens, práticas e identidade em contextos 

Amazônicos, coordenado pela Professora Drª. Carmem Izabel Rodrigues 

(PPGSA/UFPA), da qual participo estudando especificamente a Feira da 25 de 

Setembro. No âmbito desse trabalho foi realizado um levantamento quantitativo, 

																																																													
1	 Trata-se, respectivamente, de “Ver o Peso Estudos antropológicos no mercado de Belém” e “Mercados 
populares em Belém produção de sociabilidade e identidades em espaço urbano”. Os dois livros tem em comum 
sua editora, o Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da UFPA, e a publicação de trabalhos realizados no âmbito 
de projetos de pesquisa levadas a cabo na Faculdade de Ciências Sociais da UFPA, que envolveram alunos de 
graduação e pós-graduação. Os projetos eram: “Ver-o-Peso, o cheiro, o gosto, a cor e o som: o mercado de 
Belém em sentidos e misturas” coordenado pela professora Drª. Wilma Leitão entre 2007 e 2008; e “Mercados 
Populares em Belém: sociabilidades, práticas e identidades ribeirinhas em espaço urbano” coordenado pela 
professora Carmem Izabel Rodrigues entre 2009 e 2011. 
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survey, nas cinco feiras com maior número de permissionários na cidade, conforme 

o Quadro 1, a seguir.  

 

Quadro 1: Feiras e Mercados populares de Belém/Pa com maior número de 
permissionário 

Feiras/Mercado Permissionários* 
Ver-O-Peso 1.249 
São Brás 403 
Guamá 603 
Jurunas 544 
25 de Setembro 424 

Fonte: Projeto de Pesquisa Mercados Interculturais: linguagens, práticas e 
identidades em contexto amazônico/UFPA/IFCH.  
 

A figura 3, abaixo, apresenta a localização espacial dessas feiras e 

mercados em Belém. 

 

Figura 3: Localização espacial das feiras e mercados onde a pesquisa de campo foi 
realizada 

 
Fonte: Projeto de Pesquisa Mercados Interculturais: linguagens, práticas e 
identidades em contexto amazônico/UFPA/IFCH. 2015 
 

Foram aplicados questionários com perguntas fechadas e abertas a uma 

amostra de, aproximadamente, 10% dos feirantes, Tabela 1, durante as manhãs de 

sábados entre outubro de 2014 e maio de 2015. Os dados primários foram 

organizados e tratados com métodos de estatística descritiva. Apresentarei aqui 
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alguns desses dados referentes a feira da 25 de Setembro, além de alguns 

elementos da descrição física e institucional de seu espaço físico2.  
 

Tabela 1: Quantidade de feirantes entrevistados em cada feira da pesquisa 

Feira Feirantes entrevistados 
Feira da 25 de Setembro 43 
Feira do Guamá 70 
Feira do Jurunas 51 
Mercado de São Brás 51 
Complexo do Ver-O-Peso 105 
Total 320 

Fonte: Projeto de Pesquisa Mercados Interculturais: linguagens, práticas e 
identidades em contexto amazônico/UFPA/IFCH. Pesquisa de campo 
2014/2015. 
 

Essa apresentação é um esforço inicial de sistematização, assim, não é 

possível ir para além de uma abordagem panorâmica da constituição dessa feira. 

Correlacionando alguns dados de gênero e parentesco com o tempo na feira, 

aprendizado do trabalho, quantidade de equipamentos e pessoas, procuro me 

aproximar da compreensão de sua dinâmica de funcionamento. 

 

II. Visão panorâmica da feira da 25 de Setembro 

 

Quando imaginei a possibilidade de estudar, no mestrado, uma feira 

próxima do bairro onde nasci e cresci, onde meu avô manteve por anos uma 

barraca, na qual fiz compras, pela qual passava e evitava passar, buscava entender 

como suas relações econômicas estão ligadas por vínculos de reciprocidade e 

intersubjetividade. Ao treinar o olhar para a pesquisa, nos termos de Cardoso de 

Oliveira (2006), fui confrontado com diferentes processos em movimento que se 

ligam em sua constituição, o que me fez reconhecer a necessidade de levantar 

informações oficias e gerais sobre a feira, buscando perceber seu processo de 

construção histórica e cultural, antes de mergulhar no cotidiano das relações 

estabelecidas entre feirantes, fregueses, fornecedores, fiscais da prefeitura e vários 

outros atores daquele espaço. 

																																																													
2 Informações produzidas a partir de entrevista com um dos fiscais da SECON/PMB na feira da 25 de 
Setembro em outubro de 2014. 
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A feira da 25 de Setembro é perpassada por liminaridades. Está no limite 

de três bairros de Belém, Marco, São Brás e Fátima, da mesma tem seu início no, 

raríssimo, encontro de três logradouros, as Avenidas Rômulo Maiorana, Duque de 

Caxias e a Travessa Jutaí. A Figura 3 registra esse tríplice encontro, que ocorre em 

fundo de vale, ou seja, em uma área alagável, saneada apenas na década de 1990. 

 

Figura 3: Vista frontal do início da feira da 25 de Setembro 

 
            Fonte: Acervo do autor, 2015. 

 

A própria designação feira da 25 de setembro, faz menção ao nome da 

via onde a está assentada, que até 2010 chamava-se Avenida 25 de Setembro, a 

partir daquele ano, por lei municipal, passou a chamar-se Rômulo Maiorana. A 

alteração do nome da via não provocou alteração no nome da feira, mantendo-a no 

limite da nova identificação e da antiga memória da via. 

Essa feira foi inicialmente constituída por vendedores ambulantes que 

circulavam ao redor do Mercado de São Brás e foram, nos início dos anos 1970, 

remanejados pelo governo municipal para esse espaço, o que pode indicar dois 

aspectos que envolvem a constituição histórica e social da feira e da cidade. A 

busca do poder público em controlar essa atividade assentando o vendedor nômade 

em um lugar específico, ao mesmo tempo em que dava uso a uma área que ainda 

não havia sido incorporada ao mercado imobiliário local. 

O conjunto de equipamentos dessa feira sofreu uma importante reforma 

na década de 2000, a partir da qual ganhou a estrutura de concreto armado e 

cobertura de telhas de alumínio com acabamento em pintura, observadas nas fotos, 

em substituição as barracas de madeira cobertas por lonas utilizadas pelos feirantes. 
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Convergem à feira da 25 de Setembro diariamente 321 (MEDEIROS, 

2010) sujeitos que lograram junto ao poder público municipal de Belém o direito de 

explorar comercialmente um lugar sob as duas águas que escondem do sol 

equatorial dois quarteirões do canteiro central da Avenida Rômulo Maiorana. Esses 

feirantes são cadastrados junto à Secretaria Municipal de Economia (SECON), a 

quem pagam impostos regulares, e são classificados como permissionários3. 

Segundo a pesquisa nessa feira cada um deles trabalha com outros feirantes, 

conforme Tabela 2, o que multiplica o número de atores daquela paisagem e nos 

leva a problematizar quais os tipos de relações entre feirantes permissionários e não 

permissionários.  

 

Tabela 2: Feirantes entrevistados segundo o sexo e a quantidade de pessoas com 
quem trabalha 

Sexo Quantas pessoas trabalham com você Total 
0 1 2 3 4 6 

Masculino 11 3 7 4 0 1 26 
Feminino 6 1 4 5 1 0 17 
Total 17 4 11 9 1 1 43 

Fonte: Projeto de Pesquisa Mercados Interculturais: linguagens, práticas e identidades em 
contexto amazônico (UFPA/IFCH, 2014). Pesquisa de campo 2014/2015. 

 

Proporcionalmente são entre as permissionárias que se observa a maior 

quantidade de trabalho compartilhado com outros feirantes. Essa ideia não comporta 

os termos empregador e empregado, pois decorre, na maior parte dos casos 

observados, de relações estabelecidas entre parentes, Tabela 3, nos processos de 

aprendizado da atividade e circulação do equipamento. Dessa forma, ainda que a 

titularidade formal da autorização (permissão) seja individual sua realização 

(operação) é coletiva. Essa conclusão é reforçada quando observamos a baixa 

concentração de equipamentos por permissionário, na tabela 4, o que amplia a 

inserção de novos sujeitos na feira reproduzindo sua dinâmica de funcionamento e 

os vínculos entre parentes. 

Na tabela 5 estão correlacionados os dados sobre o aprendizado da 

profissão, majoritariamente ocorrido entre parentes, e a forma de ingresso na feira, 

também dependentes dessas relações. Esses dados indicam que a organização e o 

trabalho na feira da 25 de Setembro são, em parte, resultados de relações 
																																																													
3 Todos os critérios dessa classificação estão descritos no Capítulo V (artigos 19 a 36) do Decreto 
26579/94 da Prefeitura Municipal de Belém.  
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interpessoais entre parentes. O pequeno número de sujeitos que entrou na feira 

através da burocracia municipal indica a relativização da agência estatal sobre esse 

espaço e nos permite ver, em primeiro plano, a força das intenções dos atores 

cotidianos. 

 

Tabela 3: Feirantes entrevistados segundo o sexo e o tipo de relação que mantém 
com as pessoas com quem trabalha 

Sexo Relação com as pessoas que trabalham com você Total 
Parente Amigo Não se aplica* Não respondeu 

Masculino 11 3 11 1 26 
Feminino 9 2 6 0 17 
Total 20 5 17 1 43 

Fonte: Projeto de Pesquisa Mercados Interculturais: linguagens, práticas e 
identidades em contexto amazônico (UFPA/IFCH, 2014). Pesquisa de campo 
2014/2015. 
*Nota do autor: Casos em que os entrevistados afirmaram trabalhar sozinhos. 

 

Tabela 4: Feirantes entrevistados segundo o sexo e a quantidade de equipamentos 

Sexo Quantos equipamentos possui Total 
1 2 3 4 

Masculino 10 10 5 1 26 
Feminino 5 8 3 1 17 
Total 15 18 8 2 43 

Fonte: Projeto de Pesquisa Mercados Interculturais: linguagens, 
práticas e identidades em contexto amazônico (UFPA/IFCH, 2014). 
Pesquisa de campo 2014/2015. 

 

Tabela 5: Feirantes entrevistados segundo o sexo e o tipo de relação que mantém 
com as pessoas com quem trabalha 

Como conseguiu esse trabalho Com quem aprendeu a profissão 
Parentes Amigos Sozinho Total 

Parentes 22 0 1 23 
Amigos 1 2 4 7 
Prefeitura 2 0 3 5 
Comprou uma barraca 2 0 4 6 
Trabalha na feira desde criança 0 1 1 2 
Total 27 3 13 43 
Fonte: Projeto de Pesquisa Mercados Interculturais: linguagens, práticas e 
identidades em contexto amazônico (UFPA/IFCH, 2014). Pesquisa de campo 
2014/2015. 

 

Mais da metade das pessoas entrevistadas (23) afirmaram trabalhar na 

feira da 25 de Setembro por período superior a 21 anos, tabela 6. Diante desse dado 

é possível refletir a cerca do ser feirante como um processo de constituição coletivo 
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e duradouro, não governado por agências externas, tensionador da forma espacial 

do lugar. 

 

Tabela 6: Feirantes entrevistados segundo o sexo e o tipo de relação que mantém 
com as pessoas com quem trabalha 

Qual o principal produto 
comercializado 

Faixas de tempo trabalho na feira 
Total 

Menos de 1 De 1 a 10 De 11 a 20 De 21 a 30 Mais de 30 
Refeições 0 1 2 2 1 6 
Hortifrutigranjeiros 0 1 3 1 4 9 
Peixe fresco 0 1 0 1 2 4 
Tempero 0 0 0 1 0 1 
Artigos de costura 0 1 0 0 1 2 

Camarão 0 4 1 2 0 7 
Coco, farinha de tapioca, macaxeira 1 0 0 0 0 1 
Farinha 1 1 0 3 1 6 
Mercearia 0 0 1 1 0 2 
Peças de fogão 0 0 1 1 0 2 
Peixe salgado 1 0 0 0 0 1 
Roupas e reajuste (serviços) 0 0 0 0 2 2 

Total 3 9 8 12 11 43 
Fonte: Projeto de Pesquisa Mercados Interculturais: linguagens, práticas e identidades em contexto 
amazônico (UFPA/IFCH, 2014). Pesquisa de campo 2014/2015. 
 

Diante dos contornos contemporâneos da população da feira da 25 de 

Setembro é possível dirigir o olhar para seu espaço construído que, como foi 

mencionado a cima, emerge de um fundo de vale para ocupar dois quarteirões no 

meio de uma avenida de trafego intenso com suas três estruturas retangulares. A 

figura 4, a seguir, mostra a imagem área da feira. 

 
Figura 4: Imagem área da feira da 25 de Setembro - Belém (sentido São Brás – Marco) 

 
                           Fonte: Eloi Raiol. 2015. 
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A feira da 25 de Setembro esta organizada em dois setores distintos, 

denominados Áreas. A área I tem início na Tv. Jutaí e vai até o cruzamento da Tv. 

das Mercês (sentido São Brás – Marco). A área II tem início na Tv. das Mercês e vai 

até o cruzamento da Tv. Antonio Baena (sentido São Brás – Marco). Nessa feira, 

segundo informação do fiscal da SECON/PMB, os equipamentos, espaços utilizados 

pelos feirantes, são distribuídos dentro de cada Área de acordo com a seguinte 

classificação: 

 

a) Box: Unidade individual de equipamento disponível nessa feira. Pode 

ser caracterizado por constituir-se de quatro paredes baixas e balcão de alvenaria, 

não cobertos. Tem tamanho variado e características específicas para cada setor. 

Em alguns setores a partir do balcão há grades de ferro que fecham a parte superior 

do Box. O tamanho dos boxes varia segundo o tipo de mercadoria comercializado. 

 

b) Loja: Unidade individual de equipamento presente apenas na Área II 

dessa feira. Distingui-se do Box por sua construção: espaços fechados por paredes 

altas e telhado de madeira com porta frontal de “enrolar”. O tamanho das Lojas é de 

3X4 metros. 

A figura 5 apresenta a planta baixa dessa feira onde é possível identificar 

suas Áreas e observar a diferença no parcelamento do espaço entre as duas. Cada 

uma dessas partes é subdivida em setores classificados segundo a mercadoria 

comercializada. A primeira, de maior adensamento, comporta os seguintes setores: 

caranguejo, peixe fresco, hortifutigranjeiros, refeições, mercearia, industrializados, 

camarão seco e farinha. A segunda é ocupada pelos setores de: refeições, 

hortifutigranjeiros, mariscos secos e lojas diversas, onde é vendido açaí, plantas, 

carvão, ferragens, calçados, móveis, pato abatido, tucupi e maniçoba4. 

 

 

 

 

																																																													
4 Outras informações relativas a distribuição de feirantes por setor, tamanho de equipamentos e 
horário de funcionamento também foram levantadas, porém, acredito não apresentam relevância para 
esse momento. 
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Figura 7: Planta baixa da feira da 25 de Setembro 

 
Fonte: SECON, 2015. 

 

As classificações do espaço em Áreas e Setores estão sujeitas a 

transformações constantes decorrentes da ação dos sujeitos. A visada panorâmica 

que ofereço é apenas um esforço de aproximação, contemporâneo, dessa feira na 

qual toda a mobília (conjunto de elementos móveis do ambiente) se encontra em 

constante movimento produtor de fluxos e conexões entre sujeitos e coisas. Não 

procurei revelar um presente perene sobre esse fenômeno, posto que é inexistente. 

Os equipamentos encontrados atualmente na feira da 25 de Setembro 

não são resultados apenas dos interesses modernizantes do estado, mas a 

consequência de tensões e negociações entre o poder público e os feirantes que 

interviam buscando imprimir no ambiente construído sua forma de ser. Tal é o caso 

de alguns equipamentos individuais do setor de refeição da Área I que se passaram 

a compor um espaço contínuo para abrigar permissionárias que compartilham o 

trabalho de forma que cada sujeito atende com suas habilidades as necessidades de 

seus pares, de forma recíproca (GRAEBER, 2001). 

Transações econômicas baseadas na reciprocidade não se restringem a 

organização do trabalho na feira e se estendem às práticas comerciais produzindo 

instituições de crédito não oficial como o fiado. Mecanismo de circulação 

dependente de identificação intersubjetiva entre feirantes e freguese, em que as 

mercadorias são vendidas com a promessa de pagamento futuro garantido, apenas, 

pela moralidade compartilhada no local. Esse tipo de relação muitas vezes é 

eclipsado por pequenos presentes e vantagens aparentes que os feirantes oferecem 

a seus fregueses, como diminuição de valores ou aumento da quantidade da 

mercadoria oferecida. 

Área 1 Área 2 
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Esse instrumento comercial responde a uma necessidade objetiva de 

venda constantes das mercadorias, sobretudo, aquelas perecíveis, bem como, 

resulta da concorrência entre os feirantes para conquistar e manter fregueses. 

Porém, não é um mecanismo de acesso generalizado, suas regras incluem um 

sentido de honra que deve ser respeitado por seus participantes. O fiado não deve 

ser pedido e sim oferecido de forma aparentemente voluntária em meio a 

cordialidades, supostamente, desinteressadas, como uma dádiva que estabelece 

entre seus doadores e receptores uma relação de reciprocidade. A necessidade e a 

confiança que envolvem esse financiamento exigem que seu pagamento não falte, 

sob pena quebra desonrosa do vínculo entre feirante e freguês. Na figura 8, abaixo, 

a placa de aviso sobre a negação do fiado fixada em Box da 25 de Setembro, 

evidencia menos a não inexistência dessa forma de crédito, do que a interdição à 

maneira inadequada de acessa-lo, o pedido ostensivo. 

 

Figura 8: Foto da placa sobre a negação do fiado em Box na feira da 25 de 

Setembro 

 
                     Fonte: Acervo do autor 2015. 

 

 

 



14 
	

III. Considerações finais 

 

De todas as perguntas que abrem esse pequeno texto, espero, ao 

concluí-lo, que ao menos uma tenha recebido uma resposta convincente, a que trata 

da capacidade das Ciências Sociais em refletir profundamente para oferecer 

respostas criativas aos desafios que as feiras livres impõem ao nosso conhecimento. 

Fluxos em constante movimento, operando na constituição da urbe amazônica 

desde o século XVII, as feiras livres desafiam nossa imaginação a pensar para além 

do exotismo e das tentações “hiperbolizantes”, a fim de compreender suas 

ininterruptas transformações. Ao olhar a forma devemos tentar ver o processo 

contínuo, se alterando, gerando vida. É necessário escapar dos discursos que 

apresentam as feiras como experiências de subsistência ou de trabalho informal. 

É assim, que ao mirar o gênero na feira não encontramos, apenas, 

divisão sexual do trabalho, mas processo de constituição de um ser coletivo e 

duradouro que conecta intersubjetividades para influenciar a forma do espaço 

construído que abriga uma economia moral baseada em reciprocidade e confiança. 

A reprodução material nunca esteve separada do arcabouço simbólico das 

sociedades, as feiras nos informam enfaticamente essa ligação (SAHLINS, 2004). 

A economia e o trabalho nas feiras livres não precisam ser submetidos 

aos critérios do mercado auto regulado, para encontrar sua validade, devemos ter 

como pressuposto de seu estudo os diferentes significados e concepções existentes 

a cerca da vida e do bem viver na sociedade e objetivados em diferentes categorias 

de transações econômica (GRAEBER, 2001). A imbricação de atividade produtiva, 

conhecimento, intersubjetividade conecta pessoas em um intenso e eficiente regime 

de trabalho no qual são produzidos moralidades e hierarquias ao lado de valores de 

uso e troca. 

Levantar essas questões deve estimular a discussão, atualmente tão 

necessária, a cerca das concepções de valores econômicos na sociedade e suas 

consequências para nossas formas de ser. Talvez essa temática seja um bom mote 

para questionarmos nossas ontologias. 
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