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RESUMO 

 
À beira de uma “cidade-feira”, uma feira. Crescendo e aninhando uma teia com o 

Recôncavo da baía. Muitas embarcações numa rica fronteira líquida. Um incêndio. O 
relocamento. Outro lugar. Outro nome: São Joaquim. Rodovias. Supermercados e outras 
formas de abastecimento. Intervenções sanitárias. Ameaças de relocamento e “revitalização”. 
Tensões. 

Percebendo a Feira de São Joaquim enquanto um fenômeno de longa duração, como 
manifestação de um determinado passado de precursores: as relações mercantis, o sistema 
econômico do Recôncavo da Baía de Todos os Santos e as atividades e loci de inserção da 
população pobre, negra e migrante, o presente trabalho toma como objetivo compreender 
como se caracteriza a permanência da Feira no sentido de um espaço comercial, locus de 
aprovisionamento local e regional, tradicional, ante mudanças na rede geral de abastecimento 
na cidade de Salvador e nos hábitos comerciais, bem como enquanto herdeira simbólica e 
material das feiras do Sete e de Água de Meninos, refletindo as transformações na rede 
comercial aninhada ao Recôncavo da Bahia de outrora.  

Utilizando-se de variadas fontes (orais, iconográficas e textuais), procuramos mostrar 
que a Feira expressa a riqueza e complexidade sócio-econômica inscrita a sua enseada e 
referida a múltiplas espacialidades, territorialidades constituídas e constantemente reafirmadas 
entre os fios da teia de São Joaquim. Trocando com vários lugares, nutrindo e sendo nutrida 
por estes, a Feira tece sua malha comercial – configurando-se como matriz de todas as outras 
feiras-livres da cidade, promovendo o abastecimento de grande parte do mercado informal de 
Salvador. Mesmo o Recôncavo, que se estagnou, se mantém vivo nessas trocas. A Feira foi 
expressão do pulso acelerado e intenso em Água de Meninos, hoje é igualmente pulso, mas 
bate num compasso modesto no fluxo das transformações no Recôncavo e na sua cidade sítio, 
Salvador, lançando-se por outros tentáculos e nutrindo e sendo nutrida por outras relações. O 
processo histórico compele os feirantes, via resistência, à criação ou invenção de mecanismos 
de defesa e adaptação. A Feira não está imune ao “resto” da sociedade, inscreve-se num 
tecido social mais amplo. A Feira não é um resquício com validade expirada, mas se coloca 
numa formação histórica combinada, negociando com as diferentes forças expulsivas e forças 
aglutinadoras. Não é resíduo nem “caco”, mas totalidade simbiótica de modernidades ou 
temporalidades sedimentadas ou justapostas. A Feira, para existir na duração do tempo, tem 
que ter a capacidade de resistir. Isto é, ser capaz de mudar constantemente.  

 

Palavras-chave: Feira-livre; Feira de São Joaquim; Recôncavo da Baía; Formas de 

abastecimento; Dádiva-reciprocidade; Permanência-resistência. 
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ABSTRACT 

 
To the side of a “city-fair”, a fair. Growing and nestling the web with the Recôncavo of 

the bay. Many boats in a rich liquid border. A fire. The relocating. Another place. Another 
name: São Joaquim. Highways. Supermarkets and other forms of supplying. Sanitary 
interventions. Threats of relocating and “revitalization”. Tensions. 

Perceiving the Fair of São Joaquim while a phenomenon of long duration, as 
manifestation of passed determined one of precursors: the mercantile relations, the economic 
system of the Recôncavo of the Baía de Todos os Santos and activities and loci by insertion of 
the poor, black and migrant population, the present work takes as objective to understand as if 

characterizes the permanence of the Fair of Is Joaquin in the direction of a commercial space, 
locus of local and regional provision, traditional, before changes in the general net of 
supplying in the city of Salvador and the commercial habits, as well as while inheriting 
symbolic and material of the fairs of the Sete and of Água de Meninos, reflecting 
transformations in the nestled commercial net to the Recôncavo of the Bahia of long ago. 

Using varied sources (oral, iconographic and textual), we show that the fair expresses 
the richness and complexity socioeconomic entered the cove and referred to multiple 
spacialities, territorialidades formed and constantly reaffirmed between the yarn of the trade 
of São Joaquim. Trading with various places, nursing and being nourished by the Fair Trade – 
fabric weaves its setting as an array of all the other fairs-free city, promoting the supply of 
much of the informal market of Salvador. Even the Recôncavo, which stagnated, remains 
alive in these exchanges. The fair was accelerated pulse expression and intense of Água de 
Meninos, today is also the wrist, but beat in modest compass flow transformations in 
Recôncavo and its city site, Salvador, releasing other tentacles and nurturing and being 
nourished by other relations. The process history compels the merchants, via resistance, the 
creation or invention of defense mechanisms and adaptation. The fair is not immune to the 
"rest" of society forms part of a broader social fabric. The fair is not a remnant with expired, 
but arises in a historic combined training, dealing with the different forces expulsivas and 
aglutinadoras forces. No residue, but all symbiotic gadget or temporalities sedimented or 
juxtaposed. The fair, to exist in the length of time, must have the ability to resist. That is, be 
able to change constantly.  

 

 

Key-words: Fair; Market-place of São Joaquim; Recôncavo of the bay; Supplying forms; 

Gift-reciprocity; Permanence-resistance. 
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INTRODUÇÃO 
 

A feira-livre como objeto sociológico 
 
“Num futuro próximo, queremos ver nossos produtos sendo comercializados 
pela internet. Além de tudo, a rede mundial de computadores nos coloca em 
diálogo direto com o mundo. Isso é muito bom econômica e politicamente, 
pois fortalece as nossas lutas”  

(Representante do Comitê de Defesa da Feira de São Joaquim, 01.07.2006)1 

 
 
Na beirada, num pedaço dela, num istmo do aterramento de parte da Cidade 

Baixa de Salvador, está a Feira de São Joaquim. Ocupando uma área de 34 mil metros 

quadrados, à margem da Av. Eng. Oscar Pontes, entre o mar da Baía de Todos os 

Santos, sua antiga fronteira líquida, o terminal marítimo de ferry-boats de mesmo nome 

e um colégio, encontra-se o sítio da Feira.  

Estando na beirada de uma cidade comercial, a Feira de São Joaquim e tantas 

outras feiras e mercados estabelecidos na borda soteropolitana, teciam, enquanto posto 

comercial, estreitas relações com o Recôncavo. Submetida a tantas mudanças: no 

movimento dos saveiros e outras embarcações e seus fluxos aquáticos, pela 

diversificação do sistema de abastecimento com os supermercados etc., a Feira 

“resiste”, “permanece”. Sendo ou não herdeira de suas imediatas antecessoras, a Feira 

do Sete e a Feira de Água de Meninos, São Joaquim aparece como cristalização dessas 

feiras e de outras do passado, como sobrevivente isolada e representativa desse tempo 

pretérito. Como uma “ilha de ruralidade” (LEFEBVRE, 2001), São Joaquim aparece 

pela reificação de um passado, como resistente por conta da força da tradição, de sua 

peleja. Seriam as tradições tão arrebatadoras e fortes assim?  

 
“A Feira de São Joaquim é um projeto de sucesso naquele local. Em todo o tempo, se 
voltarmos à Água de Meninos, veremos que a Feira foi um sucesso.” (Representante do 
sindicato dos feirantes, entrevista ao autor, em 03.2008) 
 
 

A presença (SANTOS, 2004) na paisagem é suficiente para inquietar. Seus 

tempos, associados às concretudes ou imaginários, são geradores de uma tessitura 

complexa de relações, na qual um jogo de forças interage produzindo combinações as 

mais variadas. Hora é tradição, hora precisa acionar “essa condição” de tradicional. 
                                                 
1 “Feira de São Joaquim na internet com site próprio”, matéria disponível em: 
http://www.emilianojose.com.br/noticias.php?ID=940 
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Principalmente quando a sua contemporaneidade se inscreve por duas ações: a proposta 

de tombamento enquanto patrimônio cultural imaterial e o processo de regularização 

fundiária, ambos dispostos a um Projeto de Requalificação em curso.  

A permanência tem um preço (ou preços) e tem história. Não como um vale-tudo, 

mas passível de cruzamentos e possibilidades bem amplas. 

Escreve Hobsbawm que “[...] novas tradições surgiram simplesmente, por causa 

da incapacidade de utilizar ou adaptar as tradições velhas”. É o caso da venda de 

mercadorias pela internet. Mas, o que se preserva da Feira com a venda pela internet? 

Não seria a sua total descaracterização, aniquilação, como uma certidão de óbito? No 

que um estabelecimento comercial, com os mesmos itens, se diferenciaria de outro 

comercializando pela internet localizado em São Joaquim? Alguns estabelecimentos 

poderiam, dessa forma, minorar suas vendas diretas aos consumidores e se 

reestruturarem em grandes depósitos e eficiente logística no atendimento de pedidos. 

Não sendo mais possível garantir o consumo regular nas idas às feiras, então levemos a 

Feira às pessoas. O que se agrega às mercadorias é o rótulo de São Joaquim. “[...] 

inventam-se novas tradições quando ocorrem transformações suficientemente amplas e 

rápidas tanto do lado da demanda quanto da oferta” (HOBSBAWM, 1997, p. 12-13). 

Não basta ser repositório das tradições baianas, é preciso, inclusive por isso, fazer-se 

flexível e disponível a retornar como “importante” sem necessária ou diminuta 

funcionalidade. 

 
No fundo, a modernidade exacerbou o imaginário, a capacidade de fabulação e encolheu a 
imaginação, a capacidade social de criar saídas e inovações para os problemas. Com isso, 
ampliou a capacidade social de racionalizar e justificar o injustificável. (MARTINS, 2008, 
p. 36) 
 
[...] cultura arraigada, marcada por uma lógica assimilacionista e integradora, capaz de 
juntar o diverso e, sobretudo, de conciliar o antagônico como forma de resistir à inovação e 
à transformação. (idem, p. 41) 
 
 

A conciliação, ou iniciativa de combinação, por mais paradoxal, parece ser uma 

forma de resistência, uma ação reativa ao “desespero” ou adversidades da condição 

assumida nos novos tempos e as recorrentes intervenções de caráter sanitário. Não é 

uma resistência às inovações, nem à transformação, mas a iniciativa de um diálogo 

tenso com algumas ferramentas da modernidade. 

Bem, são esses e outros aspectos que pretendemos abordar na nossa pesquisa. 
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Antes, nos parece importante situar que o interesse acadêmico e o fascínio pela 

Feira de São Joaquim são desdobramentos do que cultivo por Salvador e sua 

hinterlândia2, e advêm do momento em que participava enquanto bolsista de iniciação 

científica e pesquisava a Feira pela ótica da sociologia do trabalho e da família, 

especificamente a “informalidade” e as estratégias familiares. O que desdobrou numa 

monografia de conclusão de curso sobre as trajetórias laborais dos “velhos” da Feira. 

 

I – Minhas inquietações e algumas respostas provisórias  

 
As feiras-livres ou o comércio realizado nas ruas de Salvador atendiam, no 

período colonial, ao abastecimento da cidade. Salvador foi concebida como fortaleza 

militar e sede política e religiosa. Como tal, precisava ser abastecida por produtos de 

                                                 
2 Para Milton Santos (1998, p. 62-65), “o Recôncavo foi sempre mais um conceito que mesmo uma 
unidade fisiográfica. [...] a unidade do Recôncavo provinha e provém das relações mantidas de longa data 
entre suas várias porções com vocação e atividades diferentes (Recôncavo canavieiro, Recôncavo 
fumageiro, Recôncavo mandioqueiro e de cerâmica, sem falar nas zonas pesqueiras beirando mais 
proximamente o litoral, e do Recôncavo ao norte da cidade, servindo-a de lenha e carvão vegetal). 
Salvador presidia a esse espaço, coordenando as suas funções diretoras. O alargamento dessas relações 
num espaço mais largo permitiu considerar toda essa área como sendo também o Recôncavo, 
denominação assim que se mantinha a mesma, enquanto o conteúdo se alargava”. De acordo com 
Brandão (2007, p. 53), o “Recôncavo” foi compreendido assim até a década de 1970, mas insiste a autora 
na importância em recuperar a relação Salvador – Baía de Todos os Santos – Recôncavo, considerando 
fundamental para a compreensão do Recôncavo e importante para a Capital. “O Recôncavo histórico e 
cultural – área da Grande Salvador – está contido, na face litorânea da Zona da Mata, entre os rios Sauípe 
e Jequiriçá, formando uma faixa em semicírculo de cerca de 50 a 70 Km de largura, em torno da Baía de 
Todos os Santos. Vem daí sua designação de Recôncavo da Bahia ou simplesmente Recôncavo, e não 
Recôncavo Baiano, como o vêm denominando os documentos oficiais [...] Se respeitados os seus limites 
históricos e culturais, quarenta municípios compõem o Recôncavo: Amélia Rodrigues, Aratuípe, 
Cachoeira, Camaçari, Candeias, Catu, Conceição do Almeida, Conceição de Feira, Conceição do Jacuípe, 
Cruz das Almas, Dias D´Ávila, Dom Macedo Costa, Governador Mangabeira, Itanagra, Itaparica, 
Jaguaripe, Lauro de Freitas, Madre de Deus, Maragogipe, Mata de São João, Muniz Ferreira, Muritiba, 
Nazaré, Pojuca, Salinas da Margarida, Santo Amaro da Purificação, Santo Antonio de Jesus, São Felipe, 
São Felix, São Gonçalo dos Campos, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, Sapeaçu, Saubara, 
Simões Filho, Teodoro Sampaio, Terra Nova, Varzedo e Vera Cruz e Salvador, considerada parte do 
Recôncavo até a criação da Região Metropolitana de Salvador – RMS” (p. 54). Portando, até meados da 
década de 1979, os textos oficiais do Governo Estadual se voltam à RMS, “e o termo recôncavo começou 
a excluir a própria RMS e os municípios ao norte e oeste desta, reservando-se hoje aquela designação, 
qualificada como Recôncavo Sul, aos municípios ao sul da RMS, acrescentados de 14 municípios ao Sul 
do Médio Paraguaçu e de parte do vale do Médio Jiquiriçá, alguns já em pleno semi-árido e sem maiores 
afinidades com o Recôncavo”. A partir de extensa ressalva, que lastreamos a partir das considerações de 
Maria Brandão, utilizamos – “hinterlândia”, “entorno”, “Recôncavo” ou “Recôncavo da Baía” –, 
descontados especificidades relativas e sabidos tratamentos conceituais dados por alguns autores aos 
termos trabalhados, em referência à relação entre a capital Salvador e suas áreas imediatas relacionadas 
de influência. Utilizamos também “Recôncavo da Bahia” e não “Recôncavo Bahiano”, conforme correção 
efetuada por Maria Brandão. Com relação à noção de “hinterlândia” – “1. Região distante de áreas 
urbana; interior. 2. Região que se encontra sob a área de influência de um porto” (LAROUSSE, 2007, p. 
533), a entendemos como Milton Santos utilizou, isto é, como área ou distrito próximo a bordas de uma 
costa, que tem um sentido de porto, de troca, de circunscrição, de circunvizinhança, arredores e cercanias, 
áreas de influência comercial. 
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fora. A seu porto, então, iam ter saveiros e outras embarcações carregados de produtos e 

alimentos das mais variadas regiões. A intensa movimentação desses saveiros e de 

cargas de origens diversas estimulou a formação de pontos diretos de comercialização a 

retalho junto ao desembarque e distribuição dos víveres e objetos de uso.  

Santos (1959) e Mattoso (1978) comentam sobre as funções comerciais da Cidade 

do Salvador e procuram mostrar que – sendo uma cidade voltada para o porto – a 

exportação e importação de produtos levou a uma organização específica deste espaço. 

Espaço este aonde iriam se localizar a Feira de São Joaquim, que sempre esteve 

identificada à precedente, a Feira de Água de Meninos, e esta a sua originária, a Feira 

do Sete. Esta era móvel e os produtos comercializados vinham principalmente do 

Recôncavo, em saveiros trazidos pelo rio Paraguaçu à capital, dos mais variados lugares 

da região3.  

De acordo com Tavares (s.d.) o comércio varejista em Salvador foi por décadas 

regulado por este trânsito, sobretudo de comestíveis. Na cidade, a ida às compras era 

coordenada com a chegada dos saveiros carregados de diversos produtos do Recôncavo. 

No interior, o retorno ou partida era igualmente aguardado, só que os produtos 

aguardados eram manufaturados, industrializados, como tecidos, artigos de cutelaria e 

plástico. Pinto (1998, p. 112-113) faz referência a este sistema de trocas entre Salvador 

e sua hinterlândia, através da imensa orla que circunscreve a Baía de Todos os Santos, 

palco dessas trocas. Formava-se toda uma 

 
[...] rede contínua de comércio que leva e traz, pelas águas da baía, dos outros portos 
do Recôncavo para as rampas de Salvador e vice-versa – as frutas, as verduras e 
hortaliças, pequenos animais vivos, marisco, carne verde (embarcada em São Roque) [...] 
sem falar no abastecimento contínuo de população rural que se urbaniza, especialmente 
de empregadas domésticas. De retorno, vão de Salvador para o interior, cimento, sacaria, 
[...] e em tudo mais que a Bahia, o Brasil e o mundo produzem e exportam para o 
Recôncavo. [grifos nossos] (PINTO, 1998, p. 112-113)4 

 

Mas, essa história de pujança é marcada por um incêndio na Feira de Água de 

Meninos em 1964. Depois do incêndio, a Feira foi transferida provisoriamente para a 

                                                 
3 Discussão realizada nos capítulos 1 e 2, quando discorremos mais detidamente sobre a história e 
relações comerciais dessas feiras. 
4 O texto de Costa Pinto utilizado fora escrito na década de 50 a partir de levantamentos efetuados e 
viagens nos anos de 1950 e 1951, no âmbito do Programa de Pesquisas Sociais do Estado da Bahia, junto 
a Columbia University (1949-1953). O texto definitivo fora publicado em 1958 – Segundo Azevedo, 
organizadora da coletânea. 
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enseada de São Joaquim. O provisório virou permanente. Desde o incêndio5, vão-se já 

45 anos! Esgotou-se o período de concessão de uso gratuito e a Feira de São Joaquim 

continua presente na paisagem da referida enseada, na Cidade Baixa6.  

A análise sobre a circulação, o comércio de mercadorias entre as Feiras de 

Salvador e os pontos de produção, o Recôncavo Baiano, chama atenção para a rede 

constituída entre esses diferentes espaços. Remete, portanto, às formas de organização 

da Feira, às suas relações com outros espaços e nos faz indagar: Até que ponto essas 

relações, essa rede contínua de comércio ou “sistema de trocas” entre Salvador (São 

Joaquim) e sua hinterlândia se mantêm? E, é possível explicar e caracterizar a 

permanência da Feira de São Joaquim, como herdeira desse emaranhado de outrora, por 

meio de uma rede informal ou sistemas de trocas que interliga produtores, vendedores, 

revendedores e consumidores de sua cidade sítio e de seu entorno? 

Mas, como considerar a existência dessas formas de comércio/abastecimento de 

um ponto de vista sociológico? Poderíamos, primeiramente, considerar tais fenômenos 

como um resíduo ou sobrevivência de uma situação passada, passível e prestes a ser 

dragada pela rede de supermercados ou outras formas de abastecimento em crescimento 

na cidade. Neste caso, temos ao menos uma explicação para a existência presente dessas 

formas de comércio. Seria um resquício: como se “ainda” existissem ou 

“surpreendentemente” existissem? Porém, se explicamos o “como” existem, isto é, 

como resquício, não damos conta do “porquê”.  

Voltando à primeira explicação, verificamos que ela considera a “existência”, ou 

melhor, sobrevivência, como resultante do “atraso”, do passado que restou, ora, o resto, 

o resquício, do não extinto e sepultado: um fóssil vivo! Essa interpretação não interroga 

sobre as razões, “os porquês”, específicos desse “anacronismo” particular, resolvendo 

pela certeza de que é marginal e residual.  

Até que ponto as feiras-livres são resquícios de um passado, são formas residuais 

de comércio e aprovisionamento, marcas resistentes de formas antigas de 

agregação/dispersão de mercadorias e pessoas? Como as feiras-livres se inserem na 

                                                 
5 “[...] a Feira de São Joaquim passou a substituí-la, cumprindo o seu papel de entreposto de mercadorias 
vindas do Recôncavo: frutas, verduras, carne, cereais, peixes, mariscos, cerâmica-artesanato [...]” (A 
TARDE, 08.08.1977) 
6Sobre esses acontecimentos, nos detemos no capítulo: São Joaquim: resquício, combinação ou “síntese 
insular” do Recôncavo da Bahia? 
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perspectiva de um sistema de abastecimento da cidade de Salvador? Como explicar a 

sua permanência, com sua função original, ainda que reduzida, já que outros locais de 

venda de gêneros alimentícios foram criados e se tornaram necessários para o 

abastecimento da cidade de Salvador? Qual o significado da Feira de São Joaquim para 

Salvador?  

Como a Feira de São Joaquim se inscreve a mim como objeto sociológico? 

Percebo a Feira de São Joaquim, e todo o meu esforço de construção é voltado para 

isso, enquanto um fenômeno de longa duração, como manifestação de um determinado 

passado de precursores: as relações mercantis, o sistema econômico do Recôncavo e as 

atividades e loci de inserção da população pobre, negra e migrante. A reconstrução 

histórica efetuada nos capítulos 1 e 2 orientam-se neste sentido. Não me parece possível 

dissociá-la de seu passado, de suas “antecessoras”, a Feira do Sete e a Feira de Água de 

Meninos, e do que representavam. Mesmo no imaginário, acreditamos que a Feira 

mantém laços de continuidade, entrâncias e reentrâncias, sobreposições e reinvenções. É 

daí, me parece, que brotam as tensões – a continuidade ou permanência, nas suas 

sedimentações são geradoras de tensões. Tensão entre as formas mais modernas de 

comercializar e as feiras-livres, “imundas”, “asquerosas”, desorganizadas, “feias” etc.: 

na concorrência e formação de novos hábitos de consumo. Tensão entre o desejo de 

melhorias e reformas por parte dos agentes das feiras e o medo da perda da aura de 

“tradição” e exotismo. Tensão entre a espontaneidade e improviso e o controle e 

ordenamento. Tensão entre o discurso acadêmico da Feira como patrimônio imaterial e 

o discurso economicista e sanitário do Estado. Tensão entre as tradições e as 

modernidades. Tomamos a Feira de São Joaquim como objeto na medida em que a 

inscrevemos com expressão de uma tensão entre relações sociais polarizadas. A Feira 

também é lugar de realização de papéis econômicos e não econômicos: é terreno da 

sociabilidade intensa, da reciprocidade, do simbólico, do mágico e do concreto, da 

utilidade e do ritualístico7. Tensões entre o econômico e o simbólico/ritual. 

Aquelas e outras questões são indícios de fecundidade à problematização lançável 

à Feira de São Joaquim, nicho de outras possibilidades de estudo e investigação. 

 

                                                 
7 Discutimos no capítulo 3 essa percepção e esse entendimento da Feira de São Joaquim: “Entrâncias e 
reentrâncias da dinâmica da Feira de São Joaquim: a Feira é uma dádiva?” 
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As inquietações advinham e advêm da reflexão, da observação direta e do diálogo 

com o material reunido em algumas pilhas de recortes de jornais, anotações, revistas, 

matérias inteiras, fotocópias de livros e artigos. Tinha também leituras dispersas, 

tentativas de organizar muitas matérias de jornais referentes à Feira de São Joaquim e a 

ações que se rebatiam na Feira (como a construção de um Mercado Municipal de Frutos 

do Mar). Tinha ainda uma coletânea de histórias, fragmentárias de certo, de alguns 

feirantes a partir de conversas informais e outros contatos. Todo esse material estava a 

compor um grande mosaico com uma figuração ainda meio indefinida, distorcida. 

Tinha, antes de mais nada, alguns desencontros, uma série de dúvidas, não respondidos 

a partir do meu olhar e contato com a Feira e os feirantes, assim como dos relatos e 

incursões pretéritas e atuais de outras pessoas sobre a Feira. Não era incomum ouvir: 

“Ah, eu tenho um conhecido que trabalha lá...”, ou “não deixo de comprar essas 

coisas, folhas, temperos...”, como também “é uma lama, uma imundície no tempo em 

que ia lá. Ô, não tinha outro canto para comprar... já melhorou aquilo lá, meu filho?”  

Olhando retrospectivamente pelos documentos e no depoimento dos feirantes, nos 

seus testemunhos, fomos levados a pensar em algo como resistência/sobrevivência. 

Ante tantas investidas e iniciativas de extinção, a Feira estava ali, bem ou mal, parecia 

resistir, continuar. De que forma? Em que condições? Ou, sobre que condições São 

Joaquim é viável em termos de dinâmica econômica?  

Como São Joaquim permanece? E mais, até que ponto uma prática comercial 

centenária, tradicional, é compatível com o crescimento da cidade? Até que ponto pode 

enfrentar as mudanças na rede geral de abastecimento e as intervenções em seu sítio 

pelo poder público? Se enfrenta, e se assim pode ser caracterizado por conta da 

permanência, qual o preço dessa permanência?  

Se a Feira de Água de Meninos era um espelho do Recôncavo, pelas relações 

estreitíssimas com esta região, e estas, fontes de suas alimentação e manutenção-

expansão, até que ponto São Joaquim também não o é: um espelho a refletir os 

fragmentos das mutações do Recôncavo baiano e da dinâmica de Salvador? Do que 

depende São Joaquim para ser o que é? De quem ou de que ela depende para continuar 

existindo? Se num passado recente o aprovisionamento dependia das feiras-livres, e 

Água de Meninos se inscrevia enquanto cabeça de uma teia/rede comercial, radial, um 

grande entreposto; hoje, como é? O que foram os anos para as feiras-livres da cidade, 
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especificamente a sua “herdeira” São Joaquim? Neste trabalho, detemos nossos esforços 

na questão: como se caracteriza essa modesta permanência? 

Dos mesmos elementos, como falamos acima, que nos permitiram indagar a 

realidade e questionar a “permanência” da Feira, encontramos, ao nos debruçarmos 

sobre eles e os intercalar, as respostas provisórias para explicar essa realidade 

problemática. Respondendo, provisoriamente, temos/acreditamos que: 

• A Feira permanece enquanto espaço de comércio na medida em que recria ou 

reestrutura uma rede ou teia de relações com o Recôncavo e com Salvador. 

• A Feira permanece enquanto espaço comercial na medida em que se 

transforma, mutando, revelando a sua não imunidade total às transformações 

econômicas, às mudanças nos valores e hábitos higiênicos e de consumo. 

Destas hipóteses, desdobram-se outras derivadas: 

• Assim o é porque a Feira de São Joaquim organiza-se enquanto centro semi-

atacadista, mantendo a função de entreposto expedidor de mercadorias que 

abastecem grande parte do comércio informal da cidade de Salvador. 

• Tal qual sua antecessora, Água de Meninos, um espelho a refletir o sistema de 

aprovisionamento da cidade e de seu entorno; São Joaquim é um espelho a 

refletir as mudanças e transformações do Recôncavo, sua estagnação, em sua 

época. 

 

II – Objetivos 

 

O que preciso empreender para responder as minhas questões? Que esforços 

deverão ser mobilizados, prática e teoricamente, para solucionar o meu “impasse”, meu 

problema? As duas são questões às questões que nos orientam (ou reorientam) quanto 

aos conceitos e categorias a serem utilizadas, elucidam e reacendem os pressupostos de 

que partimos e iluminam os procedimentos técnicos a serem utilizados.  

Quanto ao que preciso empreender, estamos falando dos objetivos. São os verbos 

que mobilizarão ações para engrossar o caldo de informações endossadas ou não por 

pistas. São as ações para detectar os indícios, seriá-los, contextualizá-los e “fazer com 

que façam sentido”.  
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Em observância à miríade de significados e possibilidades de relações a serem 

estudadas da Feira de São Joaquim, além da evidente dificuldade em analisar, descrever, 

caracterizar, compreender e explicar num estudo totalizador sobre este espaço-evento 

comercial, nos propomos, a partir de um escorço histórico comparativo, compreender a 

sua existência em nossa contemporaneidade. Procuramos efetuar uma diacronia modesta 

para perceber e desvendar, ou melhor, poder tecer fios de ilações, relacionando fatos e 

movimentos, a sincronia. Pois isso, reconstituir  elementos da história das feiras-livres 

no Brasil, suas relações com a cidade de Salvador; entender a importância e papéis de 

suas “sucessoras”, Feira do Sete e Água de Meninos, e da própria Feira de São Joaquim, 

no abastecimento de Salvador, e suas relações com os pólos de suprimento e 

fornecimento de mercadorias. O norte é a busca por um sentido que a Feira de São 

Joaquim tem em os nossos dias. Daí, caracterizar os fluxos de mercadorias dentro e 

fora da Feira de São Joaquim. E descrever a Feira, as relações de compra e venda e as 

espacialidades, ressaltando possíveis marcas das mutações.  

 

III – Outros já estudaram o fenômeno das feiras-livres 

 
 
“O sociólogo ou o politólogo, por certo, terá exemplos tanto ou mais 
ilustrativos para mostrar o quanto a teoria social pré-estrutura o nosso olhar e 
sofistica a nossa capacidade de observação”. (OLIVEIRA, 1988, p. 21) 
 

 

Nesta seção, nosso objetivo é tentar compor um inventário de estudos encontrados 

sobre o fenômeno das feiras e mercados. Foram, de antemão, nosso ponto de partida 

bibliográfico; e depois, companhia para diálogo e reflexão, expressaram uma primeira 

incursão sobre a temática e, junto a um arquivo de matérias, notícias de periódicos e 

documentos levantados, material empírico fundamental para nos situar nessas veredas. 

Na nossa busca, lemos matérias, procuramos fontes as mais variadas e referências 

dispersas ou pontuais sobre feiras-livres. E verificamos que, mesmo que não fôssemos 

uma multidão, não estava sozinho na empreitada de estudar feiras e mercados. Outros já 

estudaram o fenômeno das feiras-livres. Perguntamos a pessoas, visitamos bibliotecas, 

pesquisamos em fichas catalográficas, em obras quase intocáveis por conta da 

“raridade”, sondamos na internet e daí, uma ou outra referência aparecia, uma citação 

puxava outra mais detida. Procuramos também ampliando as buscas a partir de uma 
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rede lexical: feira-livre, mercado, varejo, atacado, venda a retalho, comércio, comércio 

de rua, ambulantes, ganhadeiras, camelôs etc. Estudos históricos, relatórios, livros 

didáticos e enciclopédias, dicionários gerais e temáticos foram consultados e aos poucos 

foram aparecendo fragmentos e textos relacionados. Vasculhamos também legislações 

daqui e de outros estados e encontramos algumas coisas on-line e outras em acervos de 

secretarias. Enfim, junto com os jornais, tínhamos um “volumo material” disperso, 

carente de seriação e catalogação. 

Catalogamos notícias de jornais da década de 40 aos anos 2000, bem como 

documentos publicados ou não de órgãos públicos, como a Secretaria da Indústria e 

Comércio - SIC (1983). São variadas abordagens e diferentes considerações que 

subsidiaram as pistas para tentar entender e explicar o fenômeno das feiras livres. São 

de variadas procedências, que fazem, de algum forma, referência a feiras ou às 

atividades nelas desenvolvidas. Alguns autores são pontuais e falam especificamente 

(em descritivo) de algumas feiras famosas; outros são trabalhos inteiros sobre feiras, e 

também específicos, regional ou localmente.  

Um desses é o trabalho de Luis Mott que, nos idos da década de (19)70, visitando 

uma gama de municípios nordestinos, conta-nos que se surpreendeu com a realidade. 

Imaginando que a feira tinha uma significativa função social, iluminado pelo conceito 

de Marcel Mauss de “fenômeno social total” sendo uma atividade simultaneamente 

econômica, religiosa, lúdica etc., deparou-se com algo distinto. 

 
Logo nas minhas primeiras entrevistas com os freqüentadores da feira, constatei o contrário: 
que as pessoas viam a feira com uma obrigação, faziam suas compras o mais rápido 
possível, sobretudo aquelas que vinham de lugares mais distantes do município [Brejo 
Grande], da zona propriamente não urbana. [...] As pessoas encaravam ir à feira como um 
compromisso, uma coisa pesada, tarefa imprescindível à subsistência. Assim, minha idéia 
original de estudar a feira como um fenômeno social total, foi por água abaixo, na medida 
em que predominava, mesmo numa pequenina feira rural, sua função especificamente 
econômica de abastecimento. (MOTT, 2000, p. 23) 

 

Mott nos confessa uma surpresa, uma quebra de expectativa, a qual o fez repensar 

sua orientação teórica primeira. O real não se ajustava ao arcabouço conceitual que o 

iluminava. O seu suposto sobre a dinamicidade do fenômeno das feiras não se aplicava 

ao caso de Brejo Grande. Se divertir, brincar ou simplesmente passear, “flanar”, não são 

funções primárias para o caso da feira estudada por Mott. A compreensão do modo de 

ser do objeto de Mott precisou ser reorientada. A lente com a qual Mott pretendia 

enxergar aquela realidade mostrou-se, ante o contato com a própria realidade, 
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inadequada. Isto é, a leitura da realidade para a construção do modo de ser, de sua 

lógica, de seu funcionamento estaria comprometida, bem como a explicação, 

inteligibilidade dessa mesma realidade. Se insistisse em utilizar sua estrutura conceitual 

(“a lente”), poderia incorrer em erros, tornando a compreensão ainda parcial ou 

totalmente opaca, desconhecida, incompleta. 

Ora, como nos ensina muitos de nossos antecessores e nós, consoladamente, 

reproduzimos: a realidade é mais rica que qualquer teoria ou pensamento. O real é 

amplo e diverso. Fazemos leituras, mais ou menos abrangentes. “É a sistematização que 

a ciência propõe que permite avançar para além desses fragmentos na busca de uma 

explicação mais global, porém, sempre, provisória” (CARDOSO, 1986, p. 101). 

Ainda que reconheçamos essa seara enquanto extremamente polêmica – e, 

principalmente, de suas conseqüências: relativismo total às interpretações sociológicas 

ou uma teoria sociológica verdadeira e abrangente – concordamos com o que diz 

Minayo: 

 
As Ciências Sociais, no entanto, possuem instrumentos e teorias capazes de fazer uma 
aproximação da suntuosidade que é a vida dos seres humanos em sociedades, ainda que de 
forma incompleta, imperfeita e insatisfatória. Para isso, ela aborda o conjunto das 
expressões humanas constantes nas estruturas, nos processos, nos sujeitos, nos significados 
e nas representações. (2002, p. 15) 
 

 
É por aí que os estudos e as conclusões científicas ganham validade e importância 

nas ciências sociais, mesmo sendo uma entre tantas formas de expressão da busca pelo 

conhecimento da vida humana como um todo, portanto, não exclusiva, não definitiva, 

nem absoluta. Isso vai nos remeter à linguagem e ao controle dessa linguagem, ou ao 

campo científico, humano demasiado humano, que controla, institui e reproduz 

procedimentos, teorias e métodos – isto é, sua prática. Por isso, os desacordos, 

concordâncias e discordâncias entre os cientistas. Até mesmo quanto ao suposto caráter 

multi-paradigmático das ciências sociais, sua capacidade plástica de incorporação, 

descarte e reincorporação, muitas vezes reavivadamente (“revisitadas”), de autores, 

teorias, proposições etc. 

Segundo Ferretti (2000), comentando o trabalho de Mott (1975),  

 
a feira é por ele abordada como uma instituição e como tal é ‘um conjunto de interações 
sociais [...] que têm lugar num local e durante um período determinados [...] norteadas por 
um complexo de idéias [...], que envolve notadamente dois grupos sociais, o dos feirantes 
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[...] e o dos compradores [...], tendo como móvel, a concreção de certos interesses sociais 
específicos, isto é, vender e comprar [...] um série de bens e de mercadorias. 
 
 

Ainda que reconheça a importância do estudo das feiras a partir de suas 

vinculações e conexões com o “circuito de feiras" e com as demais instituições e 

sistemas sociais, Mott preferiu fazer um estudo de caso, uma etnografia da feira rural de 

Brejo Grande, típica na região. Ao contrário de Mott, não desejamos fazer uma 

etnografia da Feira de São Joaquim. Partimos em outra direção. 

Nos textos de Cardoso (1970), Leite (1970), Souza (1970), Verger (1980), Tavares 

(s.d), Amado (1991), Moreira (1996, 1998), Pinto (1998) e Santana (1999) encontramos 

algumas referências às feiras e mercados, como a feira de Feira de Santana, as feiras de 

gado e outros feiras nordestinas, além das feiras soteropolitanas de Água de Meninos, 

São Joaquim e dos mercados aqui existentes nas devidas épocas das primeiras edições 

dos trabalhos citados. Moreira (1996; 1998), por exemplo, faz uma compilação de 

levantamentos sobre a feira de Feira de Santana a partir de notícias de jornais locais e 

regionais, recompondo a memória e história nas matérias veiculadas em meio impresso 

de seus últimos 3 anos de existência,  até a relocação do centro da cidade8. Nos escritos 

e imagens de Pierre Verger (1980), Jorge Amado (1991), Tavares (s.d) encontramos 

considerações sobre as feiras e mercados soteropolitanos a partir de suas vivências: a 

feira de Água de Meninos, o comércio na Rampa do Mercado ou no cais Cairu etc. – 

são descrições, depoimentos oculares de suas incursões nesses espaços. No trabalho de 

Santana (1999), encontramos também menção às feiras e mercados. Estas aparecem 

como incentivadoras de povoamento, como momentos de trocas simbólicas e materiais, 

norteadoras de novas maneiras de viver a cidade, além de situação de encontro entre o 

campo e a cidade9. O autor faz menção a algumas feiras da região destacada, como as de 

Amargosa, Castro Alves, Maragogipe, Cachoeira, Nazaré etc. mostrando suas origens e 

de seus núcleos onde estão sediadas, mudanças e adaptações às intervenções públicas e 

demandas de outros tempos. 

                                                 
8 Como descrevemos no capítulo primeiro: “Trocar, tratar, vender e comprar”: escambo e comércio em 
feiras e mercados brasileiros. 
9 “[...] mais do que a simples prática do comércio varejista de diversos produtos, cabe focalizá-las [as 
feiras] com a qualidade de múltiplos lugares de criação de maneiras de viver e resistir às dificuldades 
cotidianas enfrentadas, quer por trabalhadores citadinos, quer por trabalhadores do campo. Nesse sentido, 
é possível apreender sua importância como alternativa de emprego, em vista da multidão de pessoas que a 
vivenciavam como se fossem teatros de luta pela sobrevivência: feirantes de diversas origens, produtores, 
ajudantes, meninos carregadores, ambulantes, saveiristas e tropeiros que ofereciam serviços de transporte 
de mercadorias.” (SANTANA, 1999, p. 49) 
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Já Olmária Guimarães e Luis Mott (em tese de doutoramento) apresentam estudos 

específicos, monográficos, sobre as feiras livres em São Paulo e seu papel no 

abastecimento da cidade, e sobre a feira sergipana de Brejo Grande, respectivamente. 

Ambos os trabalhos nos deram subsídios para pensar a atual problemática, seja na 

caracterização desses espaços como proposta de investigação (MOTT, 1975), seja na 

compreensão da relação dinâmica existente entre as feiras livres e o abastecimento de 

uma cidade como São Paulo (GUIMARÃES, 1969), isto é, seu papel no sistema de 

abastecimento da metrópole. 

Encontramos também os estudos de Teles (2006)10, uma etnografia sobre uma 

feira fixa em Salvador, a Feira do Japão, situada no bairro da Liberdade, periferia de 

Salvador. O estudo versa sobre os hábitos higiênicos relativos aos alimentos pela 

perspectiva dos feirantes, consumidores e agentes da fiscalização. Permite-nos pensar 

no desencontro entre as práticas sanitárias dos feirantes e a norma sanitária – a tensão 

entre o saber “tradicional”, secular e transmitido pela reprodução e socialização laboral 

entre pais e filhos sucessivos, e o saber técnico que detêm os fiscais da vigilância 

sanitária. A autora mostra-nos que as noções de puro e impuro, de limpo e sujo etc. 

variam e expressam diferentes concepções de higiene entre os feirantes e fiscais, o que 

no exercício de fiscalização daqueles por estes se convertem em conflito e preconceito.  

 E mais um estudo de caráter antropológico, é o de Vedana (2004)11. Trata-se de 

um estudo etnográfico também sobre práticas cotidianas em feiras-livres em Porto 

Alegre. A análise parte das “artes de fazer”, das formas de sociabilidades e 

performances de fregueses e feirantes. E de Normando Melo (2007), sobre as estratégias 

ou “astúcias” dos feirantes em Recife para lidar com a legislação e as intervenções. 

Somam-se a este levantamento os textos da coletânea organizada por Sérgio 

Ferretti (2000), professor-pesquisador da UFMA12. A maior parte deles esforços 

                                                 
10 TELES, Ana Cláudia Venegeroles de Sá. Hábitos higiênicos: uma etnografia da higiene na Feira do 
Japão, Liberdade. Salvador, 2006. Dissertação de Mestrado em Saúde Coletiva, UFBA-ISC-Programa de 
Pós-graduação em Saúde Coletiva. 
11 VEDANA, Viviane. “Fazer a Feira” : estudo etnográfico das “artes de fazer’ de feirantes e fregueses 
da feira-livre da Epatur no contexto da paisagem urbana de Porto Alegre. Porto Alegre, 2004. Dissertação 
de Mestrado em Antropologia Social. UFRGS, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Programa de 
Pós-graduação em Antropologia Social. 
12 A coletânea organizada por Sérgio Ferretti (2000) – Reeducando o olhar: estudos sobre feiras e 
mercados – inclui os artigos de: Mundicarmo Ferretti, Feiras nordestinas – estudos e problemas; 
Francisco Buzar e Marluio Martins. A feira da praia grande: uma etnografia; Jacyara Melo, A feira da 
cidade operária; Robson Pereira, Uma primeira aproximação sobre a Feira livre de Central do 
Maranhão, da origem e uma etnografia; Amanda Santos, A feira do IDEM São Cristovão: uma 
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etnográficos ou estudos exploratórios sobre feiras e mercados maranhenses. Nesta, 

encontram-se também dois outros relevantes textos, mais metodológicos: os de 

Mundicarmo Ferretti e Luis Mott, citados aqui.  

O trabalho da professora Mundicarmo Ferretti (2000), “Feiras Nordestinas – 

estudos e problemas”, por exemplo, inicialmente elaborado em 197913, propõe um 

revisão de estudos realizados, levantando questões sobre esta bibliografia, e finalmente, 

pensando como estudo de caso a Feira de Alecrim na cidade de Natal (RN), sugere uma 

lista de questões que podem “permitir a identificação de mudanças” em feiras urbanas 

(FERRETTI, 2000, p. 62). 

Seguindo uma das pistas sugeridas em outros trabalhos, Ferretti coloca como 

necessário “que se procure conhecer sua importância econômica e social” (idem, p. 35). 

A autora também aponta características das feiras e mercados no Brasil, principalmente 

no Nordeste. 

Do conjunto de textos e escritos outros sobre a temática, ficam e instigam alguns 

pontos para nossa reflexão e problematização as seguintes proposições, organizadas a 

seguir como tópicos: 

1. AS FEIRAS E MERCADOS NÃO SÃO OS ÚNICOS PONTOS DE LIGAÇÃO 

ENTRE A ECONOMIA CAMPONESA E O SISTEMA ECONÔMICO MA IS AMPLO . 

Ainda que importante para o funcionamento da sociedade, as feiras e mercados “não 

são as únicas formas de ligação das unidades produtoras rurais com o sistema 

econômico nacional. [...] a maior parte do excedente camponês e a parte da 

produção por ele entregue ao dono da terra é comprado pelos intermediários, 

comerciantes ou beneficiadores do produto, destinando-se ao mercado externo”. 

(idem, p. 37) 

2. AS FEIRAS, NAS CIDADES, NÃO SÃO OS ÚNICOS LOCAIS DE 

ABASTECIMENTO . “Para os habitantes dos centros urbanos, principalmente das 

grandes cidades, as feiras, e mercados, não constituem os únicos locais onde os bens 

necessários e sua subsistência são adquiridos” (idem, ibidem). Temos aos açougues, 

mercados, vendas, mercearias, padarias etc. E os seus complementos: “O 

                                                                                                                                               
primeira observação; Arinaldo Martins Santos, A feira livre na COHAB: contatos iniciais com a 
realidade da feira do produtor rural em São Luiz; e, Jesus Rodrigues de Souza, Uma etnografia do 
mercado do João Paulo.  
13 Escrito como trabalho para a conclusão da disciplina “Métodos e técnicas da Pesquisa Antropológica”, 
com algumas alterações realizadas em 1999. 
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abastecimento de gêneros alimentícios da cidade [referindo-se a Natal] é feito pelas 

feiras, mas também por mercados permanentes, mercadinhos, mercearias e 

supermercados.” (idem, p. 59)  

3. NAS FEIRAS SE ENCONTRA MAIOR VARIEDADE DE GÊNEROS 

PERECÍVEIS: FRUTAS, VERDURAS, HORTALIÇAS, CARNES. A LÉM DE OBJETOS 

PECULIARES, NÃO ENCONTRADOS EM OUTROS LUGARES, COMO  ARTESANATOS 

E PRODUTOS TÍPICOS. Ou podem funcionar como entrepostos dispersores de 

mercadorias alimentícias como centros de abastecimento regional. 

4. DIVISÃO SOCIAL DO CONSUMO: QUEM COMPRA EM FEIRAS É POBRE. 

AS CAMADAS MAIS ABASTADAS COMPRAM EM SUPERMERCADOS E OUTROS 

ESTABELECIMENTOS.  As camadas de maior renda são atraídas pelas redes de 

mercados e supermercados, que domina o comércio varejista de alimentícios, 

enquanto as camadas de menor renda continuam freqüentando regularmente as 

feiras e mercados. Ferretti cita Mott em trabalho de 197614 para se referir a essa 

relação entre renda e locais de consumo, bem como para falar sobre as feiras 

armazéns15. Como o advento de outras formas de pagamento, como os cartões de 

créditos, ou estratégias de promoções etc., essa sentença sofre necessária revisão. 

5. NAS FEIRAS RURAIS, ENCONTRAMOS MAIS FEIRANTES-PRODU TORES 

QUE NAS FEIRAS URBANAS. NESTAS HÁ MAIOR PRESENÇA DE INTERMEDIAÇÃO.  

“Enquanto nas feiras rurais encontram-se grande número de produtores primários e 

é raro o produto regional que passa por mais dois ou três intermediários, antes de 

chegar ao consumidor, nas feiras urbanas, os produtores primários estão ausentes e é 

maior o número de intermediários.” (idem, p. 38) 

6. ALGUMAS FEIRAS SE TORNARAM ATRAÇÕES TURÍSTICAS (e/o u 

patrimônios culturais imateriais). Como a de Caruaru, em Pernambuco, a de São 

Cristóvão e o Centro Luiz Gonzaga de tradições Nordestinas (CLGTN), no Rio de 

Janeiro; o Mercado Ver-o-Peso, em Belém-PA; a própria Feira de São Joaquim, 

Bahia, a feira de Campina Grande, na Paraíba etc. Algumas feiras urbanas, e não 

somente, ao cristalizar aspectos culturais mantidos por seus trabalhadores, se tornam 

exotismo e pitorescas. Tornam-se feiras “típicas”, microcosmo de uma realidade 

                                                 
14 MOTT, Luiz. Estrutura e função das feiras rurais no nordeste do Brasil. In: ENCONTRO 
NACIONAL DE ESTUDOS RURAIS E URBANOS, 3., São Paulo: USP, 1976. 
15 Estas seriam “destinadas a congregar a produção regional para exportação a outras áreas, são bem raras 
e, mesmo estas, tem também como função abastecer a população local de bens de subsistência” 
(FERRETTI, 2000, p. 37) 
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preservada ou fossilizada. Há uma apropriação por parte do poder público de 

práticas informais (cf. CARDOSO; MARTINS, s.d.). 

7. NAS ZONAS DE TRANSIÇÃO AS FEIRAS SÃO MAIORES E MAIS  RICAS, 

DADO A DIVERSIDADE DE PRODUTOS DO ENTORNO . “[...] pois o que se produz 

numa é diferente do produzido na outra zona, estimulando a troca e explicando a 

presença maior de produtores primários.” (idem, p. 42) 

8. AS FEIRAS URBANAS VENDEM PRODUTOS MAIS FRESCOS, MAIS 

BARATOS E DE MELHOR QUALIDADE QUE OS VENDIDOS EM SU PERMERCADOS, E 

CONTINUAM A SE DESENVOLVER AO LADO DELES .  

9. AS FEIRAS PERTURBAM, CAUSAM TRANSTORNO NO TRÂNSITO E 

PROBLEMA DE LIMPEZA PÚBLICA.  O trabalho de Guimarães (1969) aponta para a 

dimensão conflitiva em meio ao papel de abastecimento das feiras e o crescimento 

das zonas urbanas. Além dos trabalhos de TELES (2006), TORRES (2005) etc. que 

destacam aspectos das relações conflitivas entre os feirantes e comerciantes de ruas 

e os agentes municipais de fiscalização. 

10. AS FEIRAS SÃO OBJETOS DE CONSTANTE INTERVENÇÃO E AM EAÇAS 

DE EXTINÇÃO . Objetos de constante disputa na imprensa foram várias vezes 

ameaçadas de extinção, como as do Rio de Janeiro (JESUS, 2005), mas continuam 

resistindo às pressões até hoje. Como um desdobramento da proposição anterior, 

quase todos os estudos apontam para as “incompatibilidades” das feiras nas cidades 

em crescimento. 

11. O DESENVOLVIMENTO DE FEIRAS ESTÁ RELACIONADO COM A FORMA 

DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE . Ferretti (2000), resgatando Palmeira (1971)16: 

“o desenvolvimento das feiras está também relacionado com a forma de organização 

da sociedade”. Com variedades, por conta das especificidades das mudanças na 

estrutura fundiária nos entornos. Esse é um ponto decisivo para pensarmos o 

crescimento de algumas feiras-livres como bolsões de ocupação/oportunidade de 

trabalho na relação entre fluxos migratórios e fatores de atração e expulsão 

populacional.  

12. O DESAPARECIMENTO DAS FEIRAS URBANAS GERARIA UM GRA NDE 

PROBLEMA SOCIAL , “pois os comerciantes que vivem dela teriam dificuldade de 

conseguir outra ocupação na cidade e outra fonte de renda” (idem, p. 61). Além 
                                                 
16 PALMEIRA, Moacir. Feira e mudança econômica. Rio de Janeiro: Museu Nacional, Universidade 
Federal do Rio de Janeiro e Centro Latino-Americano de Pesquisas e Ciências Sociais, 1971. 22 p.   
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disso, as camadas de baixa renda “não poderiam se abastecer nos supermercados [e] 

o desaparecimento das feiras levaria as camadas mais abastadas a alterar seus 

hábitos alimentares, condicionando-os ao que era vendido nos supermercados.” 

(idem, ibidem) 

13. O PROBLEMA DAS FEIRAS NÃO SÃO ELAS EM SI, MAS SUAS CONDIÇÕES 

DE REALIZAÇÃO, SUA ESPONTANEIDADE.  

14. AS FEIRAS SÃO INCENTIVADORAS DE POVOAMENTO E NORTEA DORAS 

DE NOVAS MANEIRAS DE VIVER A CIDADE: SITUAÇÃO DE EN CONTRO ENTRE O 

CAMPO E A CIDADE. Alguns autores apontam para a relação entre concentração de 

renda e crescimento populacional, entendendo o papel das feiras como ponto de 

convergência de capitais. 

15. AS FEIRAS SÃO MOMENTOS DE ENCONTRO PARA O COMÉRCIO E 

LUDICIDADE, ENCONTROS DE SOCIABILIDADES E DE TROCAS  MATERIAIS E 

SIMBÓLICAS – FENÔMENO SOCIAL TOTAL. Eis as leituras sobre a presença 

institucional das feiras livres como concentradoras de vários âmbitos da vida 

humana. As feiras são pensadas como mercado de bens materiais e simbólicos. 

 

Cotejamos algumas conclusões ou direcionamentos e convertemos em algumas 

proposições, construídas pela revisão bibliográfica e experiências dos autores na 

temática, com o intuito de organizar parte “do que se pensa e se tem” sobre feiras e 

mercados, principalmente urbanos. Algumas dessas proposições foram obtidas de 

pesquisas empíricas; algumas são proposições generalizáveis, outras não; algumas 

demandam um re-submetimento empírico, isto é, precisam ser atualizadas, “testadas”. 

De qualquer sorte, também nos servem para pensar sobre as pré-noções e imagens 

(mitos?) sobre esses espaços ou eventos comerciais. São o nosso “lastro de saber” e de 

“saber fazer”, o legado recuperado dos antecessores. 

Esses são alguns estudos sobre feiras e mercados no Brasil. Somam-se a eles 

outros tantos, no Brasil e em outros países, específicos ou comparativos, como os 

trabalhos de Pintaud (2006)17, Chevalier (2007) e Black (2008). 

Verificamos também que existem alguns trabalhos acadêmicos sobre a Feira de 

São Joaquim, e muitos textos, artigos, relatórios e afins sobre a mesma. Em meio 

impresso ou digital, muitas coisas foram e estão sendo escritas sobre ou a partir da Feira 

                                                 
17 PINTAUD, Silvana Maria. Os mercados públicos: metamorfoses de um espaço na história urbana. 
Scripta Nova, Universidade de Barcelona, vol. X, n. 218(81), ago/2006. 
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de São Joaquim. Ao longo deste trabalho, procuramos resgatar parte desses escritos, 

além dos estudos, como o de Márcia Paim (2005)18, sobre o cotidiano das mulheres e 

homens na Feira, e o trabalho de Eliete Barros (2008)19 sobre as crianças em São 

Joaquim. 

 

IV – Procedimentos metodológicos 

  

“[...] como autor do texto assumo, sem dúvida, um papel de demiurgo, 
cortando falas, agrupando-as segundo meus critérios, resumindo, 
sintetizando, intervindo. O próprio fato de destacar temas e conteúdos 
específicos imprime a marca de interventor” (Gilberto Velho) 
 
“Vá o leitor ao Brasil e percorra o interior da Bahia, ou à Cabília, ou à África 
Negra, e reencontrará feiras e mercados arcaicos vivendo ainda sob seus 
olhos. E depois, se nos dispusermos a lê-los, existem milhares de documentos 
para nos falar das trocas de ontem, arquivos de cidades, registros de notários, 
documentos de polícia e tantos relatos de viajantes, para não falar dos 
pintores.” (BRAUDEL, 1987, p. 17) 
 

 

Para realizar a presente proposta – ou quais os “esforços práticos”, ou como 

racionalizamos nossas ações e reunirmos indícios à resolução de nossas questões – 

procedemos a partir das seguintes ações: 

I – Levantamento bibliográfico sobre a temática.  

Levantamento intensivo sobre o tema, lendo e fichando a maioria dos trabalhos 

encontrados, procuramos a instrumentalização a respeito das metodologias empregadas, 

das teorias explicativas utilizadas, dos problemas inerentes a esse tipo de investigação, 

suas dificuldades e proposições. Acompanhou este levantamento bibliográfico a busca 

de referências para pensar as transformações urbanas de Salvador e do Recôncavo da 

Baía no último século: mudanças demográficas, evolução e desenvolvimento 

econômico etc. 

II – Investigação e levantamento junto a fontes secundárias.  

Seguindo a dica metodológica de Mott (2000, p. 22) – “qualquer pesquisa sobre 

feiras e mercados deve começar pela reconstituição da história desta instituição: desde 

                                                 
18 PAIM, Márcia Regina da Silva. Do sete a São Joaquim: o cotidiano de “mulheres de saia” e homens 
em feiras soteropolitanas (1964-1973). Salvador, 2005. Dissertação de mestrado em História Social pelo 
PPGH, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas – FFCH/UFBA. 
19 BARROS, Eliete da Silva. Criança na Feira de São Joaquim: trabalho e exploração. Salvador, 2008. 
Dissertação de Mestrado em Ciências Sociais, PPGCS-FFCH-UFBA. 
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quando existe a feira, quem determinou sua instalação, que documentos informam sobre 

suas origens e evolução, o que os comerciantes e compradores mais antigos podem 

informar sobre como era a feira antigamente” – visitamos o Arquivo textual e 

Iconográfico da Fundação Gregório de Mattos [acervo do jornal Diário de Notícias, 

principalmente, e pastas com notícias sobre as Feiras, códigos de posturas municipais 

etc.], Arquivo do Jornal A Tarde (acervo impresso e consulta virtual no A Tarde on 

line); Setor de periódicos da Biblioteca Pública da Bahia e Arquivo da Secretaria de 

Serviços Públicos de Salvador – SESP, atendendo ao objetivo de reconstituir e 

compreender a importância histórica das feiras (Sete, Água de Meninos e São 

Joaquim) para o abastecimento da capital. Construímos um arquivo com quase 300 

matérias de jornais diários dos anos de 1947 a 2009. As pesquisas em jornais locais e 

livros de posturas nos permitiu o acesso a uma dimensão informativa fundamental ao 

esforço de “reconstituição” retrospectiva sobre a evolução dessa instituição, das feiras 

na cidade. Como ressalta Antônio Gil (1994, p. 62), “em muitas situações, não há outra 

maneira de conhecer os fatos do passado se não com base em dados bibliográficos”. 

III – Outras técnicas fundamentais ou decisivas paralelas, complementares e 

orientadas pelose dados obtidos com as etapas I e II: 

As informações sobre as quais procuramos proceder descrição, análise, articulação 

da descrição e interpretação, nesta dissertação, foi obtida por múltiplas fontes: 

documentais, impressas, orais e audiovisuais. 

Para compreender a morfologia e a funcionalidade da Feira, reconstituímos, 

remontando ou dispondo, alguns de seus lugares, apreendidos do visual, guiado e 

observado – iniciada com as instalações materiais onde as mercadorias são expostas à 

venda e/ou armazenadas, os mecanismos de estocagem, chegando as espacialidades 

expressas nas quadras e ruas, nos seus nomes e ocupações/usos.  Isto é, começamos pelo 

registro do que é mais visível, desde o número de barracas, seus conteúdos e 

apresentação. Isso permitiu a confecção de um “desenho” – que apresentamos sob a 

forma de um croqui – das áreas ou setores da Feira, para o entendimento de posições e 

possíveis critérios implícitos na localização, e, principalmente, entendimento sobre seus 

entrelaçamentos20.  

                                                 
20 Mott (idem, ibidem) considera que: “compete ao pesquisador investigar e descobrir se existe uma lógica 
que está por trás e orienta a morfologia da feira, ou seja, distribuição dos vendedores pelo espaço 
urbano.” 
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Para onde vão as mercadorias que passam por São Joaquim? Onde elas estão? Do 

rastreamento das mercadorias (origens e destinos) foi possível depreender um mapa das 

rotas das mercadorias, identificando pólos dispersores e pontos e setores receptores 

entre a Feira de São Joaquim e porções do estado da Bahia e outras regiões, em que foi 

possível visualizar interconexões espaciais entre esses lugares. Há uma teia 

aninhada/reaninhada na Feira com seus pontos de sustentação.  

O uso de fontes impressas, principalmente jornais, permitiu a captação de alguns 

ocorridos, fornecendo imagens, ainda que parciais, distorcidas e subjetivas – já que a 

imprensa “seleciona, ordena, estrutura e narra, de uma determinada forma, aquilo que se 

elegeu como digno de chegar até o público” (LUCA, 2005, p. 139) – o que foi 

completado e comparado aos depoimentos orais, às “histórias de vida tópica”21, 

principalmente às trajetórias laborais, de alguns dos feirantes, velhos e novos. Afinal, “a 

história oral permite o registro de testemunhos e o acesso a ‘histórias dentro da História’ 

e, dessa forma, amplia as possibilidades de interpretação do passado” (ALBERTI, 2005, 

p. 155). 

Além dos feirantes entrevistados, algumas informações sobre a administração e 

dinâmica da Feira foram obtidas a partir de entrevista roteirizada longa e detalhada com 

um dirigente do órgão de representação, o atual presidente do Sindicato dos Feirantes e 

Ambulantes da cidade de Salvador, Sr. Joel Anunciação. Esta entrevista, em especial, 

possibilitou a elucidação e reavivamento de aspectos, complementando ou acendendo 

outros que não estavam integralmente conectados sobre a dinâmica da Feira. Além 

disso, dado o engajamento desse sujeito à Feira e à representação classista, tornou-se 

um informante e “iniciador” aos meandros desconhecidos da Feira. 

A observação direta, acompanhada de entrevistas gravadas roteirizadas, dos 

relatos22, permitiu a descrição das atividades, das instalações, tipos de produtos, 

principais vendas, fornecedores e circulação das mercadorias dentro e fora da Feira etc. 

                                                                                                                                               
 
21 Como nomina Minayo (1992), quando focaliza uma etapa ou determinado setor da experiência em 
questão. 
22 Utilizamos como instrumentos de coleta questionários e roteiros semi-estruturados. Os questionários 
foram utilizados com feirantes e consumidores a fim de obter dados de forma quantitativa sobre as 
trajetórias ocupacionais. Para a obtenção de dados qualitativos, realizamos também entrevistas com 20 
feirantes, de vários ramos, novos e velhos, a fim de obter informações sobre suas atividades e dinâmica. 
Entrevistamos, com roteiro, a partir de um sistema de anotação simultânea e em alguns casos 
acompanhado de gravação. O não-estruturado, como característica do roteiro, permitiu que o informante 
abordasse livremente o tema proposto. 
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Daí a importância da caderneta de campo, o “amigo silencioso”, “pessoal e 

intransferível” (CRUZ NETO, 1994, p. 63), que não foi nem pôde ser subestimado 

enquanto recurso nesta pesquisa. “Nele diariamente podemos colocar nossas 

percepções, angústias, questionamentos e informações que não são obtidas através de 

utilização de outras técnicas”. Os nossos cadernos, não muitos, nem sempre concentrado 

em volumes e até caótico a outros olhos, composto de fragmentos, pedaços de papéis 

com anotações, escrita em caneta, lápis e até com marcadores de texto, foi de grande 

utilidade como “socorro” à memória e fundamental auxílio à descrição e análise. Estão 

documentados nestes, exploratória e depois detidamente parte da variedade e 

abundância sinestésica que a Feira oportuniza, seu exotismo gritante, mas também 

possíveis sutilezas da imersão e formas estabelecidades na rotina, no cotidiano, 

perceptíveis na convivência, no perambular avulso e demorado. 

Em certos aspectos, trabalhamos com a sobreposição de fontes – orais, impressas 

ou iconográficas –, fundamental para o esforço de recomposição das figurações do 

vivido e de aspectos cotidianos das relações sociais na Feira. Pelos depoimentos, 

histórias e descrições de jornadas de trabalho e peculiaridades das relações com os 

consumidores, procuramos reconstituir parte das “entrâncias e reentrâncias” da Feira: a 

circulação de cargas e mercadorias, disposição dos boxes e barracas, formas de comprar 

e negociar etc23. Acreditamos que o registro de momentos de compra e venda 

proporcionou o entendimento de situações em que foi possível conferir o “grau de 

sociabilidade” dos usuários, além de apresentar algumas hierarquias e estereótipos 

sociais locais. 

Em alguns momentos não são os indivíduos que protagonizam esta pesquisa, mas 

as situações sociais e secundariamente os atores sociais sobre cujos desempenhos estão 

referidos a essas situações. Mesclamos a informação verbal – além da já mencionada 

informação documental – de pessoas entrevistadas da Feira de São Joaquim ou a elas 

dirigidas. Uma boa parte da nossa investigação, na compreensão das nossas 

interrogações, fez-se possível por meio de certa observação dissimulada, disfarçada e 

direta, anotada em seguida nas cadernetas de campo. Foram situações assistidas, talvez 

                                                 
23 “Uma coisa é a afirmação de um indivíduo sobre um fato econômico preciso. Outra coisa é a sua 
interpretação. A primeira constitui um testemunho a ser submetido às regras da crítica histórica. A 
segunda, é mais um testemunho sobre o indivíduo e, muitas vezes, vale como indício de mentalidade 
social.” (GOUBERT, 1969 apud LINHARES, 1979, p. 25) 
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em parte induzidas pelo pesquisador24 e pelo esforço de racionalização, isto é, pelo 

discurso emoldurado pela iniciativa de “tornar coerente o que poderia ser tomado pelo 

ouvinte como incoerência” (MARTINS, 2008, p. 13) – situações, repetidas ao nosso ver 

nesta pesquisa, em que o esforço de “tornar inteligível ao ouvinte [ao pesquisador- 

entrevistador] o que ele não poderia compreender nos termos próprios de quem narra, o 

narrador não só informa, mas informa interpretando” (idem, ibidem). Percebemos, em 

algumas situações, essa racionalização prévia, esse paradoxal “espontâneo vigiado, 

guiado, dirigido”, quando o discurso “nativo” empodera-se de outros discursos, 

inclusive acadêmicos. Confessamos, em certa medida, o caráter inusitado disso em 

algumas entrevistas, certa surpresa, quebra de expectativa: era “o sujeito-objeto 

significando a si e a sua situação”. Sujeito, objeto, informante e entrevistado assumem 

uma plasticidade fluida e multifacetada, incorporando, plasmando, referenciando em 

seus depoimentos conceitos e leituras distintas. 

 
O pesquisador, profissionalmente devotado ao trabalho de campo, pode reconhecer, com 
relativa facilidade, no depoimento que recolhe, a infiltração de idéias e até “conceitos” 
originados de intervenções anteriores, no postiço de certas formulações. (idem, p. 14) 
 
 

Acrescento que, mais que postiças25, são incorporações moduladoras do próprio 

narrar, das novas narrativas, guiando e servindo de referendo às afirmações, de crédito e 

veracidade. E mais, não só de intervenções anteriores, mas de uma busca diante de um 

“relativo frisson” pelo objeto, de uma recorrente solicitação e credibilidade inicialmente 

disfarçada (mas afirmada pela constância) quando da procura para a interlocução. “É 

que são tantas dissertações, teses de doutorado... que eu não tenho na mente claro”, 

assim mo disse um dos informantes entrevistado quando estabeleci novamente contato 

com ele, de certo depois de um pequeno silêncio de duas semanas, para agendar uma 

entrevista. 

                                                 
24 “[...] o pesquisador não só obtém e produz conhecimento, mas ao entrar na realidade investigada 
interage e, ao interagir, altera necessariamente o conhecimento do senso comum referencial das 
populações estudadas. A informação que obtém está necessariamente contaminada por sua presença.” 
(MARTINS, 2008b, p. 14) 
25 Ao contrário, em muitas situações elementos são criteriosamente pinçados e apensados à conversa 
durante as entrevistas. Longe de serem ingênuos expectadores, ou subjetividades ao acaso, atores não-
críticos, na entrevista (nada despretensiosa ou neutra), ao buscar obter informes contidos na fala dos 
entrevistados, muitos informantes oportunizam possibilidades de novas revelações confirmando, 
“recheando”, “sofisticando” ou rechaçando o que já se considerava saber. 
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Bem, ao longo do texto, os leitores verão algumas dessas situações de campo 

descritas endossando percepções, ilustrativas de apreensões26. 

Ao longo dos capítulos, acrescentamos também ao texto algumas imagens, 

fotografias27. As fotografias aparecem ao longo do texto como uma fonte a mais para a 

compreensão na abordagem historicizante, no reconhecimento do visual como um 

documento e instrumento para a leitura sociológica. Em parte são fotografias que 

atendem ao propósito meramente ilustrativo da análise escrita, mas também respondem 

a uma intencionalidade quando destacam aspectos descritivos do enquadramento 

provocado ou dirigido. Oscilamos, portanto, no uso dessa fonte, nos dois pólos, 

conforme a sistematização sucinta efetuada por José de Souza Martins (2008b), entre 

descrição em si e ilustração complementar28. 

A importância do olhar e do ouvir, pensadas como entrelaçados à percepção, ao 

processo de pesquisa, nos foi constantemente reafirmada, tanto na etapa da 

sistematização, quanto no próprio trabalho de campo.  

 
Evidentemente tanto o ouvir como o olhar não podem ser tomados como faculdades 
totalmente independentes no exercício de investigação. Ambas complementam-se e servem 
para o pesquisador como duas muletas – que não nos percamos com essa metáfora tão 
negativa – que lhe permitem caminhar, ainda que tropegamente, na estrada do 
conhecimento. A metáfora, propositalmente utilizada, permite lembrar que a caminhada da 
pesquisa é sempre difícil, sujeita a muitas quedas. (OLIVEIRA, 1988, p. 21) 
 
 

O olhar e o ouvir como domínios do “estando lá”, como etapa de campo. E o 

escrever como a etapa do “estando aqui” para a configuração final do produto, no 

quarto, em meio a algumas pilhas de papéis seriados ou demandante de seriação, 

organização, defronte a um computador numa tela de texto digital que muitas vezes 

insiste em demorar a ser preenchida com frases. Enfim, no trabalho de recolhimento e 

                                                 
26 “Pois sem percepção e pensamento, como então podemos conhecer? De meu lado [...] quero apenas 
enfatizar o caráter constitutivo do olhar, do ouvir e do escrever, na elaboração do conhecimento próprio 
das disciplinas sociais, isto é, daquelas que convergem para a elaboração do que Giddens, muito 
apropriadamente, chama ‘teoria social’, para sintetizar com a associação desses dois termos, o amplo 
espectro cognitivo que envolve as disciplinas que denominamos ciências sociais.” (OLIVEIRA, 1988, p. 
18). Do mesmo jeito que o olhar se torna imprescindível para a percepção, Roberto Cardoso de Oliveira 
chama atenção para situações em que “o olhar por si só não seria suficiente” em que passamos ao 
“ouvir”! 
27 As diferentes incursões, quase sempre acompanhadas de câmera digital, possibilitaram a confecção de 
um arquivo com essas fotos. 
28 Concordamos com a vigilância e ressalva do autor: “Tomar a imagem fotográfica como documento 
social em termos absolutos envolve as mesmas dificuldades que há quando se toma a palavra falada, o 
depoimento, a entrevista, em termos absolutos, como referência sociológica, que são as dificuldades de 
sua insuficiência e de suas limitações” (MARTINS, 2008b, p. 11) 
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organização para um “resultado”, no esforço de coerência e conseqüente lapidação do 

texto, quando a redação transforma-se não em mera transpiração de conclusões e 

escritura de considerações anteriormente prontas, mas respira junto ao ato de pensar. 

Endossamos na nossa prática o que Roberto Cardoso de Oliveira assinala no trecho a 

seguir: 

 
“[...] é no processo de redação de um texto que nosso pensamento caminha, encontrando 
soluções que dificilmente aparecerão antes da textualização dos dados provenientes da 
observação sistemática. Assim sendo, seria um equívoco imaginar que, primeiro, chegamos 
a conclusões relativas a esses mesmos dados, para, em seguida, podermos inscrever essas 
conclusões no texto. Portanto, dissociando-se o pensar do escrever. Pelo menos minha 
experiência indica que o ato de escrever e o de pensar são de tal forma solidários entre si 
que, juntos, formam praticamente um mesmo ato cognitivo. Isso significa que, nesse 
caso, o texto não espera que seu autor tenha primeiro todas as respostas para, só então, poder 
ser iniciado.” [grifos nossos] (idem, p. 32) 
 

Diante disso, esperamos que os fragmentos da experiência cotejados por essas 

fontes, e arranjados por este autor nesta narrativa29, permitam a construção de uma 

lógica de compreensão, nos permitindo descobrir uma inteligibilidade entre eles. 

Acreditamos que, com base neste material constituído, seja possível abordar nossa 

problemática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Recordando Gilberto Velho (1975, p. 20) sobre a responsabilidade, subjetividade e interpretação na 
narrativa: “De fato, estou produzindo um texto que é de minha responsabilidade enquanto autor. Os cortes 
que faço, os indivíduos que privilegio, tudo isso delineia o âmbito de arbitrariedade em que se move o 
pesquisador-autor. Nesse sentido, Paulo, Carlos, Norma, Luzia etc. são de alguma maneira personagens, 
fazendo com que as fronteiras entre um conhecimento científico, objetivo, e uma interpretação de 
natureza artística, subjetiva, não sejam tão óbvias. Certamente, esses personagens falam, também, por 
mim enquanto membro de um grupo, de um segmento da sociedade brasileira”. 
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CAPÍTULO 1 

“Trocar, tratar, vender e comprar”:  

Escambo e comércio em feiras e mercados brasileiros 

 
1.1. Do escambo ao sistema comercial: mercados e mercadores na 

Colônia 
 

É certo que, assim que chegaram às terras brasileiras, os portugueses trataram de 

incentivar o comércio com os Tupinambá. As primeiras trocas eram de receptividade e 

estranhamento, além da curiosidade em ver o que há de dar ou lucrar nestas terras 

recém-descobertas. Uma mistura de curiosidade e espanto por parte dos indígenas 

aparece nos relatos do escrivão da esquadra de Cabral. O primeiro contato descrito por 

Caminha evidencia isso: saber o que aqui há e o que daqui se poderia tirar (trocar). A 

percepção sobre o “grau de desenvolvimento” material se fazia importante aos 

propósitos dos colonizadores. Descrever como são, o que fazem, com que teriam que 

lidar e, principalmente, o que tinham e poderiam dar (ou poderiam tomar) se torna tão 

essencial como pitoresco aos olhos da Corte Portuguesa. Por isso, a “troca primeva” e a 

preocupação em saber o que aqui há, em substancial, de metais preciosos.  

A incerteza do escrivão da esquadra portuguesa em saber se aqui havia ouro ou 

prata ou outro metal rebateu-se ante a ânsia de cá encontrar os preciosos metais. Metais 

que fizessem valer a empreitada da colonização efetiva e uma ocupação intensa, um 

retorno rápido de investimento. 

Os indígenas brasileiros, em especial os Tupinambá, detinham uma economia 

extrativista e alguma lavoura. As atividades econômicas voltavam-se às necessidades 

básicas biológicas e sociais. Aqui os portugueses não encontrariam excedentes que 

pudessem ser espoliados e, por isso, por mais comuns que sejam – em linhas gerais – as 

práticas e organizações comerciais, num primeiro contato, as feiras e trocas outras eram 

estranhas aos autóctones30.  A economia dos nativos parece que se caracterizava pelo 

ciclo de troca de uma relação de troca generalizada, no qual, as trocas de bens são 

desmobilizadas de retorno imediato, típico de sistemas econômicos simples, de 

caçadores, coletores, mas também de horticultores. Aqui, os primeiros grupamentos 

                                                 
30 “O comércio interno tribal se limitava à troca silenciosa de alguns bens raros ou de luxo, tais como 
certas pedras verdes e plumas de aves destinadas ao adorno corporal.” (MOTT, 1975, p. 307) 
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encontrados detinham relações de produção baseadas no parentesco; o território, os 

instrumentos de caça e coleta etc. constituíam os fatores de produção, partilhados por 

intensa sociabilidade. 

Os grupos indígenas encontrados no litoral pelos portugueses eram 

principalmente do tronco tupi. E aqui já ocupavam há séculos. Junto com outros povos 

da floresta tropical, conheciam e cultivavam várias plantas, deslocando as mudas das 

matas à manutenção dos seus roçados. A exemplo da mandioca, cuja sua domesticação 

“constitui uma façanha extraordinária, porque se trata de uma planta venenosa a qual 

eles deviam, não apenas cultivar, mas também tratar adequadamente” (RIBEIRO, 2006, 

p. 28) por conta do ácido cianídrico, da necessária extração para torná-la comestível. 

Além, é claro, do fato de que não precisa ser colhida e estocada, já que se mantém viva 

e crescente na terra por meses.  

A agricultura desenvolvida garantia relativa fartura alimentar durante o ano, bem 

como uma variedade de matérias-primas, condimentos, venenos e estimulantes. Dessa 

maneira, conseguiam superar os episódios de carência ou déficit alimentar, recorrente 

entre os povos pré-agrícolas diante das intempéries, agraciados pela (e dependentes) da 

generosidade da natureza pela coleta de frutos, cocos e tubérculos em boa parte do ano, 

mas que “penam” em momentos de estiagem e transição de estações. Mesmo assim, 

dependiam do acasualidade na obtenção de alimentos de origem animal, através da caça 

e da pesca, igualmente sujeitos a oscilações de abundância e escassez31.  

 
Além da mandioca, cultivavam o milho, a batata-doce, o cará, o feijão, o amendoim, o 
tabaco, a abóbora, o urucum, o algodão, o carauá, cuias e cabaças, as pimentas, o abacaxi, o 
mamão, a erva-mate, o guaraná, entre muitas outras plantas. Inclusive dezenas de árvores 
frutíferas, como o caju, o pequi etc. Faziam, para isso, grandes roçados na mata, derrubando 
as árvores com seus machados de pedra e limpando o terreno com queimadas. (idem, 
ibidem). 
 

Diferentemente do encontrado pelos portugueses, encontraram os colonizadores 

espanhóis nas terras norte-americanas “praças de mercado”, locais destinados ao 

escoamento pela troca comercial de excedentes, um comércio intenso. São exemplos os 

relatos de Hernán Cortez e sua chegada à capital Asteca, Tenochititlán32, onde já 

existiam, além de uma desenvolvida cidade povoada e equipamentos urbanos, um 

agitado mercado diário, distribuidor e responsável pela circulação de mercadorias e 

                                                 
31 “Daí a importância dos sítios privilegiados, onde a caça e a pesca abundantes garantiam com maior 
regularidade a sobrevivência do grupo e permitiam manter alimentos maiores.” (RIBEIRO, 2006, p. 29) 
32 CORTEZ, Hernán. O fim de Montesuma. Porto Alegre: L&PM, 2000. 
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excedentes de produção controlados pelo Império. Assim como as culturas encontradas 

em regiões como Peru, Bolívia e Guatemala. 

Como analisa Mott (1975, p. 307), para a maioria dos países americanos, as feiras 

foram uma inovação do colonizador europeu, eram práticas desconhecidas da população 

nativa. Foram os colonizadores os responsáveis pela introdução dessas organizações 

para o comércio, ao tentar reproduzir, ou fazendo acontecer trocas regulares e reguladas, 

como as feiras ocorridas no continente europeu.  

Estas últimas eram práticas que remetem aos séculos XI e XII, mas cujos 

formatos e origens têm variadas versões. Inicialmente, como encontros para troca entre 

caravanas de mercadores nos idos da Idade Média, depois (ou concomitante) como 

organizações comerciais destinadas ao escoamento dos excedentes agrícolas e 

abastecimento de pequenas vilas e povoamentos33; daí, surgindo com regularidade e 

atraindo gente e mercadorias das mais variadas procedências, as feiras se constituíam 

em pontos de cruzamentos das rotas comerciais, às margens de rios ou perto de 

pequenos feudos protegidos. Seriam como mercados temporários que aos poucos foram 

sendo instituídos, controlados, fiscalizados – constituindo-se como grandes feiras com 

durações distintas, com seus próprios policiamento, leis, tributos e moedas34. Práticas 

que fizeram surgir um novo tipo de mercador, o cambista, responsável pelas trocas 

monetárias e equiparações entre as diferentes moedas utilizadas.   

Desde o início, os portugueses – estimulando as trocas – recebiam dos indígenas 

artigos exóticos como penas e adornos manufaturados com penas e palhas, animais 

coloridos e estranhos à fauna européia, exuberantes como os araras, papagaios, jandaias 

e periquitos. Depois foram “comercializados” produtos que serviam de matéria-prima 

para ser beneficiado na Europa, como o pau-brasil (corante natural), além de pequena 

produção de farinha e algodão, cultivados nos aldeamentos. Os produtos eram trazidos à 

praia, levados às feitorias ribeirinhas ou entregues às mãos dos próprios atravessadores 

para serem despachados nas naus a Portugal.  

                                                 
33 Conforme Franco (2001, p. 36): “Quando um domínio [territorial] tinha um certo excedente, ele era 
comercializado, diante da impossibilidade de se estocar. A imagem da villa fechada, vivendo 
exclusivamente de seus próprios recursos, deve ser matizada, pois havia especialização na produção. [...] 
para escoar essa produção, foram criadas as feiras como a de Saint-Denis [...].”  
34 “Una organización similar se encuentra em las ferias, principalmente em las de Champaña cuya edad de 
oro es el siglo XIII. Agentes oficiales nombrados por la autoridad del lugar (en Champaña el conde y, a 
partir de 1284, e rey de Francia) están encargados de hacer respetar la justicia y el orden, tanto desde el 
punto de vista civil como desde el punto de vista estrictamente comercial. Un tribunal de feria compuesto 
por dos guardas hace aplicar el derecho de las ferias.” (LE GOFF, 1973, p. 186) 
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Nada que os índios tinham ou faziam foi visto com qualquer apreço, senão eles próprios, 
como objeto de diverso de gozo e como fazedores do que não entendiam, produtores do que 
não consumiam. O invasor, ao contrário, vinha com as mãos cheias e as naus abarrotadas de 
machados, facas, facões, canivetes, tesouras, espelhos e, também, miçangas cristalizadas em 
cores opalinas. Quanto índio se desembestou, enlouquecido, contra outros índios e até contra 
seu próprio povo, por amor dessas preciosidades. (RIBEIRO, 2006, p. 44) 

 

Mas, essa aparente disposição de artefatos e produtos extraídos para os 

colonizadores durou pouco. Inexperientes comercialmente e ingênuos quanto às 

pretensões e malícia dos portugueses, os indígenas tiveram suas aldeias constantemente 

saqueadas, eram expropriados e muitas vezes aprisionados. As novas preciosidades, de 

que fala Darcy Ribeiro, tornavam-se indispensáveis e, para obtê-las, muitos nativos 

tiveram que se submeter a todos os “modos de pagar seus preços”. Essas “bugigangas”, 

“trecos” aos olhos do europeu eram, “em essência, a mercadoria que integrava o mundo 

índio com o mercado, com a potência prodigiosa de tudo subverter.” (idem, ibidem). 

Atraentes, sedutoras e causadoras de “dependência”, as ferramentas de ferro trazidas 

pelos portugueses seriam também as ferramentas que levariam os nativos do Brasil a 

prestar inúmeros serviços aos estrangeiros. 

 
A primeira dessas tarefas seria justamente o corte do pau-brasil. Com machado de pedra, a 
árvore que iria inserir o Brasil no circuito mercantil da Europa levava cerca de três horas 
para ser derrubada. Com machado de ferro, um tronco de igual dimensão podia ser cortado 
em apenas 15 minutos. (BUENO, 1998, p. 107) 
 

Contudo, se não perturbavam a Coroa Portuguesa, pelo menos era de seu desejo 

controlar as trocas tecidas com os nativos. Tanto o é que, as recomendações já aparecem 

em ordem enviada, em 1534, ao Capitão-mor de Pernambuco pelo Rei de Portugal, D. 

Manuel I. Segundo o qual: 

 
Todas as pessoas assim de meus reinos e senhorios, como de fora deles, que à dita capitania 
forem, não poderão tratar, nem comprar, nem vender cousa alguma com os gentios da 
terra, e tratarão somente com o Capitão e povoadores dela, comprando, vendendo e 
resgatando com eles tudo o que puder haver. E quem o contrário fizer, hei por bem que 
perca em dobro toda a mercadoria. [grifos nossos] (Arquivo Histórico Ultramarino apud 
MOTT, 1975, p. 309) 

 
Além de recomendação, ou melhor, proibição do comércio, a carta foral da 

capitania de Pernambuco sugere um mau augúrio aos que assim procedessem, isto é, 

que comerciassem com os nativos35. Intencional ou não, solução legal ou simples 

                                                 
35 “O comércio permitido no tempo de Pereira Coutinho era ampliado e facilitado pelo regimento de 
exigência de que os índios submetidos em luta contribuíssem com certas quantidades anuais de 
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prevenção jurídica, a ordem – ao atribui ao capitão-mor e encarregados a 

responsabilidade com as trocas – tenta resguardar a estes o comércio com os da terra.  

Aporta em 1549 o primeiro Governador Geral do Brasil, Thomé de Souza, e junto 

com a sua esquadra, um Regimento para o Governo e efetivação de uma empresa 

colonial, na qual a edificação de uma cidade-fortaleza – que viria a ser Salvador – está 

uma primeira referência a feiras no Brasil. No documento com data de 1548, sob 

recomendação do então rei, D. João III, determinava-se que: 

 
[...] nas ditas vilas e povoações se faça em um dia de cada semana, ou mais, se nos 
parecerem necessários, feira a que os gentios possam vir vender o que tiverem e 
quiserem, e comprar o que houverem mister, e assim ordenais que os cristãos não vão às 
aldeias dos gentios a tratar com eles [...] [grifos nossos] (AHU, apud MOTT, 1975, p. 309) 
 

 
Ora, junto à primeira referência a feiras a serem feitas nas terras do Brasil, na 

ocupação do sítio que seria a cidade de Salvador, novamente aparece a questão do 

comércio com os “gentios” e novamente a proibição para que este se efetivasse em suas 

próprias aldeias. Recomendações às negociações implementadas pelos colonizadores 

com os índios em suas tribos, momentos muitas vezes de saque, extorsão e massacre. 

Sendo este último, digamos, sugerido no processo de conquista das áreas circunvizinhas 

ao núcleo principal de povoamento da metrópole colonial e, em seguida, nas guerras e 

destruições de aldeias Recôncavo adentro36. Mais adiante, a ocupação do Recôncavo 

baiano, dentro da decisão de criação de um mercado produtor de açúcar, exigindo terras 

em abundância (para o plantation), base financeira e ambiente ecológico adequado, 

levara à destruição de inúmeras aldeias indígenas.  

É curioso também que o regimento ordena a criação das feiras como eventos 

regulares (dias e semanas) em núcleos ou redutos de povoamento, supondo uma 

“inclinação” comercial dos autóctones: “que os gentios possam vir vender [...] e 

comprar”, sem que estes tivessem qualquer princípio de troca comercial, valores e 

                                                                                                                                               
mantimentos para os colonos e com a fixação, nas vilas e povoações, ‘em cada um dia de cada semana’ de 
uma ‘feira a que os gentios possam trazer o que tiverem ou quiserem, e comprar o que houverem mister’. 
Permitia-se, ademais, contra todas as proibições de contato entre os europeus e os indígenas, que se desse 
licença para ir aos aldeamentos os cristãos que necessitassem comprar alguma coisa dos gentios”. 
(AZEVEDO, 1969, p. 263) 
36 Conforme Tavares (2000, p. 105): “Depois que os dois primeiros governos-gerais dizimaram os 
tupinambás aldeados nos arredores da Cidade do Salvador (existiam 47 aldeias), a expansão dos colonos 
continuara em direção do Iguape. Duarte da Costa comandara a guerra contra os índios de Itapuã e Rio 
Vermelho, mas os colonos ainda continuavavam pedindo, em 1558 (início do governo Mem de Sá), para 
‘ lançar daqui de em redor da cidade os índios’.” 
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meios de troca. O “comercial”, na verdade, coloca-se como escambo, e as escalas 

definidoras das preferências e niveladoras do “justo” na troca, uma mistura entre duas 

culturas bastante diferentes. 

Em poucas décadas da colonização, grande parte das povoações indígenas da 

costa encontradas pelas caravelas descobridoras desapareceu. Ao longo dos anos, a 

paisagem foi sendo composta por outros tipos de instalações povoadas: a partir dos 

engenhos, das missões jesuíticas e os vilarejos e sítios de criação de gados. Em todas 

elas se desenvolvia produção agrícola, sendo trocada e negociada regularmente, na 

tentativa de suprir as necessidades alimentares, em eventos comerciais como feiras. 

As feiras apareciam aos olhos dos portugueses como muito eficientes37, por isso 

deveriam ser implementadas. Os fins, como comenta Mott (1975), pareciam coerentes 

dadas as condições da colonização brasileira e da feição que parecia assumir ante o que 

poderia ofertar à primeira mão: 

 
[...] acreditamos que o Soberano Português tinha em mente muito mais provocar a 
concentração de mercadorias nativas a serem exportadas para a Metrópole do que a 
satisfação das necessidades de subsistência imediata dos habitantes dos pequenos núcleos 
populacionais da Bahia. (p. 309) 
 

 
Concentrar a produção dos nativos para exportar em maiores quantidades, 

forçando a acumulação de materiais e artigos dos indígenas. Este pareceu ter sido o 

objetivo maior da ordenação de implantação de feiras.  

Assim, mesmo como ordem prevista ao atendimento dos fins comerciais aos 

artigos da terra para serem vendidos na Europa, as feiras parece que não foram 

amplamente criadas e executadas. As relações com os nativos, nas quais estes levavam 

às praias ou às benfeitorias os artigos para serem encaminhados a Portugal, pareceram 

suficientes ao fim primeiro de criar um excedente, de acumular artigos que pudessem 

ser vendidos (mercadorias) fora. Primeiro o pau-brasil, arrancado das matas e 

encaminhado para os portos e, mesmo o açúcar, que saía dos engenhos prontos para 

serem conduzidos às naus. Não havia necessidade de reuni-los em praça para que 

fossem agregados em grandes lotes38. 

                                                 
37 Inclusive em outras áreas coloniais, como na Costa da Guiné, no continente Africano. 
38 Mott (idem.) faz referência também a um segundo regimento, datado de 1588, igualmente enviado ao 
governador geral do Brasil. Segundo o qual se ordena que se fizessem feiras em povoações das capitanias 
para que os “gentios” pudessem vender, “[...] e não se fazendo as ditas feiras, ordenareis que se façam um 
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O citado autor faz referência também ao “Regimento que trouxe o Mestre de 

Campo General do Brasil” (D. Afonso VI), em 1677, que ordenava a sua criação para 

que os índios pudessem vender. 

 
Nesta capitania nunca se fizeram feiras para os gentios venderem o que trazem, ou 
comprarem o que lhes for necessário, e por isso não tem lugar a disposição deste capítulo, o 
que seria mais aplicado à Capitania do Pará, aonde há sem comparação muito maior número 
de índios. [grifos nossos] (Documentos Históricos da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, 
apud MOTT, 1975, p. 310-311)   

 
 

Mais que uma repetição das ordenanças anteriores no que concerne ao chamado 

“comércio com os gentios”, o Regimento refere-se a um diagnóstico no qual – ou pelos 

motivos apontados acima ou por outros desconhecidos de nossa leitura histórica – não 

se fizeram feiras no Brasil por mais de 100 anos de colonização, pelo menos nos moldes 

sugeridos pelos regentes. O número de índios, dispersões, fugas ou, simplesmente, 

extermínios, ao longo da colonização e expansão das fronteiras pelo desbravador branco 

europeu, parecia não favorecer, aos olhos de sua majestade, a realização das “feiras” 

com os nativos. 

Se as feiras não aconteceram consoante as ordenanças da Corte, o comércio logo 

estabelecido com os nativos foi intenso. Seja pela capacidade plástica do Português, sua 

capacidade de adaptação, como nos assinala Gilberto Freyre e corrobora Thales de 

Azevedo (1969), seja pelos imperativos das condições, os portugueses ajustaram hábitos 

alimentares, incorporaram novos aos seus e introduziram aos nativos seus víveres 

costumeiros, se misturando. Influenciando e sendo influenciados, teceram variada troca 

entre os indígenas. “Ovos, galinhas, porcos, azeite, vinho adquiriram na vida brasileira 

de então uma tal importância que até como moeda, e moeda de valor, era utilizados, o 

que em parte se explica pela escassez de moeda metálica durante toda era colonial.” 

(AZEVEDO, 1969, p. 256). 

A sua inexistência prática39 e o reconhecimento oficial da Coroa levam a Mott 

(1975) a levantar uma hipótese. Segundo ele: “[...] embora a idéia das feiras se enraíze 

                                                                                                                                               
dia ou mais cada semana” (AHU, Apud MOTT, p. 310). De novo aparecem as ditas feiras para os gentios 
venderem, realçadas pela ênfase em se insistir na regularidade em dias numa mesma semana.  
 
39 Há referências a uma primeira feira localizada no norte do Recôncavo baiano, a feira de Capoame, 
distrito de Santo Amaro de Ipitanga, como o principal centro de comércio das boiadas que vinham do 
Sertão com destino à cidade da Bahia e ao seu Recôncavo, mas os registros são imprecisos, segundo Mott 
(1975), por volta do século XVII. Thales de Azevedo (1969, p. 322) também faz referência à Feira de 
Capoame em seção sobre o problema do abastecimento de carne em Salvador. 
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nos primórdios da vida brasileira, sua emergência provavelmente só se consubstanciará, 

quando do maior desenvolvimento demográfico e da diversificação econômica da 

Colônia” (p. 311). 

O incremento populacional – sendo para além do território litorâneo e efetivação 

da ocupação produtiva –, somado à ampliação das atividades econômicas e cultivo de 

gêneros alimentícios, vão ser juntos responsáveis pela constituição de trocas periódicas 

e essenciais para o abastecimento das vilas e povoados coloniais. Portanto, o surgimento 

efetivo de feiras no Brasil estará menos ligado às determinações da Coroa a partir dos 

regimentos de administração comercial das mercadorias à exportação do que como 

reflexo intencional das necessidades locais e regionais de abastecimento40.  

Com o ulterior adensamento populacional e povoamento, como assinalam 

Venâncio; Furtado (2000, p. 95), “o comércio [torna-se] fundamental no processo 

colonial, pois intercambiava as mercadorias necessárias à manutenção da vida, sendo 

também um poderoso mecanismo de transferência de riquezas do interior do Império 

português em direção à sede do trono”. 

O que se pode deduzir é que, ao longo dos anos de ocupação da colônia, as 

primeiras iniciativas de comércio com os indígenas foram cedendo espaço para formas 

mais eficientes de produção de riquezas (excedentes) e de abastecimento 

(principalmente com a produção dos aldeamentos). Do propositivo-imposto escambo 

com os nativos, para uma variedade de formas de comércio em paralelo ao processo de 

povoamento e ocupação do território. De antemão, a principal característica do 

comércio colonial na América portuguesa, geradora de uma variedade ampla de tipos de 

comerciais, atividades e estabelecimentos, foi a diversidade. 

Diante de um emergente sistema colonial de abastecimento, inscrevia-se uma 

intrincada divisão do trabalho voltada a fazer circular as mercadorias de fora e de 

dentro, para dentro e para fora da Colônia. Diverso o comércio, diversos os tipos 

                                                 
40 Existem referências a feiras realizadas no século XVIII na freguesia de Mata de São João, na vila de 
Nazaré, Bahia; no distrito de Goiana, na localidade de Cruz das Almas, em Pernambuco; de uma feira-
franca na localidade de Laranjeiras, em Sergipe. No século XIX, em Itabaianinha, Pernambuco; ao sul do 
rio Itapicuru, na vila do Conde numa localidade denominada de Ribeira, na Bahia, e a própria feira de 
gado de Feira de Santana; em Sergipe nas localidades de vilas de capela, Rosário, Própria, Nossa Senhora 
das Dores etc.; a feira de Sorocaba em São Paulo, Feira das Mulas ou Feira dos burros; e a referência ao 
Mercado do Peixe no Rio de Janeiro. Naquela época, conforme observa Mott, havia dois tipos de feiras: 
“A feira-mercado, realizando-se todos os sábados, com uma área de dominância mais restrita, destinada 
sobretudo ao abastecimento alimentar da população circunvizinha e a feira-franca, anual ou bi-anual, 
reunindo compradores e vendedores especialistas provenientes de regiões mais distantes, que 
comerciavam certos bens regionais, como o gado, por exemplo.” (MOTT, 1975, p. 314) 
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humanos que o compunham. Como camada bem heterogênea, os comerciantes coloniais 

expressam a hierarquia das raças do sistema implantado: escravocrata agroexportador, 

uma colônia voltada para a exportação.  

Venâncio e Furtado (idem.) classificam em três categorias esses tipos sociais do 

ramo comercial: os homens brancos, portugueses de origem, que dominam o comércio 

por grosso que dependia e movimentava maiores montantes de capital e que desenha 

uma rede imbricada, clientelista e propulsora de ascensão social41 – estes eram 

proprietários de estabelecimentos mercantis e financiavam as atividades de pequenos 

comerciantes; em seguida, outros homens brancos, nativos, dedicados ao comércio 

intracolonial, mediadores dos portos com os sertões, incluindo a região dos currais 

nordestinos e os mercados consumidores de Minas, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul; 

e por último, estavam os negros, mestiços e forros, em especial mulheres, 

perambulantes numerosos no comércio a retalho nas ruas e vendas das periferias, 

mercando principalmente gêneros alimentícios e bebidas. 

O grande comércio do grosso trato, conforme a tipologia dos autores, era o 

responsável pela importação de mercadorias do Reino. Atuando em vários setores, 

comerciavam secos (maços, cadeados, panos, cordas, fivelas, tabaco etc.) e molhados 

(vinhos, licores, azeites etc.), além de participar no tráfico internacional de escravos “e 

em companhias de seguro; arrematavam a exploração do sistema postal e até mesmo 

investiam em educação comercial e firmas de direito mercantil” (idem, p. 99). O grande 

comércio, portanto, abastecia a Colônia com víveres e mediava o fluxo de produtos 

manufaturados. Os autores, no desenho dessa extensa e fina rede encabeçada pelos 

comerciantes de grosso trato, falam do intenso processo de especialização na vendagem 

dos gêneros, além do que denominavam de “rede de endividamento”, referindo-se à 

“agiotagem” ou práticas de empréstimos a juros. 

 
O mundo do grande comércio formava, portanto, intrincadas redes de contatos, que 
interligavam as várias áreas do Império Colonial português. Nesse aspecto, os portugueses 
reproduziam, na esfera dos seus domínios, um conjunto de práticas econômicas comuns à 
Época Moderna (idem, p. 100). 
 

                                                 
41 “Nesse setor eram dominantes os homens brancos de origem portuguesa, como o homem de negócio 
Francisco Pinheiro, que, de Lisboa, negociava com as mais diferentes praças. Na Europa, seus negócios 
se estendiam à França, Inglaterra, Holanda, Alemanha, Itália e Espanha. Em Portugal, abrangiam as mais 
diversas regiões.” (VENÂNCIO; FURTADO, 2000, p. 98) 
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Mas, os fios extensos, a malha fina daquela rede comercial colonial, diante das 

demandas por abastecimento ante o processo de desbravamento e ocupação por 

assentamentos, e da imensidão territorial da Colônia, exigia quem a entrecortasse, 

percorrendo vastas distâncias, circulando produtos e suprindo/recolhendo necessidades. 

Eram os “comerciantes volantes”. “Eles transportavam produtos entre o litoral e o 

interior, como também transitavam entre o mundo urbano e o rural” (p. 101). 

Trabalhando por comissão, como representantes ou a serviço dos mercadores 

maiores, os volantes se deslocavam por mulas e em redes onde dormiam e levavam os 

artigos à venda. Cruzando a Colônia, recebiam variadas nominações: viandantes, 

tratantes, comboeiros e condutores, além de caixeiros, condutores ou tropeiros, 

conforme os produtos ou especificidades do comércio realizado42. 

Aos volantes ou aninhados em grandes redes de um sistema colonial, inscrevia-se 

também o comércio fixo, os estabelecimentos tipo lojas ou vendas. Também, geográfica 

e temporalmente, receberam variadas nominações. Segundo os autores (idem), as lojas e 

vendas comerciavam, indistintamente, produtos secos e molhados. Não eram 

especializadas e recebiam tal denominação por conta das dimensões e localização 

(centro das vilas). Já as vendas, de menor porte, estavam nas periferias e garantiam o 

aprovisionamento dos escravos e forros. A amplitude desse tipo de comércio explica a 

divisão do trabalho, na certa especialização por divisão das atribuições internamente. 

Nas lojas, por exemplo, os donos financiavam alguns comerciantes volantes, 

encarregando-os também do trânsito com os portos; mantinham caixeiros, escriturários 

e grandes livros com funcionários e funções específicas. 

Já o pequeno comércio, pulverizado pelas vilas e povoados, marcadamente 

feminino, como atentam os autores (SOARES, 1993; VENÂNCIO; FURTADO, 2000 e 

FERREIRA FILHO, 2003), compunham a rasteira fundamental do sistema de 

abastecimento colonial e marcavam a paisagem dos grandes centros coloniais, como 

Salvador e Rio de Janeiro. Em pequenos estabelecimentos ou ambulantes, as mulheres 

dominavam esses ofícios. “A passagem do ‘grande’ comércio para o ‘pequeno’ 

significa, nesse sentido, o deslocamento do mundo masculino para o feminino” (p. 104). 

 

                                                 
42 “Os comboeiros eram aqueles que viviam basicamente do transporte de escravos, embora também 
transportassem mercadorias. Um exemplo foi Manoel Ferreira Leal, que faleceu no caminho da Bahia 
para Minas, quando conduzia quatro cavalos e dezesseis escravos.” (idem., p. 102) 
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O sucesso se refletia, sobretudo, no controle que as ganhadeiras vieram a ter sobre o 
comércio varejista de produtos perecíveis. Já no final do século XVIII, Vilhena notou que 
elas praticamente monopolizavam a distribuição de peixes, carnes, verduras e até produtos 
de contrabando. (SOARES, 1993, p. 61) 
 
 

Trabalhando em vendas ou em atividades que circunscreviam aos lugares dos 

folguedos, bailes e batuques, muitas mulheres tentavam sobreviver, seja se prostituindo, 

seja vendendo em ou por tabuleiros pastéis, bolos, doces, aguardentes, uma miríade de 

quitutes ou outros preparados adocicados – monopolizando o comércio miúdo e 

imprimindo na paisagem urbana a peculiaridade tão retratada em pinturas e 

depoimentos dos viajantes. 

Homens e mulheres, negros, brancos e mestiços, dominando ou vivendo em 

“conflito ou negociação” com os dominantes, eram os rendeiros e rendeiras das tramas e 

fios da teia comercial no Brasil colonial – desenhistas das rotas e trajetórias das 

permutas e negócios entre o litoral e os sertões.  

A cenário colonial, ao longo dos anos de ocupação e adensamento populacional, 

foi carecendo de intrincados fios comerciais em que tratar, trocar, vender e comprar 

eram os verbos principais. 

 

1.2 “Salvador é uma feira”: A cidade do Salvador e suas relações 
comerciais 

 
 
“Salvador de qualquer modo permanece, ao longo do século 
XIX, mercado, feira, porto, lugar de trocas para populações 
vindas de todos os horizontes. [É um mercado] com dimensões 
de toda uma região [...]” (MATTOSO, 1978, p. 2) 

 

Quando através da Bahia, ou melhor pelas águas da Baía de Todos os Santos, 

passou a dupla de naturalistas Spix e Martius43 e avistaram, depois que aportaram da 

ilha de Itaparica, chamou-lhes atenção “a extensão e a grandeza do [...] commercio” (p. 

53) aqui realizado. Impressionados desde além-mar, ou melhor, navegando rumo ao 

porto de Salvador ou Cidade da Bahia, a esses intrépidos viajantes marcara a pujança 

comercial da cidade-fortaleza-entreposto do Império e primeira capital da colônia. 

Já em terra firme, descrevem o que viram: 

                                                 
43 Spix e Martius viajaram largamente através do nosso país e o fizeram em uma em que época (1817-
1820) em que a “terra era virgem”. A obra aqui utilizada é o trecho traduzido como Através da Bahia de 
“Reise in Brasilien”, correspondendo ao volume dois, das páginas 584 a 766. 
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As lojas abertas mostram abundancia incrível de mercadorias européias. São ricamente 
sortidas de fazendas inglesas, chapéos, artigos de cutellaria, artigos franceses de modas, 
linho allemão, ferragens, artigos de Nuremberg, fazendas portuguesas, grossas [...] 
mantimentos europeus e bacalhau [...] são oferecidos em grandes quantidades [...] as poucas 
pharmacias parecem installadas com em Portugal e são providas, em abundancia, de 
específicos inglêses e remédios secretos. [...] algumas pequenas livrarias [nessa] 
movimentada cidade commercial. [...] entretanto, são grandes e numerosos os armarinhos, 
onde se vendem pedras multicores de Minas Novas, lapidas, [...] das pedras, uma parte 
levam os sertanejos, que voltam de suas visitas á Capital; outra é destinada às negras, 
quando pertencem aos ricos fabricantes de assucar, as quaes realçam com o brilho de taes 
correntes de luxo [...] [grifos nossos] (p. 55) 

 
Neste longo trecho sobre as “lojas, armazéns, livrarias e pharmacias”, Spix e 

Martius dão-nos um esboço da vida comercial da antiga capital da colônia nos 

oitocentos. As lojas e o comércio espalhados por todos os lados na baixa da cidade44, – 

lugar este “immundo” e afugentador do “europeu susceptivel” – de onde se ouvem 

“borborinho do commercio”, e são vendidos e distribuídos produtos em sua maioria 

chegados de fora, importados, além de artigos da terra, produzidos nas Minas Gerais. 

Uma movimentação que reflete a inclinação e destino da primeira cidade-porto fundada 

no Brasil: sua função comercial. Mas também para o embarque. Daqui saíam para todos 

os países marítimos europeus, para as ilhas portuguesas e para a América do Norte: 

 
[...] assucar, café, tabaco, algodão, cachaça, melaço, óleo de baleia, cêbo, couros de boi, 
secos e curtidos, (que assim como chifres e pontas vêm em grande porção das províncias do 
sul) arroz, pau campeche, fustête, ipecacaunha, cacau, pimenta, gengibre, anil e colla de 
peixe. [...] a Bahia é o principal porto para as praças menores da costa e do intereior e 
expede para as mesmas, os artigos europeus, norte-americanos e das Índias Orientaes. 
[grifos nossos] (p. 86) 

 
Outro trecho de relato de viagem de outro naturalista, Maximiliano de Habsburgo, 

ilustra mesmo fascínio45: 

 
Uma cidade de barracas semelhantes a um bazar, simétrica, com ruas que se cortam e 
que o circundam, forma o mercado de frutas da Bahia, que se assemelha a Gibraltar, só que 
mais grandioso e de conteúdo incomparavelmente mais interessante [...] Quando se 
entra no mercado, fica-se, como no bazar do Cairo, atordoado, extasiado. Não se sabe 
para onde olhar primeiro, se para os vendedores ou para as mercadorias, se a atenção deve 
ser dedicada primeiramente, às plantas ou aos animais. Quando se quer deter-se um pouco 

                                                 
44 Os viajantes fazem menção ao Mercado do Peixe, localizado na cidade Baixa: “Alguns passos adiante 
encontrámos o mercado de peixe. Não é tão fartamente provido como o do Rio de Janeiro. O aspecto 
immundo afugenta logo o europeu susceptível, que, para qualquer parte que se volte, no ajuntamento do 
povo na praia, sentirá offendidos o olfacto e o sentimento moral” (p. 55)  
45 Segundo Araújo (2008, p. 3): “Os viajantes, como Martius e Spix, procuraram conhecer a realidade 
através da observação do empírico e da natureza, mas também estava marcados pelas influências do 
movimento romântico já em voga na Europa.” Assim, o “maravilhamento”, o deslumbre, o êxtase são 
emoções expressas desse contato com os trópicos. São olhares amalgamados de deslumbre e encontro 
com a natureza perdida, pura, natural, primitiva e popular; e etnocentrismo. 
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diante de um objeto, a pessoa se vê rodeada, imediatamente, ela multidão negra, que 
tagarelava à nossa volta, com seus tons guturais, de tal forma que não é possível uma 
apreciação cuidadosa. (HABSBURGO, 1982, p. 138) 
 
 

Na cidade baixa, ao longo do período colonial, desenvolveram-se atividades 

intimamente ligadas ao porto. O descarregamento de mercadorias, variadas e de origens 

distintas, se fazia lá, assim como a venda a grosso e a retalho46.  

Da cidade baixa, do agitado comércio e de sua imbricada imundície, como nos 

relatos, Spix & Martius descrevem a cidade alta, dizendo livrarem-se “da immundicie e 

do atropelo do litoral quente”. As comuns “cadeiras de arruar” são descritas por eles, 

como cadeiras de aluguel, “[...] em que dois robustos negros escravos podem 

transportal-o [o viajante] com presteza para a cidade alta, onde uma calma não commum 

o espera e as agradáveis brizas marinhas o reconfortam [...]” (p. 60).  

 
Ao chegar à Cidade Alta, no entanto, o visitante voltava a se enfeitiçar. [...] É a cidade da 
riqueza, das praças amplas e arejadas, dos chafarizes [...] Enfim, o contraste entre as cidades 
alta e baixa é acentuado ao extremo por aqueles que visitam a Salvador oitocentista. Numa, 
eles experimentam a náusea – e mesmo o nojo; noutra, o prazer, a sedução sensorial. 
(RISÉRIO, 2004, p. 296) 

 
 Na cidade alta, ficaram as atividades administrativas coloniais, assim como as 

residências. Desde o núcleo original, estabelecido ao longo dos anos a partir de 1549, 

desenvolveram-se edificações em torno da Praça dos governadores, onde também havia 

a Casa de Câmara, expandindo-se em seguida para a Praça da Sé e o Terreiro de Jesus. 

 Mattoso (1992) diz ser comum a quase todos os viajantes aqui chegados o 

testemunho sobre os nauseabundos odores da cidade baixa. Como, deslumbrada, diz 

Maria Graham, a bordo da fragata “Doris”, em 16 de outubro de 1821: 

 
Esta manhã, ao raiar da aurora, meus olhos abriram-se diante de um dos mais belos 
espetáculos que jamais contemplei. Uma cidade, magnífica de aspecto, vista do mar, está 
colocada ao longo da cumeeira e na declividade [...] tudo completa um panorama 

                                                 
46 Comentando sobre a importância de Salvador, Mattoso (1992, p. 62): “Já importante no final do século 
XVI, Salvador era ‘o pulmão por onde respirava a colônia’ e, mais tarde, a Província e o Estado da Bahia. 
Porto exportador e importador, a Bahia sempre ocupou os primeiros lugares entre os portos brasileiros. 
Dos motivos que para isto contribuíram destacam-se: a importância da cidade como cabeça política 
administrativa da colônia, primeiro, da Província e Estado mais tarde; sua localização no meio da extensa 
orla marítima brasileira e sua maior proximidade da Europa que os portos do Sul; sua diversidade na 
exportação de produtos primários como o açúcar, o tabaco, os couros, a farinha de mandioca, a 
aguardente, o algodão, e tantos outros; seu papel de redistribuidor de mercadorias importadas. Mas 
sobretudo, sua facilidade de acesso para o abastecimento dos navios e seu ancoradouro, relativamente 
abrigado. As múltiplas funções e os bons desempenhos fazem de Salvador um lugar de encontro para 
embarcações de todo tipo.”  
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encantador; depois há uma fresca brisa marítima que dá ânimo para apreciá-lo, não obstante 
o clima tropical. (GRAHAM, 1990, p. 164) 
 
 

Se maravilhados em mar com a diversidade e encantadora visão da cidade, 

quando do desembarque, se não o cheiro e as vistas, não raro se decepcionavam com o 

que viam e sentiam. Como endossa Risério (2004), referindo-se também as impressões 

e decepções dos viajantes: “e o que se vê é que os viajantes eram unânimes ao enfatizar 

a rara beleza da vista daquela cidade erguida em anfiteatro, a cavaleiro do Atlântico Sul. 

[...] Mas o êxtase é substituído pelo choque decepcionante, tão logo o indivíduo 

desembarca na Cidade Baixa. Aqui, a unanimidade continua, só que pelo avesso”47. Pés 

no chão e novos adjetivos se juntavam paradoxalmente ao fascínio inebriante: feio, 

imundo, sujo etc. 

 

Era pois junto ao mar que as atividades comerciais se exerciam, num estreito espaço, 
limitado por duas construções religiosas: ao sul, a belíssima basílica de Nossa Senhora da 
Conceição, que se ergue no bairro chamado ‘da Preguiça’, e ao norte – onde é menos 
íngreme a ladeira que liga as cidades Alta e Baixa – a Igreja de Nossa Senhora do Pilar. 
(idem., p. 436) 

 

Entre as igrejas, separadas por uma única rua paralela de quase dois quilômetros 

de comprimento, neste espaço se encontravam os prédios da Alfândega, Celeiro 

Público, Arsenal da Marinha e Bolsa de mercadorias (depois a Antiga Associação 

Comercial da Bahia), ficavam também os entrepostos e armazéns com os produtos para 

a exportação e chegados por mar, além de bazares, lojas e mercados, onde se podia 

comprar de tudo e mais outras coisas. 

 
Em lojinhas minúsculas – tabernas, livrarias e drogarias, por exemplo –, em 
estabelecimentos mais ou menos bem cuidados ou em tendas improvisadas, expunham-se 
roupas, bijuterias e tecidos, sapatos e bebidas, remédios para o corpo e para os humores, e 
ofereciam-se todos os serviços necessários a residentes ou viajantes: alfaiates, barbeiros, 
serralheiros, toneleiros, funileiros, fabricantes de fumo para mascar ou de rapé. Muitas ruas 
e pracinhas do bairro eram conhecidas pelos nomes desses ofícios humildes: rua ‘do Peso do 
Fumo’, rua ‘das Grades de Ferro’, praça ‘dos Toneleiros’, praça ‘dos Barbeiros”, rua ‘dos 
Caldeireiros’. (idem, ibidem) 

 

                                                 
47 Sobre o tema ver os trabalhos de: AUGEL, Moema Parente. Viajantes Estrangeiros na Bahia 
Oitocentista. São Paulo-Brasília: Cultrix, 1980. E ARAÚJO, Jean Marcel Oliveira. Organizando os 
lugares, ordenando os espaços: a cidade de Salvador da Bahia sob o olhar dos viajantes (1821-1856). 
Revista Eletrônica Urbanidades, n. 3, ano 2, 2006, Brasília, UNB. Disponível em: 
http://www.unb.br/ics/sol/itinerancias/urbanidades/#apresent. Acesso em: 29.10.2008 
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Nessas ruas se misturava enorme número de trabalhadores, vendedores 

ambulantes, verdureiros, feirantes, escravos de cantos, carregadores etc48. Além de lugar 

de comércio, trocas, a rua era também o lugar de comer e beber. As mulheres negras, as 

quituteiras, ganhadeiras, desde cedo começavam os preparos dos quitutes os mais 

variados a serem ofertados aos transeuntes e aos moradores nas janelas de casa. Era o 

meio de vida e ganho e locus de trabalho para uma miríade de trabalhadores. Sendo 

“[...] até o fim do século [...] os únicos verdadeiros centros comerciais da cidade” 

(MATTOSO, 1992, p. 437). 

Mattoso levanta registro das tentativas e deliberações do poder público, na pessoa 

da Câmara Municipal, no século XIX, em conter a imundície e falta de higiene, sob a 

forma de edição de posturas para a disciplina da população, procurando ensinar  

 
[...] a não repetir gestos seculares, como o de lançar às ruas detritos e águas sujas. Cabe 
acrescentar que a Cidade Baixa recebia forçosamente o afluxo de todas as valas e todas as 
imundícies das casas construídas acima, embora regulamentos obrigassem os habitantes da 
Cidade Alta a recolher seus dejetos longe do mar. 

 
Como continua em outro trecho (idem, p. 438): 

 
Sem canalizações ou esgotos, centro de venda de produtos perecíveis como carnes, peixes 
ou frutas, entupida durante o dia por uma multidão excessiva para o espaço disponível, a 
zona do porto, sobretudo sob o calor úmido do verão tropical, dava náuseas ao viajante 
estrangeiro, pouco afeito ao odor dos alimentos exóticos. 
 

Era suja, imunda, e agitada, viva. Marcada pela insurgência diária de 

trabalhadores, carregadores e gentes coloridas, no ir e vir garantidor do fluxo não só de 

mercadorias, mais de pessoas e notícias. 

 
Estas imagens de uma cidade suja, mal iluminada, mal drenada, mal pavimentada, mal 
policiada, não devem obliterar, porém, a outra face, sorridente e alegre, de uma cidade que – 
privilégio raro – era pródiga em praças arejadas, recantos bucólicos, praias de areia fina, 
centenas de fontes e poços, aléias bem cuidadas, canteiros e jardins com árvores imensas e 
sempre verdes. (idem, p. 444) 

 
Esta cidade encontrada pelos viajantes nas primeiras décadas do século XIX foi 

fundada em 1549. Portugal, na instituição do Governo Geral, procurou transferir para 

suas terras brasileiras uma estrutura administrativa a fim de atender as necessidades de 

                                                 
48 “Todas essas atividades ambulantes retalhistas eram atividades modestas pelos diminutos capitais de 
que necessitavam, mas permitiam a manutenção e a sobrevivência de uma parte da população que vivia 
numa cidade onde [...] o mercado de trabalho oferecia poucas oportunidades.” (MATTOSO, 1978, p. 252) 
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um governo para toda a Colônia. Sendo necessário ocupar e garantir o território, tornou-

se prioridade a unificação e defesa da terra nos planos da Coroa portuguesa.  

A instalação de um porto acompanhou a breve construção de armazéns e outros 

recursos para o seu imediato funcionamento. Ainda que aportasse primeiramente no 

povoamento de Vila Velha, o primeiro governador geral escolheu como sítio uma área 

no interior da Baía, com melhores condições portuárias e de defesa. Dessa forma, como, 

desde seu plano e na sua execução, núcleo básico para a exploração econômica e a 

colonização intensiva do Brasil, a cidade do Salvador, era para ser e se tornou centro 

comercial interno e externo, fundamentalmente distribuidor de produtos vindos do velho 

mundo e de mercadorias e matérias-primas locais e regionais. Era a “cidade-porto-

armazém do circuito de produtos locais e matérias primas, que ligavam o Brasil a 

Portugal” (SIMAS FILHO, 1980, p. 35) – e daí ao mundo. Salvador surge, portanto, 

como o desejado e planejado centro urbano coordenador de todo o processo de 

colonização. “Um porto na rota das navegações oceânicas e um ponto de trocas 

integrado na rede de mercados que se encadeavam ao emergente capitalismo europeu 

[...]” (ARAÚJO, 2000, p. 10). A empreitada portuguesa com o Governo Geral e 

construção de Salvador imprimiram na antiga Kirimurê, o grande mar interior na 

cosmologia Tupinambá, um destino ímpar e irreversível: tornar-se a Baía de Todos os 

Santos, o perímetro geomorfológico sobre a qual se assentaria o centro urbano de 

Salvador e inscreveria a Bahia como “o porto do Brasil, cabeça de um sistema atlântico, 

que se afirma no XVII com a reconquista de São Paulo de Luanda por Salvador Correia 

de Sá e sua gente brasileira” (idem, p. 15-16).  

Já no final do século XVI, a cidade ultrapassa seus limites primeiros, 

“espalhando-se sobre os morros e vales das cercanias”. E logo “a cidade ultrapassou 

seus exíguos limites, estabelecendo-se um jogo permanente entre uma sede urbana que 

tinha seus próprios pomares e hortas e o campo vizinho, urbanizado, que se sentia parte 

da cidade capital” (MATTOSO, 1992, p. 71). 

De um conjunto de frágeis construções de taipa da fundação original, com o 

desenvolvimento das atividades portuárias, a cidade baixa – antes um mero conjunto de 

depósitos – se torna em um ativo mercado de produtos da terra e do mundo afora, local 

de trocas de mercadorias. Ainda que nos primeiros anos da colonização, o pau-brasil 

tornasse as viagens às terras brasileiras lucrativas e economicamente viáveis, aos poucos 

se tornara insuficiente para o sustento do processo de colonização. Se, de início, o 
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extrativismo da madeira vermelha garantiu a colonização – somado ao fracasso do 

regime de capitanias hereditárias – com o tempo, não se traduzia sozinho como rentável.     

Se por um lado a atividade açucareira fixou expressivamente população e garantiu 

a existência de núcleos urbanos de apoio e suporte, assim como um porto para 

escoamento (Salvador), esboçando uma espécie de rede urbana interegional produtora, 

funda-se um padrão de urbanização polarizado, como comenta Oliveira (1982), 

conformador de pequenas e numerosas cidades e algumas outras grandes, sedes, nas 

quais são realizados o controle burocrático ou do próprio capital comercial49.   

O papel comercial da Salvador colonial, conforme já apontado, se fez presente em 

outras etapas da ocupação produtiva do país. Quando da descoberta de ouro em Minas 

Gerais, Salvador participa na distribuição de produtos manufaturados, de gêneros 

alimentícios e no fornecimento de mão-de-obra escrava. “Através dessas práticas, 

Salvador dominava os outros centros econômicos da Colônia” (MATTOSO, p. 1992, p. 

78). 

Esse sistema da baía, desde o século XVI não se fechava em si mesmo. Era de sua vocação 
estar aberto para o mercado mundial que se estabeleceu a partir da expansão européia. Era 
na verdade, do lado ocidental do Atlântico, o porto seguro, o núcleo de apoio necessário à 
ligação das rotas marítimas portuguesas, ao tráfico para a África e, posteriormente, à 
carreira das Índias. (ARAÚJO, 2000. p. 15) 

 
Salvador mantinha relações regionais, com cidades, vilas e, principalmente, com 

sua hinterlândia, o Recôncavo. Se pelo porto da Cidade do Salvador escoavam, senão 

toda, mas grande parte da produção colonial, assim como por ele chegavam os produtos 

para o abastecimento interno, – Salvador se consolidou, enquanto metrópole do novo 

mundo como uma  

 
[...] grande praça mercantil, abastecendo-se a si própria e a um vasto território que ia do 
Piauí, a noroeste, Sergipe e Pernambuco, ao norte, Minas Gerais, a sudoeste, e São Paulo, ao 
sul, exportando açúcar, fumo, algodão e [...] ouro. Com isso, a Cidade da Bahia tornou-se 
uma metrópole, capitaneando uma região muito mais vasta que sua hinterlândia imediata. 
(idem., p.78) 
 

O relato de Spix & Martius (1928) também indica o movimentado mercado de 

Salvador no século XIX, quando a cidade já não era mais capital do Brasil:  

                                                 
49 Daí a idéia de arquipélagos regionais ou as macrocefalias urbanas. Ver: Santos (1959; 1998): “A cidade 
do Salvador [...] é uma grande cabeça sustentada por um corpo frágil. De fato, macrocefalia e pobreza 
rural são interdependentes” (1959, p.67) e Oliveira (1982). E Mattoso (1992, p.79): “Macrocéfala, a urbe 
atraía populações rurais, de tal forma que estas, sobretudo depois de 1850, habituaram-se a refluir em 
massa para a capital por ocasião das grandes secas [...]”. E em outro trecho (1978, p. 108): “Esse 
crescimento macrocefálico da metrópole de tipo colonial é característico de nossa época mas poderia ser, 
por analogia, adaptado ao caso de Salvador no período colonial e mesmo independente do século XIX”. 
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Há commercio muito animado, entre a BAHIA e as cidades litoraneas do Norte: Villa do 
Conde, Abbadia, Segipe d’elrei e o arraial Laranjeiras de Cotinguiba, de onde vêm, 
anualmente, cerca de 2000 caixas de assucar para a capital. (p. 86-87)   

Actualmente, a Bahia recebe gado vaccum, dos campos do Rio Pardo, Resaca e Valo, entre 
o Rio Pardo e o Rio de Contas, e, principalmente, da provincia do Piauhy, donde vem pela 
estrada de Joazeiro. (p. 93) 

 
Apesar de ser um centro comercial e distribuidor ao longo de sua trajetória 

enquanto capital da Colônia e como capital da Bahia, e de ser uma cidade dos campos, 

comercial por excelência e uma metrópole regional, a cidade do Salvador, no século 

XIX, sofria de um mau abastecimento, de má distribuição de gêneros de primeira 

necessidade. O abastecimento da província como um todo era muito irregular e 

deficiente. Convergiam como fatores, os problemas relativos à produção e a própria 

produtividade agrícola; os déficits de transportes e acessos aos centros de produção e a 

conseqüente inadequação do escoamento; além da própria estrutura comercial da 

cidade, com funções acumuladas de abastecimento regional e agro-exportadora-

importadora de gêneros aqui produzidos; e, da atitude pouco eficiente da administração 

em implementar uma política reguladora e organizadora das demandas e ofertas50.   

 

Mau abastecimento e má distribuição dos quais são responsáveis não somente os homens 
gananciosos mas também o solo que se usa, o tempo que faz, as grandes distâncias que 
separam com freqüência as áreas de produção do centro de consumo e o incessante vai e 
vem de uma população flutuante que vive deste mercado. (MATTOSO, 1978, p. 239) 

 

Desenvolveu-se ao longo dos séculos em Salvador um mercado com vida 

econômica essencialmente comercial. Era um mercado de trocas internacionais com a 

finalidade de colocar num mercado consumidor externo, toda uma produção de produtos 

primários e, a um mercado consumidor interno, uma gama de bens e artigos não 

produzidos, manufaturados e alimentícios. Estes últimos resguardados às mãos de 

grandes comerciantes, em geral estrangeiros, que monopolizam a circulação dessas 

mercadorias.  

 

                                                 
50 Mattoso (1978) comenta sobre o caso da farinha de mandioca, “o pão da terra”, o qual servia de base 
para a alimentação de todos, “presente na mesa do pobre e como na mesa do rico”. Este gênero era 
cultivado no litoral norte e no litoral sul do estado, contudo a produção nestas áreas efetuadas não era 
suficiente ao abastecimento de Salvador, sendo importada de mercados como Antonina no Paraná ou do 
Rio Grande do Norte. Assim acontecia também com outros cereais como o feijão, arroz e milho, aqui 
cultivados mas com produção deficiente às demandas locais. Eram artigos que inclusive sofriam as 
variações climáticas e na fertilidade do solo, acarretando baixa produtividade.   
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À medida que se intensificavam as relações comerciais, houve maior interesse por parte da 
comunidade mercantil em construir trapiches e armazéns na Cidade Baixa junto ao porto. 
Esses trapiches, que se faziam necessários à continuidade das transações comerciais, 
encontravam-se, na maioria, abarrotados de produtos os mais variados. O porto, a cada dia, 
era mais movimentado, os trapiches, os armazéns e as prensas mais procurados. (ROSADO, 
2004, p. 11) 
 

Contudo, não é somente por ser comercialmente internacional que Salvador era 

importante mercado. Ao lado dessa função existia outra, no século XIX: Salvador era 

uma importante praça de distribuição de mercadorias importadas fundamentais ao 

abastecimento de regiões longínquas por vias marítimas, principalmente. Aqui 

chegavam também uma série de mercadorias importadas de outras regiões, como a 

carne de charque (carne seca) – vinda do Rio Grande do Sul e São Paulo – e a farinha de 

mandioca. Com isso, integrava-se a Bahia, comandada por Salvador, à economia 

nacional no século XIX. 

Além de integrada internacional, nacional e regionalmente, o mercado de 

Salvador era também, como grande centro distribuidor, “um mercado local, um mercado 

para a cidade e as freguesias de seu termo, um mercado sobre o qual vivem e se 

abastecem as cidades, vilas e povoados do Recôncavo [...]” ( idem, p. 245). Um mercado 

no qual circulavam diferentes agentes, mercadores, homens de negócio, comerciantes 

varejistas e estabelecidos, vendedores ambulantes e caixeiros-viajantes, parceiros de 

parte das relações de troca. Do outro lado, o consumidor. Este composto pela população 

baiana residente e pela flutuante de marinheiros.  

Tendo no comércio a atividade principal, Salvador era uma grande feira, como 

diz Mattoso (1978). A maior parte da população de Salvador, no século XIX, vivia de 

atividades comerciais, ou pelo menos ligadas a ela, praticando todas as formas de 

trocas: 

Vender era, de longe, o ofício mais praticado na Salvador do século XIX. De alto a 
baixo da escala social, homens e mulheres exerciam algum tipo de comércio: eram grandes 
negociantes, comerciantes de todos os calibres, caixeiros-viajantes, ambulantes, leiloeiros, 
agentes de câmbio, corretores, proprietários de entrepostos. As realidades que se ocultavam 
sob tais atividades são difíceis de deslindar ou de quantificar. Era um conjunto que só tinha 
em comum a essência da atividade que lhes garantia a subsistência – a compra e a venda –, e 
extremamente díspar no tipo, volume e nível de negócios praticados. [grifos nossos] (idem, 
1992, p. 490) 
 

 
 Pulverizada por uma variedade de comerciantes retalhistas, na cidade-porto as 

trocas eram realizadas por todas as partes. Eram os retalhistas estabelecidos, que 
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estavam espalhados em lojas pelas freguesias do centro da cidade, em armazéns, 

padarias, quitandas, lojas de secos e molhados.  

A intensidade e dinamismo do comércio e das atividades ligadas ao Porto de 

Salvador explicam a ampliação do espaço da Alfândega51: construção de prédio em 

estilo neo-clássico, iniciada em 1861, no local onde situa-se o Mercado Modelo na 

atualidade. Ora, era a Alfândega que controlava a entrada e saída de mercadorias que 

chegavam pelo Porto, atuando na cobrança e arrecadação de tarifas e impostos. 

As funções assumidas nos séculos coloniais tornaram, segundo Rita Rosado 

(2004, p. 8), o Porto da cidade em “o instrumento vital e a porta de entrada e saída de 

mercadorias, de homens, de idéias, de hábitos, de costumes, enfim, de riquezas”. 

 

 

Desenhava-se, ao longo dos séculos 

XIX e XX, visto das águas da Baía de 

Todos os Santos, uma verdadeira muralha 

de prédios (trapiches de armazenagem e 

entrepostos, armazéns e a Alfândega 

Provincial) imponentes, na paisagem 

beira-mar da cidade do Salvador. 

Pequenos barcos, saveiros e alvarengas 

                                                 
51 “Esse quadro ampliou-se sensivelmente com o Ato de Abertura dos Portos, em 1808, estimulado pelo 
interesse dos países que se industrializavam – a Inglaterra, principalmente – e, favorecido sobremodo pela 
crise do sistema colonial [...] O Porto de Salvador, como outros portos do Brasil, passou a receber 
embarcações de nacionalidades diversas: de Hamburgo, Bremen, Amsterdã, Grã-Bretanha, Bélgica, 
França, Estados Unidos, África, além do comércio com Portugal e com as províncias de Sergipe, Alagoas, 
Pernambuco, Rio Grande do Sul e com as demais cidades da Bahia.” (ROSADO, 2004, p. 10) 

Figuras 1 e 2: “Cais das amarras”, Salvador, 1885. 

Figura 3: Vista Parcial da Praça Riachuelo, vista parcial da 
fachada da Associação Comercial, 1885 (FERREZ, 1988, p. 178). 
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ancoravam nesses cais, de forma desordenada, descarregando e carregando mercadorias 

entre as rotas de Salvador-Recôncavo, Recôncavo-Salvador – atracados nas rampas dos 

prédios e nas enseadas dos mercados. 

Aos retalhistas, como menciona Mattoso (1978, p. 252), “[...] devemos ainda 

acrescentar o número infinito dos feirantes e vendedores ambulantes de toda espécie que 

levavam aos bairros residenciais e até a porta das casas dos fregueses, as iguarias 

comestíveis e os bens mais duráveis”. 

Todo um segmento fundamental ao aprovisionamento diário – em que a 

população de Salvador encontrava a chance em ter produtos frescos e renovados – tendo 

em vista as dificuldades de conservação, armazenamento e estocagem, “numa cidade 

onde, a precariedade das condições da maioria da população que vivia ameaçada pela 

indigência, raramente permitia a constituição de estoques para produtos menos 

perecíveis, como por exemplo, feijão, carne seca e farinha de mandioca” (p. 252). 

Como resume Mott (1976, p. 100): “sem as negras vendedeiras das ruas, seria 

praticamente impossível viver no Rio de Janeiro, Salvador e Recife, durante os séculos 

XVIII e XIX”. Ora, num sistema de abastecimento precário e problemático, no qual a 

escassez e a carestia se revezavam, proporcionado por crises severas na 

circulação/acesso aos víveres, as ganhadeiras e vendedoras libertas se inseriam 

habilidosamente pelo comércio ambulante pelas ruas e em pontos de venda 

periodicizados (feiras, mercados ou quitandas), suprindo as necessidades da população 

com produtos indispensáveis. 

 
Além de circularem com tabuleiros, gamelas e cestas habilmente equilibradas sobre as 
cabeças, as ganhadeiras ocupavam ruas e praças da cidade destinadas ao mercado público e 
feiras livres, onde vendiam de quase tudo. Em 1831, foram destinadas ao comércio varejista 
com tabuleiros fixos as seguintes áreas urbanas: o campo lateral da igreja da Soledade, o 
campo de Santo Antônio [...] O mapeamento dos pontos de venda das negras mostra que 
estavam espalhadas pela cidade em locais estratégicos. Encontravam-se em áreas de 
intensa movimentação comercial, como a praça do Comércio e o Caes Dourado, mais 
também em áreas de caráter residencial [...][grifos nossos]  (SOARES, 1993, p. 62) 
 
 

A presença negra em Salvador é destaca também nos relatos dos viajantes do 

século XIX. O conhecido fragmento de Robert Avé-Lallement sobre o contingente de 

negros que tudo fazia na cidade é ilustrativo dessa presença: 

 
Se não se soubesse que ela [Salvador] fica no Brasil, poder-se-ia tomá-la sem muita 
imaginação, por uma capital africana, residência de poderoso príncipe negro, na qual se 
passa inteiramente despercebida uma população de forasteiros brancos puros. Tudo parece 
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negro: negros na praia, negros na cidade, negros na parte baixa, negros nos bairros altos. 
Tudo que corre, grita, trabalha, tudo que transporta ou carrega é negro; até os cavalos 
dos carros na Bahia são negros. [grifos nossos] (AVÉ-LALLEMENT, 1980, p. 20) 
 
 

Homens e mulheres, trabalhando por cantos ou no varejo das ruas e feiras-livres, 

eram negros em sua maioria. As mulheres, pobres, dominavam o pequeno comércio 

comercializando hortaliças, verduras, peixes, frutas, comidas preparadas, tecidos e 

roupas e louças em tabuleiros, gamelas, caixas e bandejas. “Além do comércio de ruas, 

muitas mulheres eram locatárias de boxes nos mercados e feiras, armavam barracas nas 

‘festas de largo’ ou abriam pequenos estabelecimentos na própria residência” 

(FERREIRA FILHO, 2003, p. 46). O longo calendário de festas e comemorações em 

Salvador tornava possível a fiação de uma intrincada teia de comércio e serviços 

prestados aos participantes.  

A importância desse comércio pode ser rastreada pela legislação proibitiva e pela 

fiscalização52. Alguns dos citados estudos sinalizam para o controle, conflitos, repressão 

e negociação exercido pelo poder público a essas atividades, não exclusivo, como 

observam Mott (1976) e Soares (1993), da Bahia. O controle sobre onde, como, quando 

e com que poderia ser comercializada a variedade de produtos com valor agregado ou 

simplesmente “repassados”, revendidos é enorme. A fiscalização sobre as medidas e os 

pesos utilizados, as condições de armazenamento e produção, os locais de venda etc. são 

conteúdos das legislações, e indicam a pressão do poder público.  

As posturas municipais e os códigos de política administrativa no século XIX e 

nas primeiras décadas do século XX procuram regular o abate de animais, a circulação, 

formas de vendagem e armazenamento das carnes, locais de venda, horários, 

estabelecem multas e proibições, licenças, regulação de preços e quilagem, restrições de 

venda, horários de venda etc., tanto no comércio estabelecido, como no comércio 

volante ou ambulante. São medidas de caráter sanitário e, em alguns casos, coalhadas de 

detalhes prescritivos aos comerciantes. 

A fiscalização do comércio varejista de ruas, feiras e mercados, como sugere Mott 

(idem), pode ser lida por dois aspectos: uma forma de evitar a “trapaça” ou o “logro” 

                                                 
52 Certamente não foi sem resistência que esse comércio passou a dominar a paisagem da cidade de 
Salvador. Por exemplo, a “Greve Negra” deflagrada em 1857, durando mais de uma semana, contra a 
obrigação de registro na Câmara Municipal, o pagamento de taxa anual, uso de chapa metálica com 
inscrição da matrícula e apresentação pelos libertos de fiadores que garantissem o bom comportamento 
deles. Ver: REIS (1993) 
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por parte dos comerciantes desonestos, ou como recurso para a ampliação da receita 

com a arrecadação de tributos. Aos olhos de Ferreira Filho (1998-1999), há um viés 

ideológico nessas ações. Seria uma terceira faceta explicativa dessas ações de 

disciplinamento e higienização. Para ele, controlar o comércio realizado 

majoritariamente por mulheres negras no final do século XIX e primeiras décadas do 

século XX, inscreve-se num projeto de modernização, de “desafricanização das ruas”: 

“[...] as mulheres pobres, mais que qualquer outro segmento, encarnavam as ‘chagas do 

passado colonial’ em Salvador” (p. 243). 

Era, portanto, por meio dos carregadores, vendedores e outros comerciantes das 

ruas e nas ruas53 – na oferta diária de produtos e alimentos vindos das cercanias de sua 

hinterlândia imediata (Recôncavo) e desembarcados no cais pelos saveiros – em locais 

propícios e já conhecidos, que a população em geral se abastecia de víveres necessários 

ao dia-a-dia. Eram poucos os soteropolitanos que se dedicavam à produção de gêneros 

alimentícios, destarte aos quintais com as frutas e hortaliças, apesar do caráter semi- 

rural da cidade do Salvador expresso nas múltiplas roças nas proximidades no núcleo 

urbano. Por isso, dependiam “das feiras e dos mercados locais e a estes procuravam se 

adaptar, segundo as oscilações da conjuntura do momento que com freqüência lhes era 

desfavorável”. 

 
Com um abastecimento irregular e deficiente o mercado de oferta de produtos alimentícios 
da cidade de Salvador era um mercado ao mesmo tempo elástico e inelástico. Elástico, 
porque as quantidades dos gêneros de primeira necessidade variavam segundo as condições 
impostas pela produção e pela importação dos gêneros alimentícios. Inelástico, porque as 
quantidades oferecidas não se adaptavam às necessidades crescentes de consumo da 
população soteropolitana, fixa e flutuante, mas flutuavam em função dos interesses dos que 
detinham o monopólio de sua distribuição local e inter-regional. (p. 260)   
 

 
É interessante notar que a pujança do comércio da “cidade da Bahia” ao longo de 

sua trajetória – da fundação a 1763, quando capital da colônia – não se perde por inteiro 

no século XIX. A cidade portuária continuou – diminuta (em especial, em sua área de 

influência e nas disputas com), e abalada – reproduzindo suas funções comerciais e 

                                                 
53 “Essa gente zanzava o dia todo, ladeira abaixo, ladeira acima, os tabuleiros – sempre harmoniosamente 
arrumados – equilibrados na cabeça, roupas de cores vivas, porte altaneiro, língua afiada, fosse a mulher 
que vendia mingau de tapioca ou o padeiro, gente madrugadora, ou a baiana de saia rodada e muitos 
colares, que chegava de tardinha para oferecer acarajé, doce de banana ou de goiaba. Vendia-se de tudo 
nas ruas de Salvador, de carvão a legumes. Especialistas em quitutes de proveniência africana não 
faltavam em nenhum bairro.” (MATTOSO, 1992, p. 494) 
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adaptando-se a essa nova situação, a desempenhar o papel de ligação entre metrópole e 

mundo rural54.  

Mattoso assinala que, apesar de tudo, eram só aparências. Nem tudo eram flores 

nem continuaram anunciando bons tempos com perfumes. Ora, atrás da fachada, estava 

a fraqueza. O seu comércio hiper-desenvolvido, atividade intermediária e dependente, 

sufocou o desenvolvimento de um setor produtivo ou de atividades industriais. No 

século XIX, a rarefação de indústrias ou mesmo pequenas manufaturas no Estado da 

Bahia, segundo a autora, era reflexo da falta de perspectiva dos dirigentes que foram 

incapazes de perceber ventos de uma nova conjuntura. E essa ausência, de indústrias e 

de um desenvolvimento regional do setor secundário, refletia-se nos baixos níveis de 

vida da população, “[...] ainda dedicada ao pequeno comércio ou ocupada em serviços 

temporários.” 

A criação de vilas e cidades por determinação real no século XVII é a expressão 

de uma política de urbanização55 implementada pela Coroa Portuguesa. Com isso, o 

“Estado metropolitano cria postos avançados de controle das populações que, em 

povoados concentrados ou dispersos, iniciaram a ocupação efetiva do território da 

colônia. No ano de 1693, Salvador deixa de ser a única cidade da Bahia, ano em que são 

fundadas no Recôncavo as vilas de São Francisco do Conde, Nossa Senhora do Rosário 

de Cachoeira e Nossa Senhora da Ajuda de Jaguaripe, e, mais ao Sul, a vila de Camamu.    

Mesmo deixando de ser a única cidade da Província, Salvador parece ter mantido 

o seu papel como metrópole colonial. A constituição oficial de outros núcleos urbanos 

responde às determinações da expansão do capitalismo comercial português. Salvador, 

ao longo do século XVI e XVII e até meados do século XVIII, como porto de 

exportação de açúcar e tabaco, porto de importação e único entreposto de alimentos 

vindos do Reino, é também o maior mercado de escravos. 

                                                 
54 “Uma variedade de lavouras de subsistência e a criação de gado asseguravam a Salvador uma vasta 
zona de influência numa região de economia quase fechada, na qual lhe cabia distribuir as mercadorias de 
além-mar.” (idem.) 
55 A concordância com os interesses metropolitanos leva a uma benévola tolerância entre esses senhores e 
a coroa Portuguesa, contudo, as relações metrópole-colônia mudam em meados do século XVII. “As 
atribuições da administração real aumentavam, limitando [...] o poder quase absoluto [dos Senhores de 
engenho]. [...] este poder foi posto em cheque não somente pela administração real que adota uma atitude 
de participação direta, mas também pela marcha ascendente de uma burguesia comercial reinol [...]”. A 
Metrópole imprime uma nova orientação na sua administração, orientando-a a uma política de 
urbanização, “[...] que deve ser entendida como um esforço contínuo para controlar e influir sobre o 
espaço dominado”. (idem.) 
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Contudo, a cidade de Salvador, mesmo com uma vasta região de influência 

construída e alimentada ao longo da sua história comercial, tem com a mudança da sede 

da colônia para o Rio de Janeiro, em 1763, somado à queda na produção de ouro em 

Minas, uma mudança responsável por sua primeira regressão. A mudança redistribui em 

parte as áreas de influência e desvia os recursos da mineração no sudeste da Colônia.  

No final do século XIX e primeiras décadas do século XX, perde Salvador fatias 

expressivas de sua área de comércio regional. A falência da implementação de uma 

política de transportes eficiente que garantisse as ligações com a cidade levam a 

sucessivas perdas de pontos de influência comercial. Citando Milton Santos, coloca 

Mattoso (1978, p. 113): “as cidades do planalto ocidental ligam-se comercialmente a 

outras de Goiás, outras sanfranciscanas satisfazem necessidades não primárias como 

educacionais e de produtos industriais fabricados em Belo Horizonte e outras cidades 

mineiras [...] o mesmo acontecendo com inúmeras localidades do sudoeste a quem a 

passagem Rio-Bahia (na década de 1950) veio trazer essa oportunidade”. 

O sul do Estado, principalmente o eixo Ilhéus-Itabuna, – ao contrário do 

movimento das antigas culturas do Recôncavo, em especial o açúcar – viu nas primeiras 

décadas do século XX o desenvolvimento da cultura do cacau, que começa a gerar 

produção em escala comercial. Entretanto, apesar de a produção escoar-se pelo porto de 

Salvador, a afluência de capitais não incide em suas terras. Os investimentos e 

abastecimento são efetuados no comércio em Vitória (ES), Rio de Janeiro e Minas.  

Dessa forma, como resume Mattoso (1978, p. 114-115): 
 
[...] a influência de Salvador, como metrópole colonial regional, foi se encolhendo no tempo 
e por mais de meio século a cidade viveu sobre suas glórias do passado. Passado de 
cidade aparentemente poderosa quando brilhava como cidade-fortaleza, como cidade-
metrópole – ponto avançado do capitalismo internacional – como cidade-comuna e cidade 
religiosa primeira entre todas. [grifos nossos] 
 

Impressa em seus equipamentos urbanos e na composição de suas imagens 

memoriais, Salvador vai resguardar os traços dos anos dourados e dos anos de 

estagnação. Não diferente, mas peculiarmente, desvanece-se tal qual o sistema sobre o 

qual encabeçou: o capitalismo mercantil escravocrata agro-exportador. Suas feições 

ainda expressam seu “ethos” comercial e seu passado colonial se imprime em sua gente 

e suas terras? 

Com a transferência da capital, ante as motivações dos contornos do ouro das 

Minas Gerais, inicia-se o processo de meridionalização da economia brasileira. Processo 
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este que acabou relegando progressivamente a capital da Bahia, nobre, opulenta e 

cosmopolita, a um plano secundário no processo de afirmação política das grandes 

regiões do país e nas dinâmicas econômicas perpetradas. 

 
Deixando de dinamizar sua organização produtiva, Salvador contava com um mercado de 
trabalho extremamente restrito, o que contribuiu para que as alternativas de sobrevivência na 
cidade continuassem a reproduzir aquelas viabilizadas pela ordem senhorial-escravista. Com 
a agravante de se contar com um fraco poder de consumo, fruto do baixo poder aquisitivo da 
população. (FERREIRA FILHO, 2003, p. 24) 
 
 

Seja pela resposta aos elementos estruturadores do chamado “enigma baiano” ou 

às dificuldades próprias do ingresso efetivo na ordem republicana, como insiste Kátia 

Mattoso nas obras supracitadas, “a força da tradição”, como nomina Alberto Heráclito 

(idem, p. 25), impeliu a materializar-se “na permanência de um imaginário ainda muito 

condicionado pelas relações senhoriais-escravistas”, o que, ante os investimentos 

modernizantes de remodelação urbana nas primeiras décadas do século XX, produziu 

padrões de sociabilidades marcados por uma “convivência negociada entre tradição e 

modernização56. 

 

1.3 As feiras e mercados na hinterlândia baiana: 

núcleos de povoamento e abastecimento regional 

 

Como vimos, o surgimento de feiras e mercados parece estar mais associado às 

necessidades das vilas e outros tipos de agremiações, como entrepostos e povoados, nos 

interiores coloniais, que às determinações reinóis. Diante de um sistema mercantil, 

encefalado pelo capital colonial, a “máquina mercante” portuguesa, sustentada pelo 

tripé engenho, navegação e escravidão – “a base técnica e econômica que permitiu a 

espacialização duradoura de um conjunto de relações socioculturais que conformaram a 

própria identidade da Bahia como capitania colonial e província imperial” (ARAÚJO, 

2000, p. 18) – irá incentivar, ao longo da borda da Baía de todos os Santos, núcleos de 

povoamento associados à produção de açúcar e tabaco. Derivar-se-á daí toda uma 

                                                 
56 Ver também Ferreira Filho em artigo: FERREIRA FILHO, Alberto Heráclito. Desafricanizar as ruas: 
elites letradas, mulheres pobres e cultura popular em Salvador (1890-1937). Afro-Ásia , 21-22 (1998-
1999), p. 238-256.  
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estrutura de suporte material, de abastecimento e circulação de bens, circunscrito aos 

entornos dos engenhos.  

Salvador “[...] foi também o grande mercado desse núcleo colonial. Foi o 

mercado exportador e importador, foi o mercado de escravos, foi o mercado dos 

produtos de boca que alimentavam a cidade, as frotas e as populações do próprio 

recôncavo da Bahia” (idem, p. 12). A própria manutenção do comércio de escravos após 

a abolição expressa o nível de integração deste comércio no todo da economia – “no 

todo do sistema capitalista, incluindo-se indústrias, bancos, companhias de seguro e 

grandes combinados comerciais; no todo, enfim, do sistema capitalista, na sua 

compulsão para o lucro” (TAVARES, 1988, p. 27).  

Como mercadorias, os escravos eram comerciados no desembarque e enviados 

aos engenhos pelos interiores, sendo renegociados em vilas e cidade da hinterlândia 

soteropolitana. Estudando o comércio proibido de escravos, Luis Henrique Tavares 

(idem.) ressalta o quanto a mercadoria escravo era o “elo elementar”, uma mercadoria 

especial que “puxava outras mercadorias”. 

 
No antigo sistema mercantil, o escravo era mercadoria que se trocava por magotes e barricas 
de fumo; caixas, barris e amarrados de açúcar; búzios; aguardente; fardos e caixões de 
tecidos de algodão; mosquetes; pólvora; ou por tais ou quais bugingangas, espelhinhos e 
contas de vidros. [...] Mas, nas circunstâncias da expansão e vitória do capitalismo, das 
margens dos anos 20 para os anos 30 e 40 do século XIX, ocorreram exigências para o 
comércio de escravos que o tornaram mais complexo e sofisticado. Aos poucos foi 
desaparecendo a troca direta de fumo, aguardente, açúcar, por escravos. E foram se 
afirmando operações econômicas complexas, que agora exigiam bancos, moedas fortes [...] 
e cada vez mais manufaturados [...]” (idem, p. 28) 
 
 

Desde o seu inicio, o desenvolvimento da economia baiana esteve imbricado à 

mão-de-obra escrava. Primeiros os indígenas, mas, já no século XVI, quando da 

chegada dos primeiros africanos escravizados, a presença dos negros nas lavouras foi se 

tornando majoritária. 

 
Dentro dessa lógica econômica, o porto de Salvador, na Bahia, desempenhou papel 
primordial na importação de africanos e no abastecimento de escravos aos mercados 
regionais do Nordeste e demais áreas do interior do Brasil, tornando-se um dos principais 
portos negreiros das Américas. (RIBEIRO, 2007, p. 313). 
 
Góes Calmon calcula que, de 1812 a 1830, entraram pelo porto de Salvador, 136.123 
africanos escravizados. No período de 1846 a 1850 a entrada daquele contingente atingiu 
um total de 239.496 [...] A partir de 1850 o porto de Salvador passa a se destacar como 
exportador de mão-de-obra escrava para alimentar a produção de café no sudeste do país. 
Isto contribuía para aumentar a movimentação portuária e expandir as funções do porto do 
Salvador. (ROSADO, 2004, p. 10) 
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O comércio de escravos realizado pelo Porto de Salvador, pelas figuras dos 

traficantes, mercadores, financiadores, compradores locais e atravessadores etc., 

envolvia tramas complexas. Expressavam um conjunto de relações que iam desde o 

financiamento das viagens à África, o deslocamento atlântico, a chegada e dispersão por 

mercado e leilões, despacho para as regiões ou províncias demandantes, até a utilização 

da mão-de-obra nas lavouras57.  

Nas vilas, e depois nas cidades de Santo Amaro, Cachoeira, Maragojipe e Nazaré 

a prática de comercialização de escravos desenvolveu-se, enviando escravos para todo o 

interior do Recôncavo baiano: Amargosa, Castro Alves, Conceição do Almeida, Nova 

Itarana etc. Os negros eram negociados diretamente com os futuros donos, anunciados 

em jornais de circulação regional ou local, ou encaminhados às fazendas por 

atravessadores, moleques, pretos para serviços ou negras lavadeiras e engomadeiras 

ofertados a donos de roças de cana-de-açúcar, fumo e café. Há o registro de uma forma 

diferenciada de comércio de escravos, no Recôncavo sul da Bahia, que foi um tipo de 

mercado de escravos estabelecido em Maragogipe, na Capela de Santana do Rio da 

Dona (SANTANA, 1999), hoje no município de Conceição do Almeida, “para onde se 

dirigiam compradores, atravessadores e proprietários de escravos à venda de todo 

Recôncavo Sul da Bahia” (p. 40).   

Cachoeira e Santo Amaro eram as duas principais cidades com maior participação 

no abastecimento do interior com escravos. As populações rurais compravam, nesses 

então povoados, em feiras periódicas organizadas junto aos engenhos e usinas de 

açúcar. Eram espaços para o mercadejar, escoadouro da produção e abastecimento, entre 

as moendas, senzalas, estrebarias e capelas construídas no entorno dos engenhos, onde 

se encontravam os mais variados produtos, e momentos de ludicidade e distração para 

os trabalhadores da cana: escravos, moedeiros, feitores, rendeiros e purgadores. 

Os habitantes dessas cidades (povoados até o fim do século XIX) vivenciaram, 

desde cedo, o costume e prática do comércio efetuado nas ruas por vendedores, escravos 

e forros, com seus tabuleiros e balaios recheados sobre as cabeças ou ajustados ao 

corpo, oferecendo suas mercadorias e serviços aos transeuntes. 

                                                 
57 “Salvador estava em 1808/1809 ligada à atividade de exportação e importação que permitia a existência 
de dois estaleiros, um na Preguiça, outro em Itapagipe, cada um deles ora construindo embarcações de 
porte, ora consertando-as ou recuperando-as. Como suporte ao comércio de longo curso, possuía 
companhias de seguros formadas por sociedades de ações. (TAVARES, 1988, p. 17) 
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Figura 4: Porto de Nazaré, 1860/65. Fonte: Gilberto Ferrez (1988, p. 86).  

 

Ao longo da primeira metade do nosso século [XX], podemos perceber a força da tradição 
desse tipo de mercado. As vias públicas eram freqüentadas diariamente por ambulantes 
vendendo, de porta em porta, siri, banana, caranguejo, carne virada, ovos, manauê de ovos e 
arroz, bonequinhas de pano em renda de bilro, lenha em feixe, carvão, peixe, balas, cocada 
puxa, raízes e folhas medicinais, tecidos, além do amolador de tesoura, da cabeleireira, do 
vendedor de leite e pão e outros mais. (SANTANA, 1999, p. 40-41) 

 

As ruas eram o espaço de comércio desses trabalhadores e todos os dias se 

formava uma verdadeira “feira de andarilhos”, como comenta Santana (idem), 

preocupando os comerciantes estabelecidos, ameaçados pelos menores preços e 

variedade. Mercadorias e serviços eram ofertados diariamente nas ruas, ruelas e 

travessas dessas cidades. 

Acompanham o surgimento desse comércio – das feiras espontâneas e de todo o 

tipo de venda a varejo efetuado nas ruas – as tentativas e execuções de reordenamento e 

relocalização por parte dos poderes municipais. Cachoeira é um exemplo disso, 

conforme menciona Santana (1999). A organização das feiras e de mercados municipais 

veio a modificar o comércio de ruas acompanhando o desenvolvimento das cidades e 

vilarejos e procurando atender as demandas do crescimento populacional. 

Segundo o citado autor, na região denominada de Recôncavo Sul existiam muitas 

outras feiras especializadas, referidas ao nome dos produtos comercializados, 

mercadoria artesanal ou peculiares ao dia da semana ou época do ano em que se 

realizavam ou realizam. 

Assim, era a Feira da 

Banana, a Feira do Porto ou 

a Feira de São João58, em 

Cachoeira, e a Feira de 

Caxixis, em Nazaré. 

Na memória dos 

antigos oleiros dos distritos 

de Nazaré e Aratuípe 

(Maragojipinho), essa feira 

                                                 
58 Segundo Santana (1999, p. 45), “[...] a cachoeirana Feira de São João, provavelmente a única noturna já 
existente no Brasil, abria a festa da fogueira, na cidade, tradição de mais de século e meio. Nela, adquiria-
se todos os produtos joaninos transportados em embarcações a vela e distribuídos ao chão, da rampa do 
porto ao longo do cais, passando pelo Mercado do Peixe”.  
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inscrevia-se como uma alternativa comercial para escoamento da produção de pequenos 

objetos de cerâmica feitos para brinquedo de crianças, os chamados “caxixis”, tendo 

participação do oleiro e de toda sua família em todas as etapas de produção: retirada do 

barro, preparo da massa, molde, secagem, fornada e pintura. Os caxixis partiam dos 

centros de produção em panacuns carregados por jegues, canoas e saveiros no cais de 

Nazaré59, daí eram desembarcadas e espalhadas nas ruas e calçadas as peças de 

múltiplas formas e cores. Ainda que continue sendo realizada uma vez ao ano, na 

semana santa católica, de quinta a domingo, a organização espacial, distribuição das 

peças de barro dispostas a venda e a própria programação da feira vem dividindo espaço 

com trios elétricos, bandas, palcos, barracas padronizadas e rigor no horário de 

exposição das mercadorias. (SOUZA, 2005) 

 

[...] o destaque anteriormente dado aos potes, muringas, talhas, panelas e caxixis, perde 
posição para peças decorativas pintadas com tinta industrial, no lugar da artesanal tintura 
derivada da tabatinga. Um conjunto de mudanças no âmago de uma mesma prática mais que 
secular. Variações no tempo surpreendidas na substituição de saveiros e jegues por veículos 
motorizados; alterações nas pinturas ao escolherem anunciar quadros televisivos ou imagens 
impressas na “Isto É”, “Veja”, “Contigo”, entre tantas outra mais, ao invés dos tradicionais 
motivos do cotidiano dos trabalhadores do distrito ceramista de Maragogipinho. 
(SANTANA, 1999, p. 47-48)    

 

As feiras eram momentos de encontro para comércio e ludicidade. A coexistência 

da feira e da festa, com música, danças, jogos, religiosidade e todo tipo de diversão 

organizada junto ao mercadejar são momentos também de continuidade entre o 

cotidiano e a feira. Na verdade, de extensão da vida dos trabalhadores rurais e citadinos 

na vida urbana. Se pensarmos sob este ângulo, as feiras livres realizadas sugerem 

encontros entre dois mundos: um rural e outro urbano. Eram extensão da vida rural e, 

como eventos comerciais, tendiam a reunir e agregar pessoas, mercadorias e notícias, 

fazendo-as circular. Além de organizar o tempo: tempo da produção, de ida a cidade, de 

visitar e abastecer, de ver gente, conversar, “fofocar”, saber notícias de parentes em 

roças distantes e discutir os assuntos de interesse comum. Assim, como encontros, eram 

momentos de sociabilidades, de trocas materiais e simbólicas. As feiras e mercados se 

constituíram historicamente como múltiplas alternativas de usos da cidade e invenção 

histórica do viver urbano. (SOUZA, 2005) 

 

                                                 
59 Parte dos artigos de cerâmica comercializados na Feira de São Joaquim são oriundos do distrito de 
Maragojipinho e Cocos em Aratuípe, dois grandes pólos de olaria, vindo de saveiro em viagens de dias. 
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[...] mais do que a simples prática do comércio varejista de diversos produtos, cabe focalizá-
las com a qualidade de múltiplos lugares de criação de maneiras de viver e resistir às 
dificuldades cotidianas enfrentadas, quer por trabalhadores citadinos, quer por trabalhadores 
do campo. (SANTANA, 1999, p. 49) 

 

Nos dias de feiras, as cidades e outros núcleos urbanos fervilhavam. Convergiam 

pessoas, mercadorias e animais de todos os cantos para “fazer a feira” e “fazer feira”. 

De todas as estradas e caminhos de escoamento vinham trabalhadores, feirantes, 

tropeiros e simples consumidores em direção as feiras.  

Em outros espaços e localidades, o surgimento das feiras e dos núcleos de 

povoamento se deu conjuntamente. Nas terras de Milagres de Brotas e antiga Vila de 

Curralinho, local em que nasceu Castro Alves, a feira e a cidade nasceram juntas. “Tal 

sincronia pode ser surpreendida no processo de criação da primeira rua da futura cidade 

do Poeta dos Escravos [Cachoeira] e suas relações com as noites, durante as quais cedia 

lugar para a pousada de vendedores ambulantes, vaqueiros e tropeiros” (idem, p. 56). O 

arraial de Curralinho, ou de Nossa Senhora da Conceição do Curralinho, cresceu a partir 

de um ativo mercado voltado às necessidades dos viajantes e de suas bagagens. No 

século XIX, o arraial manteve-se como ponto de encontro de boiadas e burros 

cargueiros, principalmente de fumo. A feira realizada nesses encontros ampliou-se ao 

longo dos novecentos e se tornou mercado aberto à população de extensa área do semi-

árido baiano60, tendo seu comércio de gado atingido proporções aos de Feira de Santana 

e Condeúba. 

 
Como muito bem disse Nelson Werneck Sodré: “o regime pastoril foi grande fator de 
civilização, de expansão geográfica, de posse efetiva das terras”. [...] Nos sertões da Bahia, 
Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, as primeiras estradas foram os 
caminhos das boiadas. Assim é que numerosas povoações – núcleos de futuras vilas e 
cidades – estabeleceram-se às margens dos rios, nos lugares onde estes ofereciam passagem 
mais fácil aos animais, e à beira dos caminhos, nos pontos em que as boiadas paravam para 
descansar. [grifos nossos] (SOUZA, 1970, p. 164) 
 
 

Semelhante à de Castro Alves, a cidade de Milagres e a sua feira expressam 

estreitos imbricamentos com a religiosidade popular. Esta demandava uma expressiva 

organização do comércio em feiras a fim de ofertar mercadorias e serviços aos romeiros 

devotos da Virgem de Santa Maria dos Milagres. Através de romarias, vendendo a 

                                                 
60“[no final do século XIX], na grandiosa feira negociava-se com mercadorias de São Félix, Maragojipe, 
Amargosa e Santo Estevão, particularmente após a inauguração da estação da estrada de ferro. Neste 
período, a expressiva participação da feira no comércio regional e extra regional perdia apenas para a 
fantástica feira de Feira de Santana” (SANTANA, 1999, p. 56-57)  
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retalho para os romeiros peregrinos, uma larga porcentagem da população da cidade 

dependia desse comércio e aprendeu a viver desse mercadejar nas feiras do Recôncavo. 

É exemplo dessa concomitância a cidade de Feira de Santana. Feira, como 

chamam seus moradores, surgiu do povoado formado no século XVIII na convergência 

de comerciantes, tropeiros e viajantes das redondezas e da capital que iam e vinham ao 

Sertão e tinham como ponto de pouso a antiga Fazenda Santana dos Olhos D’água 

(GALVÃO, 1982; MOREIRA, 1996, 1998). As trocas e feira de gado ali conformadas 

semanalmente fizeram com que, inicialmente, surgisse uma capela no local, depois 

casebres e estalagens, pequenos ranchos de comerciantes ali estabelecidos. Muitos 

moradores, pequenos agricultores e trabalhadores rurais encontraram na feira ali 

estabelecida a chance de levar seus produtos e vender aos passantes. Por outro lado, os 

próprios tropeiros, além de comprar, vendiam suas mercadorias. Já um pequeno arraial, 

Santana de Feira foi elevada à condição de cidade em 1873. Desde então, “a cidade e a 

feira estiveram sempre identificadas, passando a ser um centro de atração para mais de 

40 municípios circunvizinhos” (A TARDE, 11.01.1977, citado por MOREIRA, 1998). 

Como ponto de passagem obrigatório dos rebanhos para o Recôncavo, a feira livre 

passou a ser uma das maiores do Brasil. 

 
Os caminhos de tropas e para carros de boi constituíam já uma incipiente organização 
do espaço, que, entretanto, contribuía para o fortalecimento de alguns núcleos. Cachoeira 
estava ligada às localidades da zona do fumo e à Feira de Santana por trilhas dessa natureza, 
bem como ao alto sertão; de Santo Amaro partiam caminhos para o Maranhão, Minhas e o 
Rio, conforme nota Vilhena, em fins do século XVIII; Nazaré ligava-se a Aratuípe e a Santo 
Antonio de Jesus. [grifos nossos] (SANTOS, 1998) 
 
 

A importância da cidade de Feira de Santana na construção da rede urbana do 

Recôncavo é destacada por Milton Santos em estudo realizado em 1958 sobre a 

região61. “Sejam quais forem os métodos de avaliação posto em prática, todos 

confirmarão a posição de destaque atualmente [1958] exercida por Feira de Santana, em 

relação aos demais núcleos urbanos do Recôncavo. É a cidade mais importante da rede 

urbana, exceto, naturalmente, Salvador.” (SANTOS, 1998, p. 67) 

O desenho da rede urbana é marcado também pelo processo de interiorização das 

culturas, rearrumando o espaço. As cidades fortificadas de outrora, diante do medo das 

                                                 
61 A primeira edição do estudo é publicada em 1959: SANTOS, M. A rede urbana do Recôncavo. 
Salvador: Imprensa Oficial, 1959. Citamos a reedição deste trabalho organizada por Maria de Azevedo 
Brandão (1998): “Recôncavo da Bahia: sociedade e economia em transição”. 
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Figura 5: Feira de Feira de Santana (datação não encontrada). 

investidas constantes dos indígenas, cederam lugar, com a pacificação/extermínio dos 

nativos, às funções propriamente econômicas. Essa mudança, como descreve Santos 

(idem), expressa um processo de florescimento econômico da área de influência da 

capital, que não parou de se ampliar com os anos. “Os meio de transporte existentes na 

época eram apenas o carro de bois, os lombos dos animais e as costas dos homens, além 

do transporte flúvio-marítimo por intermédio de barcaças” (p. 71). Santos refere-se aos 

dois primeiros séculos de colonização, quando os pontos de concentração de produção, 

diante dos meios de transportes, serão bem colocados e pensados em vista do transporte 

por água. São exemplos as cidades de Cachoeira (a beira-mar), Nazaré e Santo Amaro 

(pelos rios). As atividades econômicas e os pontos de dispersão deram origem, como 

vimos, a alguns dos nucleamentos conhecidos e hoje cidades. Mas, os engenhos também 

exerciam o papel de povoadores. Como unidades produtivas, atraiam e concentravam 

uma população numerosa, principalmente, por conta da divisão das tarefas (trabalho) 

necessárias à produção e circulação do açúcar e derivados. 

Feira, como sinaliza Santos (idem), desde muito, “era uma espécie de 

encruzilhada, servindo-se de sua posição numa zona de transição para coordenador 

atividades e presidir à troca 

de produtos”. 

Estabelecida, a feira 

de Feira de Santana era 

realizada inicialmente às 

terças-feiras. Em 1854 

passou para o domingo, e, 

em 1874, por influência do 

padre Ovídio de Boaventura, 

foi transferida para as 

segundas-feiras. Contudo, o 

movimento da agitada feira 

já começava no sábado ou 

mesmo na sexta. A importância do comércio de gado realizado no antigo povoado de 

Santana dos olhos d’água está expressa também, como recupera Santos, numa das 

justificativas para a construção da Estrada de ferro de Cachoeira. A Chapada era o 

maior cliente do comércio da Bahia.  
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[...] sendo que 10.000 burros serviam ao comércio entre essa zona [Chapada] e São Félix, 
enquanto apenas 3 a 4 mil, além de 2.000 carros de bois serviam às relações entre Cachoeira 
e Feira de Santana, já então considerada como importantíssima, “o empório de todo o 
comércio de gado da província, e onde se reúne, todas as segundas-feiras, uma grande 
feira, freqüentada por compradores e vendedores de todas as partes”. [grifos nossos] 
(idem, p. 77) 
 
 

A implantação de ferrovias, a partir da segunda metade do século XIXI, assumirá 

decisiva relevância no processo de conformação urbana do Recôncavo. Partindo dos 

portos antigos, como Salvador, e Cachoeira, Santo Amaro e Nazaré como estações 

iniciais62. A presença de ferrovias vai implicar numa nova valoração dos núcleos que 

desconheciam outros tipos de transportes além da tração animal. Nas décadas seguintes, 

os novos meios de transportes, em parte sobrepostos ou complementares aos antigos, 

vão redesenhar a paisagem e propiciar crescimentos diferenciados. 

Na feira no arraial dos “olhos d’água” – área privilegiada por se situar entre o 

Recôncavo e as pastagens do interior (sertão e zona do São Francisco), além das 

excelentes pastagens naturais entrecortadas por dois rios (Pojuca e Jacuípe) – as tropas 

de burros, carros de boi, comboios de gado, carroças, caminhões e carretas já 

começavam a chegar e se instalar nas proximidades das barracas nas praças da Bandeira 

e João Pedreira, nas ruas Marechal Deodoro e Sales Barbosa, além da Avenida Getúlio 

Vargas e Senhor dos Passos desde cedo, ou melhor, dias antes. Lá se vendia de tudo: 

artigos de couro e barro, móveis, confecções, alimentos, artigos de cutelaria etc. de 

origens variadas. Em matéria em A TARDE de 11 de janeiro de 1977, vemos a 

importância da feira livre de Feira de Santana como centro expedidor: 

 

[...] os artigos manufaturados são comercializados em grande escala na feira livre, que serve 
de entreposto para a distribuição regional de rendas e redes do Ceará, sal do Rio Grande 
do Norte, artigos plásticos do Rio de janeiro e São Paulo, confecções de São Paulo, 
alpercatas e louças de barro vidrado de Sergipe, cachaça de Minas Gerais, Pernambuco, 
Alagoas e Paraíba. [grifos nossos] (Organizado por MOREIRA, 1998) 

 

Contudo, a histórica feira de Feira de Santana, em meados da década de 60 do 

século passado, em vista do desenvolvimento e crescimento da cidade, começa a ser 

ameaçada de relocamento e transferência. O que aconteceu em 1977, precisamente 12 

de janeiro de 1977, quando a feira fora “transferida” para um Centro de 

                                                 
62 “Cachoeira e Nazaré levaram, entretanto, grande vantagem sobre Santo Amaro uma vez que ambas 
essas estradas de ferro serviam a zonas de variada atividade econômica, enquanto em relação a esta última 
apenas era tributária a zona da cana-de-açúcar.” (SANTOS, 1998, p. 77-78) 
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Abastecimento63. Não cabe aqui pontuarmos a história do relocamento da Feira de Feira 

de Santana, mas situar que – ainda que o seu surgimento esteja associado às 

necessidades de abastecimento, às demandas da divisão social entre núcleos de 

povoamento e adjacências rurais – as feiras, com o desenvolvimento urbano, podem e 

tendem a se tornar incompatíveis com os sítios urbanos voltados para o comércio a 

retalho. A localização, formato do comércio e organização própria, em muitos casos 

inchada e pouco controlável, assume um caráter perturbador aos poderes municipais. A 

regulação, intervenção e reordenamento do comércio de rua, das atividades dos 

vendedores ambulantes e outros trabalhadores nas/das ruas são expressões dessa relação 

entre os agentes que utilizam o espaço público, nas ruas e pontos de comércio. Cedem, 

portanto, lugar a outras formas de comercialização e abastecimento: surgem os 

mercados, ou supermercados e lojas afins. (SOUZA, 2005) 

Surgidas como formas de exposição de excedentes e trocas para 

aprovisionamento das populações locais, diante de variados níveis de especialização do 

trabalho no campo e nas cidades, as feiras do Recôncavo mantinham (e mantêm) 

ligações entre si. A organização e variação nos dias de ocorrência semanal, tanto quanto 

a intensidade – no caso daquelas que se realizavam mais de uma vez na semana –, 

garantindo certo ciclo regional de feiras, permitia a circulação de mercadorias e 

produtos especializados, bem como a possibilidade de ampliação dos dias de venda e 

diversificação da clientela. Dessa forma, segunda, e não terça ou quarta-feira, acontece 

uma feira em Maragojipe; sexta e sábado em Santo Antônio de Jesus etc. O ciclo de 

feiras, por meio das migrações pendulares, a rotatividade dos produtores-vendedores, tal 

qual a circulação de atravessadores, estes comprando e revendendo em outras praças, 

potencializa essas trocas e alinhavam os fios de uma rede comercial entre Salvador e sua 

hinterlândia.  

 

 

 

 

                                                 
63 Material jornalístico sobre esse processo é organizado por Moreira (1996; 1998), sob o título Projeto 
Memória da feira livre de Feira de Santana.  
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CAPÍTULO 2 

São Joaquim: resquício, combinação ou “síntese insular” 

do Recôncavo da Bahia? 

 

3.1 De rede comercial a o quê? Construção e reconstrução da paisagem 

urbana 

 
“[...] Salvador é uma criação da economia especulativa, a metrópole de uma 
economia agrícola comercial antiga que ainda hoje subsiste; ela conserva as 
funções que lhe deram um papel regional, e embora penetrada pelas novas 
formas de vida, devidas à sua participação aos modos de vida do mundo 
industrial, mostra, ainda, na paisagem, aspectos materiais de outros 
períodos.” (Milton Santos) 

 

Os relatos de viajantes, bem como os aspectos históricos destacados anteriormente 

nos levam a composição de um cenário, de uma paisagem urbana coalhada de gente e 

mercadorias. A cidade de Salvador, pensada como capital e fins administrativos do 

projeto colonial, precisava ser abastecida por produtos de fora: como “cabeça do 

sistema”, uma “movimentada” paisagem chuviscada de embarcações, indo e vindo 

consoante o desenho e distribuição dos sítios de ocupação do istmo. A intensa 

movimentação desses saveiros e de cargas de origens diversas estimulou a formação de 

pontos de comercialização direto a retalho junto ao desembarque e distribuição dos 

víveres e objetos de uso64.  

 
Quem quiser compreender a trama desse comércio não se deve limitar a observá-lo em 
Salvador. Deve ir também aos portos, feiras e armazéns das localidades do Recôncavo onde 
os saveiros vão buscar quase tudo [...] pois só assim verá o funcionamento da economia 
regional e do seu sistema. (PINTO, 1997, p. 35) 
 
 

A imagem que podemos cotejar, a partir de tantos elementos elencados por vários 

autores sobre a história desses lugares ou atividades, bem como a partir de uma leitura 

sincrônica, é de uma grande rede, ou teia comercial na primeira metade do século XX. 

Uma rede encabeçada pelos pontos de venda beira-mar de Salvador, em destaque a 

Rampa do Mercado e a Feira de Água de Meninos. Teia esta que, como procuraremos 

                                                 
64 A feira da Preguiça, a feira do porto da Barra (forte de Santa Maria), a do Rio Vermelho, a do Bonfim 
(atual Avenida Beira-Mar), a de Itapuã e a própria Rampa do Mercado, todas surgidas em pontos de 
desembarque de mercadorias. 
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mostrar a seguir, sofreu impactos severos ao longo da segunda metade do mesmo 

século. 

 

3.1.1 Espaço urbano, paisagens e sedimentação 

 

Referindo-se ao espaço, Santos (2004) compreende-o como a acumulação desigual 

de tempos. São os tempos e os diferentes usos que se sedimentam (acumulam) e 

conformam os espaços. E recupera a noção de paisagem, efetuando uma distinção 

epistemológica, como necessária ao tratamento conceitual do espaço (SANTOS, 1999). 

Resgatamos a noção de espaço, precisamente, de espaço urbano e de paisagens no 

esforço de compreender a problemática inscrita às relações entre a Feira e a cidade. 

Relações estas que configuram feições à Feira e que parecem refletir sobre as formas de 

organização social e/ou à teia de relações desenhada entre a Feira de São Joaquim e os 

pontos de comércio em Salvador e sua hinterlândia. 

Santos chama ainda atenção para a distinção entre os conceitos de espaço e 

paisagem e, inclusive, para as relações entre estes. Assim, “a paisagem é o conjunto de 

formas que, num dado momento, exprimem as heranças que representam as sucessivas 

relações localizadas entre homem e natureza. O espaço são essas formas mais a vida que 

as anima” (ibidem, p. 83). 

Assim, as paisagens existem, pelas formas, como produtos de momentos 

históricos diferentes, coexistentes no momento atual. No espaço, “as formas de que 

compõem a paisagem preenchem, no momento atual, uma junção atual, como resposta 

às necessidades atuais da sociedade” (idem, ibidem). 

 
Na verdade, paisagem e espaço são sempre uma espécie de palimpsesto onde, mediante 
acumulações e substituições, a ação das diferentes gerações se superpõe. O espaço constitui 
a matriz sobre a qual as novas ações substituem as ações passadas. É ele portanto, presente, 
porque passado e futuro. (idem, ibidem) 
 
 

Landim (2004) e Corrêa (2005), discutindo o conceito de espaço urbano, 

corroboram com essa acepção e o entendem nas sociedades capitalistas como um 
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produto, um reflexo da sociedade, resultado das ações acumuladas, das deposições, 

através do tempo e engendradas por agentes que produzem e consomem espaço65. 

É o tempo que sobrepõe e desenha o físico, o material, configurando as formas 

urbanas e definindo os elementos que compõem as paisagens. Assim, se tomarmos a 

paisagem urbana, por exemplo, em um ponto determinado no tempo, esta representa 

diferentes momentos do desenvolvimento de uma sociedade (SANTOS, 2004). 

Harvey (1998) recupera a relatividade da experiência do espaço e do tempo, 

mostrando que o tempo social e o espaço social podem variar geográfica e 

historicamente, conforme as práticas materiais de reprodução social perpetradas. 

Portanto, um modo de produção ou uma formação social (HARVEY, 1998, p. 189) 

“incorpora um agregado particular de práticas e conceitos do tempo e do espaço”. 

Dessa forma, se no capitalismo as práticas e processos materiais de reprodução, 

em constante mudanças, assumem concomitantemente significados de tempo e espaço, 

as mudanças nas representações de tempo e espaço (pelo avanço do conhecimento) 

podem imputar mudanças na organização da vida diária. Assim, as mudanças nos 

espaços das cidades, configurando novas formas, estruturas e funções (LEFEBVRE, 

2001), implicam ajustes às práticas diárias dos usuários citadinos. E não se trata de uma 

determinação às práticas pelas formas construídas, já que os ajustes também são 

extensivos às formalizações e geram adaptações. 

 
[...] as práticas [...] têm o estranho hábito de escapar de sua circunscrição a todo esquema 
fixo de representação. Podem ser encontrados novos sentidos para materializações mais 
antigas do espaço e do tempo. Apropriamo-nos dos espaços antigos de maneiras bem 
modernas, tratando o tempo e a história como algo a ser criado, em vez de aceitar. 
(HARVEY, 1998, p. 190)  

 
Santos (2004, p. 60) vai retomar esse tema insistindo na importância da noção de 

tempo. Assim, a Feira de São Joaquim, a natureza do seu espaço, físico e humano, pode 

ser pensada como produto “material acumulado das ações humanas através do tempo, 

[...] assinada pelas ações atuais que hoje lhe atribuem um dinamismo e uma 

funcionalidade” (idem, 1999, p. 85). Ora, o sítio geográfico na enseada de São Joaquim 

constitui a paisagem e o evento comercial, o espaço da Feira. Complementa esses 

construtos a citação de Santos (idem, ibidem, p. 85): “Os movimentos da sociedade, 

                                                 
65 Landim (2004, p. 31): “As sociedades mudam ou evoluem ao longo da história, assim como as 
condições físicas na superfície do planeta. Essa injunção de história-sociedade e meio físico gera uma 
diversidade.” 
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atribuindo novas funções às formas geográficas, transformam a organização do espaço, 

criam novas situações de equilíbrio e ao mesmo tempo novos pontos de partida para um 

novo movimento”. 

Como memória viva de um passado morto (BLOCH, 1974, apud SANTOS, 1999, 

p. 86), a paisagem é um precioso instrumento de trabalho, pois “essa imagem 

imobilizada de uma vez por todas” (idem, ibidem) permite rever/constituir as etapas do 

passado numa perspectiva do conjunto66.  

Perceber os diferentes tempos, as marcas e variados usos, e mais, os grupos 

definidores dessas marcas e desses usos, é perceber as paisagens urbanas. As paisagem 

é portanto, resultante dos elementos econômicos, sociais e culturais que a produziram 

num determinado período e contexto (LANDIM, 2004). A paisagem é o produto dessas 

intervenções, das modificações e presenças/ausências de determinados agentes no tecido 

urbano (LEFEBVRE, 2001). Alguns autores supracitados (SANTOS, 1999; LANDIM, 

2004) e outros (ZUKIN, 1995; BRESCIANNI, 1998; ARRANTES, 2000) apontam para 

a importância da cidade como uma experiência estética, para o urbano como experiência 

sinestésica, principalmente visual. E retomam a noção de paisagem como decisiva ao 

reconhecimento da cidade67. 

Na medida em que se mostra ou é percebida, a paisagem urbana não é somente 

constituída por elementos, como edificações, espaços livres, arranjos, volumes e formas 

num suporte físico, mas é também “[...] uma imagem, uma criação mental e social; está 

na mente das pessoas, nas relações de uso que se estabelecem entre os cidadãos, e entre 

esses e os elementos” (LANDIM, 2004, p. 29). Ora, “a paisagem não é formada apenas 

de volumes, mas também de cores, movimentos, odores e sons” (idem, ibidem). Os 

sentidos definem a paisagem. 

As paisagens são produzidas, construídas ou destruídas (LEITE, 1994) conforme 

as técnicas, os modos de produção e circulação e de acordo com as relações sociais e 

culturais vigentes em cada período. São, de certo, “retratos”, ainda que embaçados, de 

                                                 
66 Esse aspecto retrospectivo, da percepção do espaço como sobreposições de épocas, sedimentado, 
acumulação de tempos, pode ser encontrado nos trabalhos de Fernand Braudel (1987) e Giovanni Arrigui 
em “O longo Século XX” (1999). 
67 Outros autores, como Silva (1997, p. 205), procuram situar na percepção das paisagens “a noção de 
conjunto, sistêmica, marcada por padrões passíveis de comparação”. Assim, “a paisagem, longe de se 
constituir em um dado da geografia, aparece – tal como na abordagem antropológica – como uma 
resultante de variados fatores, todos fundamentais na organização do espaço”: dados da geografia física, 
do direito, da tecnologia disponível, da demografia e da sociologia.  
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momentos anteriores. Assim, as atividades de uma população num determinado espaço 

geram padrões espaciais, requerendo formas arquitetónicas que, por sua vez, vêm a 

influenciar essas mesmas atividades. A morfologia das cidades e como elas estão 

organizadas estão refletidas nas paisagens. Perceber esse reflexo é vital para entender 

como a cidade, e seus espaços, funciona. (idem, ibidem; LANDIM, 2004). Portanto, são 

o espaço, as contruções, as idéias das pessoas que organizam as atividades 

desenvolvidas num determinado lugar. 

As formas da cidade, espelham as etapas da construção do espaço urbano. As 

paisagens conformadas por isso são constituídas pela similaridade, dando-lhe 

homogeneidade, tornando os  lugares rotuláveis; ou constituídas pela especificidade, 

dando-lhe particularidade em alguns períodos: “[...] quanto de cada período, resultado 

de um processo histórico/cultural, sobrevive em cada nova paisagem” (LANDIM, 2004, 

p. 42). São as estruturas remanescentes, os sedimentos, as marcas presentes nas novas 

paisagens que vêm a conferir a particularidade a um espaço. 

A composição das paisagens, as atividades e os tempos que as sucedem 

imprimem marcas, sedimentos que se decompõem e se sobrepõem ilustrando e 

desenhando no imaginário as épocas. Se o urbanismo barroco, com sua estética 

rebuscada e curvilínea, sua inebriante miríade de pontos de atenção, imprimiu na 

Salvador as marcas do poder da Igreja, do Estado e da nobreza – escritores de 

concretudes – as igrejas e os palácios; os mercadores e comerciantes também 

expressaram materialmente no espaço urbano seus poderes.  Goulart Reis (apud 

RISÉRIO, 2004, p. 241):  

 
Se os palácios de portadas barrocas da Cidade Alta, construídos em fins do século XVII e 
início do XVIII, foram uma afirmação do poder dos grandes proprietários rurais da Bahia, o 
conjunto urbano da Cidade Baixa foi uma afirmação do poder de seus rivais, os 
comerciantes da segunda metade do século XVIII e do início do século XIX. Os primeiros 
se afirmavam por obras monumentais isoladas, e praças com edifícios oficiais. Os últimos 
por obras simples, integradas em conjuntos monumentais e praças com edifícios destinados 
a fins comerciais: mercado, praça do Comércio e Alfândega.  
 
 

E os pobres como se inscreviam na cidade? Certamente, as feiras eram um dos 

espaços de sua expressão.  
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3.1.2 A rede comercial e as transformações urbanas 

 

“Ao lado [da Praça Cairu] encontrava-se o antigo Mercado Modelo e o 
pequeno Porto dos Saveiros, nesta época lugares privilegiados da Bahia que, 
lamentavelmente, foram vítimas da onda invasora dos carros e da 
necessidade de lhes criar grandes avenidas e espaçosos estacionamentos. Um 
incêndio ‘oportuno’ fez desaparecer o mercado e em conseqüência os 
saveiros foram descarregar em outra parte os produtos trazidos dos diversos 
pontos do Recôncavo.” (VERGER, 2002, p. 27) 
 
“Aí eu vejo, vamos dizer assim, toda a história que tá empurrando a Feira 
para o local que ela está hoje e de tentar empurrá-la na direção do subúrbio, 
quem sabe aonde ela pararia. Mas, o abandono do poder público foi gritante 
nesse período todo.” (José, 68 anos, feirante há 45 anos) 
 
 

Nas décadas de (19)40 e 50, a população de Salvador se abastecia em armazéns, 

pastelarias, quitandas e vendas. Além disso, desenvolveu-se todo um sistema de feiras e 

mercados na cidade, dispersando os gêneros alimentícios chegados do Recôncavo, 

principalmente perecíveis como frutas e verduras. Os mercados de São Miguel, de Santa 

Bárbara e das Sete Portas68 funcionavam na Baixa dos Sapateiros; os mercados do 

Ouro69, Modelo e a feira de Água de Meninos (também chamada de Mercado Popular 

de Água de Meninos) funcionavam na área do Comércio. Este último ao pé da Ladeira 

da Água Brusca.  

 

                                                 
68 “[...] Mercado das Sete Portas, aberto dia e noite. Nas noites de sábado, a animação deste mercado era 
grande até o amanhecer. Falava-se dos resultados prováveis da partida de futebol do dia seguinte, o 
domingo, quando, à noite, todo mundo se encontrava para celebrar a vitória ou afogar, na cerveja ou na 
cachaça, a tristeza da amarga derrota do time favorito.” (VERGER, 2002.p. 29) 
69 “De bastante interesse, o Mercado do Ouro, na Cidade Baixa. Nas suas tendas, a farinha e o açúcar, o 
fumo de rolo e a carne de sertão misturam-se aos cânticos das filhas-de-santo que cozinham o peixe, o 
camarão, o polvo para os pequenos restaurantes de tempo divino” (AMADO, 1991, p. 395) 

Figuras 6 e 7: Fotos de Pierre Verger do cais Cairu. Detalhe para o prédio de Mercado Modelo e do volume dos saveiros 
ancorados. 
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Além desses mercados e da “Grande Feira”, havia também algumas feiras-livres 

para o abastecimento dos bairros com frutas e verduras, como as da Barra e na Rua do 

Cabeça. Segundo Antônio Barros (apud ARAÚJO, 1999, p. 103), “esse tipo de centro 

de abastecimento destinado às camadas mais pobres da população é uma novidade nesse 

período, a partir dos anos (19)30, como a Feira do Sete, localizada em um areal onde se 

construiu depois o prédio do Instituto do Cacau, no Comércio, atrás do 7º armazém das 

Docas, daí o seu nome. Surgiu depois a Feira do Curtume perto da Calçada e, 

principalmente, a Grande Feira de Água de Meninos, que foi, no seu tempo, a grande 

vitrine de uma Salvador nova que emergia pobre e superpovoada”. 

A entrevista de Antônio Barros a Ubiratan Araújo (idem.) descreve a chamada 

Feira do Sete, situada num areal70 no orla do atual bairro do Comércio (das Nações), 

área ainda não aterrada por volta dos anos 20-30 do século XX, estendendo-se até a 

Avenida Jequitaia71. 

De acordo com Paim (2005, p. 26):  

 
Nas proximidades da Praia do Sete [situada nos dias atuais entre a Rua Israel e o Moinho 
Salvador], homens e mulheres construíram abrigos e casebres cobertos com folhas de 
flandres, telhas de zinco enferrujadas adquiridas nos rescaldos dos incêndios ou demolições 
das antigas casas ou casarões. 

 

                                                 
70 Márcia Paim (2005), em significativo trabalho em dissertação, reconstrói a partir de notícias de jornais 
(A Tarde e Jornal da Bahia) a história das feiras do Sete, Água de Meninos e São Joaquim até meados da 
década de 1970. A autora encontra numa manchete no Jornal A Tarde de 09.04.1934 anúncio sobre o 
fogo que acometera a Feira do Sete. Citado de Paim (idem, p. 25): “Depois de larga existência da 
iniciativa de uma preta que arranjou quatro varas e cobri-as com pannos podres improvisando uma 
barraca dentro da qual vendia mingau – o acampamento cresceu vertigiosamente como grama de burro, 
lançou raízes profundas, dando muita dor de cabeça a quantos por sentimentos de caridade não previa a 
terríveis conseqüências quando aquilo se transformasse num perigoso bairro, onde todas a contravenções 
às leis e costumes à moral, seriam praticados à luz meridiana. E assim foi a feira do sete, passou ao 
noticiário dos jornaes, dando o que fazer à polícia.”  
Sugerimos para um mais acurado detalhamento sobre os acontecimentos que acometeram as Feiras de 
Água de Meninos e São Joaquim – controle, ordenamento, legislação, incêndio, relocamento etc. – o 
trabalho desta historiadora, principalmente, por conta da baliza histórica elegida à problemática 
trabalhada por ela: 1964 a 1973. Apesar da nossa preocupação histórica, como procuramos sinalizar na 
introdução desta dissertação, não nos detemos em uma gama de detalhes desse marco temporal nem dos 
tempos doravante. Procuramos sinalizar, em algumas situações endossar mais fartamente, sobretudo em 
perseguição à nossa empreitada de pesquisa. 
71 “Em 1911 foi aprovada a planta de remodelação do Comércio e toda a área foi declarada de utilidade 
pública. Entre 1912 e 1916, durante o governo de J. J. SEABRA, o Comércio também foi reformado. Em 
1922 as áreas aterradas foram alienadas por uma empresa imobiliária (AZEVEDO, 1985). Em 1930 
estavam aterrados e urbanizados 80 hectares, de área conquistada da baía de todos os Santos (p. 34), 
permitindo uma ampliação da oferta de terrenos, num padrão em quadrícula, num dos trechos mais 
valorizados de Salvador, do ponto de vista comercial” (VASCONCELOS, 2002, p. 288-289). 
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  A Feira do Sete era móvel e os produtos comercializados vinham principalmente 

do Recôncavo, em saveiros trazidos pelo rio Paraguaçu à capital, dos mais variados 

lugares da região.  

Santos (1959, p. 73), referindo-se às funções comerciais do porto de Salvador, 

ressalta que na década de 50, por ele saíam os produtos da economia regional e 

chegavam os produtos alimentares e manufaturados, necessários à vida cotidiana. “O 

Recôncavo, ainda hoje, é o grande fornecedor desses produtos, para uma cidade 

praticamente sem periferia rural imediata”. 

O comércio varejista na capital era regulado pelo trânsito desses saveiros ou de 

outras embarcações de carga pela baía, expressando relações estreitas com o 

Recôncavo. Como uma “floresta”, como metaforicamente descreve Odorico Tavares a 

visão dos saveiros, punham-se atracados na orla da cidade entre o Cais do Mercado e a 

enseada de Água de Meninos. 

 
Vendo-se chegar e sair às dezenas, pouco pensarão no rendimento que trazem para a 
economia da cidade do Salvador. Porque o abastecimento da capital é feito, na sua 
maioria, pelas suas embarcações. O Recôncavo, onde, com tantos resultados, se 
estabeleceu a ‘civilização mais sedentária que o português fundou nos trópicos’, como 
acentua o sociólogo Gilberto Freyre – este Recôncavo de velhas cidades, de vilas e 
lugarejos, de ilhas paradisíacas, é todo comunicado pelos saveiros que correm seus mares, 
noite e dia. [grifos nossos] (TAVARES, s.d, p. 49) 
 

Milton Santos, ainda em estudo sobre o centro comercial da cidade, endossa o 

relevante papel dos saveiros, “os barcos a vela”, com capacidade “entre 12 e 15 

toneladas”. Segundo ele, era em torno de 5.500 e não só ligavam “a capital do Estado ao 

Recôncavo como os outros portos do litoral atlântico do Estado”. 

Exportando e importando esses tipos de gêneros, desenhava-se na paisagem 

portuária uma dupla organização desse espaço: o cais e as rampas. 

 
São duas: a “Rampa do Mercado”, logo ao lado da Praça Cairu e a da Água de Meninos, no 
final da Av. Frederico Pontes, ambas, muito pitorescas e ricas de cor local. Recebem uma 
multiplicidade de produtos agrícolas: farinha, frutas, legumes. Assim como o “grande porto” 
acarretou a instalação do grande comércio nas proximidades, o outro provocou o 
aparecimento de feiras ao ar livre, espécie de “feira grossista”, onde vêm se abastecer os 
comerciais de outras feiras, os proprietários de armazéns, vendas e barracas, os restaurantes 
e hotéis, vendedores ambulantes e donas de casa previdentes. (SANTOS, 1959, p. 73) 
 
 

O grande porto, o do entreposto das mercadorias nativas ou importadas, chegadas 

ou exportadas em grandes embarcações – o porto dos navios, dos armazéns e depósitos, 

e dos edifícios de escritórios; e, o pequeno porto, o das feiras e mercados, dos saveiros. 
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Foi este que provocou “o aparecimento de mercados; mas como eles se tornaram, desde 

há muito, insuficientes, observa-se o surgimento de barracas de madeira, visivelmente 

provisórias, e que constituem verdadeiras ruas”.  

Dependendo das mercadorias vindas pelas águas, os tempos e dias das compras 

dependiam da chegada dessas embarcações, que supriam as feiras-livres, garantindo o 

aprovisionamento da população soteropolitana de víveres não produzidos na cidade. 

Chegavam carregados e voltavam igualmente carregados, de pessoas e mercadorias, 

consolidando, pelo recurso do frete, as trocas. 

 
É toda a produção da fértil região da Bahia, que vem se expor todos os dias na Rampa 
do Mercado ou na feira de Água de Meninos, para deleite dos visitantes, já que os daqui 
olham-na com a indiferença das coisas cotidianas. E, à tarde, regressam, levando para seus 
pequenos portos de origem, entrando pelos rios adentro, conduzindo os produtos 
importados, a farinha de trigo, o querosene, os gêneros alimentícios que vêm do sul e do 
norte. [grifos nossos] (idem, ibidem) 
 

 
Eis o sistema de trocas, conforme Pinto (1998, p. 112-113), anteriormente citado, 

Salvador-hinterlândia, desenhando na paisagem ou “anfiteatro”, no singrar dos saveiros 

e na dispersão interna pelos carregadores e trapicheiros de ganho dos cantos e nas 

pranchas nos bondes, puxados a cavalo ou burros e depois elétricos, pela cidade, uma 

teia ou rede comercial contínua. Nessas idas e vindas, na regularidade das trocas e 

comércio efetuados nos cais, surgiram feiras, ou outras eram “alimentadas” pelos 

produtos chegados. 

Naquela época, a Prefeitura de Salvador procurou controlar a fixação de pontos de 

venda, a fim de manter a mobilidade da Feira do Sete. Mas, isto foi inevitável. A 

proibição da fixação de ponto foi regra que não deu certo.  

No início da década de 30, um incêndio acomete parte das barracas de madeira 

instaladas na Feira, causando a transferência dos feirantes para a enseada de Água de 

Meninos.  

 
O fogo purificador – a famosa feira do “Sete”reduzida a cinzas! Eis a manchete de A Tarde 
ao noticiar o incêndio ocorrido na Feira do Sete, em abril de 1934, que causou sua 
transferência para a enseada de Água de Meninos, na primeira metade do século XX. A 
notícia informa que: [...] “A companhia Cessionária e a Fiscalização Federal empenhados no 
saneamento do local tomaram a cerca de um anno a iniciativa de entregar à Prefeitura da 
capital, o controle da alludida Feira que fora mudada das proximidades do Armazém 7 para 
o novo aterro fronteiro às Docas do Wilson.” (PAIM, 2005, p. 25) 
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Nas memórias do Seu Antônio Barros, como reproduzimos acima, e nos esforços 

de investigação e reconstituição da supracitada autora, anterior à Grande Feira de Água 

de Meninos, percebemos a existência da Feira do Sete, a princípio de ocupação rarefeita 

e improvisada no areal em vias de sofrer aterramento com as obras de expansão do 

Porto de Salvador. Mário Augusto dos Santos (1982 apud PAIM, 2005, p. 30), em 

estudo sobre o processo de urbanização da cidade nas primeiras décadas do século XX, 

registra as obras no Porto de Salvador nos anos de 1906 até 1913, sinalizando também 

para que “naquele mesmo ano [1910] começaram as obras de melhoramentos no Bairro 

Comercial, ligadas não só às necessidades do serviço do novo cais do porto, como 

também ao saneamento da zona”. 

Paim (idem) também recupera os impactos no ordenamento do comércio varejista 

das ruas e das feiras com o Código de Posturas de 1920. Como formalização do poder 

disciplinador, o código estabelecia regras e obrigações para os comerciantes desses 

locais. “Tais medidas pretendiam sanear as principais artérias da Capital que proibiam 

ou dificultavam o ir e vir dos ambulantess, e criava interdições e prescrições específicas, 

para o trato do pequeno comércio de ruas [...]” (p. 31).72 

 
Há outras feiras, há outros centros de abastecimentos, mas quantas centenas de pessoas não 
descem a Ladeira da Água Brusca, não vêm do lado da Calçada, para procurar produtos que 
necessitam para a sua subsistência. (TAVARES, s.d, p. 88) 

 

Era na área que veio a ser ocupada pela Feira que se faziam “as aguadas para todas 

as embarcações da marinha, tanto real, como mercantil ou do comércio”, e tinha começo 

a “calçada chamada de Água de Meninos, menos elevada, mas comprida, e por esta 

podem livremente subir seges: vai esta sair ao caminho”, escreve Simas Filho (1980, p. 

46), comentando o texto em que Luís Vilhena (1969) se referia às comunicações entre 

as cidades alta e baixa. Na sua apropriação de Vilhena, o autor continua: “[...] do Pilar 

até Água de Meninos, [...] ‘depois de comprida distância acompanhada toda de casas e 

cortumes, desagradáveis pelo fétido’, alcançava-se um largo ‘alegre e desafogado’, 

Água de Meninos”. O largo alegre e desafogado nos oitocentos se converteu no 

                                                 
72 INTENDENCIA MUNICIPAL DO ESTADO DA BAHIA. Código de Posturas Municipais: Cidade 
do Salvador. Salvador: Imprensa Oficial do Estado, 1921. 135 p. 
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tumultuado, engarrafado e inchado com a expansão e ocupação da Feira de Água de 

Meninos. Como escreveu Gilberto Gil na canção Água de Meninos73 situando-a: 

 

“Por cima da feira, as nuvens 
Atrás da feira, a cidade 
Na frente da feira o mar 
Atrás do mar, a marinha 
Atrás da marinha, o moinho 
Atrás do moinho o governo 
Que quis a feira acabar” 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A localização da Feira de Água de Meninos, próximo ao cais, explica o seu 

crescimento e expansão, – numa mistura de pescaria, bares, boates, ancoradouro e 

restaurantes – já que era por via marítima que grande parte do mercado soteropolitano 

era abastecido de mercadorias e produtos regionais. “Uma das marcas desse período era 

a afluência de turistas, atraídos pelas ‘especiarias’ locais” (LOBO, 1992, p. 27). Com o 

anos e fluxos de consumidores e mercadorias, a Feira foi se tornando permanente. Nesse 

período, segundo Paim (2005, p. 45), a diversidade de produtos e formas de 

comercialização não eram, em certa medida, monitorados e fiscalizados, como 

“estratégias para disciplinar a lida diária na Feira, especificamente na década de 40, 

quando a cidade passava por momentos de crise no abastecimento”74. 

                                                 
73 “Água de Meninos”, do disco Louvação (1993), composição de Gilberto Gil e Capinam. Gravada pela 
Universal Music Brasil. 
74 Paim (2005, p. 47-48) refere-se à Lei n. 29 de 07 de dezembro de 1948 que dispõe sobre a criação de 
feiras móveis distritais na cidade do Salvador, sancionada pelo chefe do executivo Municipal, Wanderley 
de Araújo Pinho (1947-1951). “Os demais artigos da Lei de 1948 determinavam as cores dos uniformes 
dos feirantes; a maneira de expor, embrulhar e/ou acondicionar as mercadorias; firmavam proibições 

Figuras 8 e 9: Fotos de Pierre Verger da Feira de Água de Meninos. Detalhe para a enseada e os saveiros. 
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Mas, por que Água de Meninos? Segundo Tavares, Água de Meninos deve seu 

nome a enseada em que se localizava. 

 

É a pergunta que ouvimos muitas vezes do visitante, ante a enseada da feira dos mil 
produtos. Por que Água de Meninos? Perguntamos todos nós que gostaríamos de explicação 
em que se ressaltasse o sabor lírico das denominações do povo. Sabemos que, no século 
XVII, já o local se chamava Santiago de Água de Meninos. Pode ser que o erudito traga 
ao leitor a definição exata, seca, histórica. Mas nós desejamos sempre ignorar, para que a 
imaginação resolva por si só, pois jamais o local de uma feira teve nome tão belo e tão 
sugestivo. E a feira de Água de Meninos é o ponto ideal para um contato demorado e 
saboroso com o que há de mais entranhado na alma do povo baiano. [grifos nossos] 
(TAVARES, s.d., p. 88)  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contudo, Verger (2002) tem uma outra versão, mais poética, da origem do nome 

da Feira que o impressionou na década de 40 quando aqui esteve. 

 
Uma das principais feiras nos anos 40 era a de Água de Meninos, assim chamada porque a 
água da baía, onde estava situada, era tão rasa que as crianças podiam banhar-se e 
brincar à vontade, sem perigo. A feira era particularmente animada aos sábados, quando 
as pessoas vinham se abastecer para a semana seguinte. Aí se vendia de tudo: louça de barri, 
cerâmica em geral, farinha de mandioca, todos os legumes e temperos desejáveis. [grifos 
nossos] (VERGER, 2002, p. 35.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                               
como a venda de frutas cortadas ou descascadas [...]”. Os artigos estabeleciam também punições às 
infrações cometidas pelos comerciantes. 

Figuras 10 e 11: Fotos de Pierre Verger da Feira de Água de Meninos. Exposição de cerâmicas. 
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Em Água de Meninos75, encontravam-se “coisas” de todos os tipos e gostos, de 

regiões distintas e com variados tratos. Assim, era a cerâmica de todas as cores, 

tamanhos e formas do Recôncavo, cana-de-açúcar e rapaduras, artesanatos em palha, 

produtos de candomblé e umbanda e frutas tropicais em abundância.  

 
Trazem os mais variados produtos da terra baiana; bananas em cachos semiverdes, laranjas, 
cerâmica, aipim, os quiabos para os mais coloridos carurus, a pimenta malagueta de 
fascinantes efeitos: cana-de-açúcar de Santo Amaro; abóboras, tomates e pimentões; montes 
de verduras junto aos garrafões de dendê de todas as comidas; até gaiolas de pássaros que 
não sabemos se cantam, até o louro imponente e malicioso no seu alto poleiro. Até o sagüim 
ali exposto pelo menino que vende, quem sabe, com lágrimas nos olhos, pela necessidade do 
dia difícil que passa. Depois as barracas das mais variadas comidas. Brilham sobre a toalha 
branca do botequim ao ar livre, as jóias do caruru, do vatapá, do efó, do acarajé, da galinha 
de xinxim ou do abará. E numa imensidade de modelos e de formas a cerâmica de panelas, 
tigelas, pratos, bilhas e copos. (PINTO, 1998, p. 88-89) 
 
E de tudo ali se encontra, gêneros de todas as necessidades são mercadejados, a maioria 
trazida nos bojos de barcos a vela – os grandes e exóticos saveiros que fazem o comércio 
da Baía de Todos os Santos, ligando a capital às cidades, vilas e arraiais do Recôncavo, 
pontilhando o horizonte azul com seus panos enfunados, levantando em cada enseada, 
bosques de mastros nus. Encalhados na areia de Água de Meninos, pintados de cores cruas 
e vivas, tem nomes de ingênua poesia, numa mostra pura do sentimentalismo dos homens do 
mar. [grifos nossos] (MAIA, 1951, p. 8) 
 
É como se fosse a enxurrada das ladeiras do Canto da Cruz, do Quebrabunda, da Lapinha e 
da Água Brusca. Fica lá embaixo, junto ao mar, num amontoado inverossímil de barracas, 
divididas por becos, ruelas e passadiços, formigando de gente, de saveiros, de jegues, frutas, 
legumes, jabá, cestas e tamancos, camarão seco e raladores de coco, fifós,cana e farinha de 
guerra. [...] Cerâmica de todo o recôncavo. De todos os feitios e para todos os usos. Como 
os depósitos de inflamáveis invadiram o território da feira, um areal alvo onde se comia à 
noite, sarapatel e mocotó, onde de amava, se dormia ou se ouviam histórias do mar ao pé 
dos saveiros. [...] como os depósitos de inflamáveis invadiram seu território, a feira invadiu 

                                                 
75 Luiz Eduardo Dorea (2006, p. 79-80) faz referência ao Senhor Cristovão de Aguiar Daltro que teria 
doado parte de seu patrimônio ao Colégio dos Jesuítas. Nesta doação estaria um engenho de açúcar 
movido à roda d’água, localizado no sítio conhecido como Água de Meninos. “A Água que descia [com 
violência] de Santo Antônio [era] a água brusca, que movia a roda do engenho localizado lá na beira do 
mar.” Daí o nome da ladeira, a ladeira da Água Brusca, sob a qual cresceu a Grande Feira. E mais uma 
possível versão sobre a origem do nome da Feira: a remissão ao estabelecimento sobre a tutela dos 
jesuítas: Engenho d’Água dos Meninos dos Padres da Companhia de Jesus. 

Figura 12: Fotos da Feira de Água de Meninos, década de 1950. Milton Santos (1959, p.98). 
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a rua. Começa do lado de fora entre as palmeiras reais. Mercam-se ali panelas de alumínio, 
bacias, canecos e bules. Banha de jibóia para reumatismo, canela de ema para a asma e 
folhas, casca e paus para curar de tudo. [grifos nossos] (CARYBÉ, 1987, p. 103-104)  
 

 
A feira despertava os sentidos, fascinava, açanhava a criatividade e recheava os 

relatos dos viajantes, cronistas e escritores de sua época. As metáforas e descrições 

emocionadas nos levam a uma imagem de pujança, de grandiloquente, fervinhante. De 

qualquer forma, mais ou menos apaixonadamente descrita, a feira aglutinava gente de 

todos os lugares da cidade que lá iam comprar, se abastecer. Pessoas que procuravam 

comprar, atraídas pelos preços baixos e sortimento. 

 
Para esta feira dos mil produtos, vem toda uma população pobre da cidade para em grande 
parte se abastecer. Há outras feiras, há outros centros de abastecimentos, mas quantas 
centenas de pessoas não descem a Ladeira de Água Brusca, não vêm do lado da Calçada, 
para procurar os produtos que necessitam para a sua subsistência. (TAVARES, s.d, p. 89) 
 
A feira de Água de Meninos é a mais importante da cidade; espécie de feira grossista, é 
um verdadeiro entreposto em relação às demais feiras urbanas. A da “Rampa do 
Mercado” exerce funções comparáveis, se bem que em escala reduzida. Essa função 
grossista explica-se pela proximidade do porto, onde encostam os saveiros carregados de 
produtos do Recôncavo. [grifos nossos] (SANTOS, 1959, p. 84) 
 
 

A história da Feira de Água de Meninos, além de sua pujança, é marcada pelo 

episódio trágico de seu incêndio em 5 de setembro de 1964. Mais uma vez, na poesia e 

música de Gilberto Gil e Capinam: 

 
“Enquanto a feira não via 
A hora de se mudar 
Tocaram fogo na feira 
Ai, me diga, mi'a sinhá 
Pra onde correu o povo  
Pra onde correu a moça 
Vinda de Taperoá?... 
 
Água de Meninos chorou 
Caranguejo correu pra lama 
Saveiro ficou na costa 
A moringa rebentou 
Dos olhos do barraqueiro 
Muita água derramou” 
 

 
O Jornal da Bahia o noticiou na edição de domingo e segunda, 6 e 7 setembro de 

1964 com a seguinte manchete: “Fogo arrasa a Feira de Água de Meninos!”. 

Acompanhado de fotos das chamas, dos destroços e de autoridades que visitaram o local 

enquanto as brigadas anti-incêndios atuavam, segue na primeira página os textos: 
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“Um incêndio – o maior que a Bahia já viu – devastou quase inteiramente a Feira de 
Água de Meninos, deixando um rastro de desespero e prejuízo, sob os grossos rolos de 
fumaça e chamas que emergiram à cidade em longas horas de sobressalto; mais de meia 
centena de feridos deram entrada nas enfermarias de socorro urgente, até a noite. Admite a 
existência de mortos entre no interior das barracas atingidas.” 
 
“O fogo vindo dos fundos da feira, formando um ângulo agudo, avançava furiosamenteno 
sentido dos tanques de gasolina da Esso, Atlantic, Texaco e Shell – o que a Cidade inteira 
em transe mais temia, porém os bombeiros, auxiliados por soldados do Exército, Polícia 
Militar e fuzileiros navais realizavam grandes esforços para evitar que se consumasse o 
terrível desastre. A marcha devastadora das chamas sòmente foi freada à meia-noite por um 
acidente natural: um pequeno braço do mar que, nas marés cheiras, se forma na Corôa de 
Água de Meninos.” [grifos nossos] 
 
 

Na página cinco da mesma edição, a matéria inclui detalhes sobre do incêndio da 

Feira naquele final de tarde de sábado de sol. O incêndio teria começado às 15 horas e 

duas horas depois já teria consumido um terço do espaço da Feira. “Às 19 horas, o fogo 

já havia destruído mais da metade. Às 22 horas, só havia escombros de 80 por cento da 

Feira, mas a ameaça prosseguia por sobre brasas” (JORNAL DA BAHIA, 06 e 

07.09.1964, p. 5). 

O Jornal A Tarde, de terça-feira, 08 de setembro de 1964, apresenta o seguinte 

quadro em sua primeira página: “Água de Meninos num mar de chamas”. 

 
“Das mais famosas feiras do Brasil, tema de filmes, artigos, novelas, poesias, curiosidade 
para turistas, ‘Água de Meninos’ era uma pequena cidade à beira da bacia que lhe deu o 
nome e que o progresso encheu de areia. Sábado, um incêndio praticamente acabou com 
ela. O que restou foi muito pouco. [...] Foi uma destas tardes, a do último sábado, que uma 
correria da multidão em pânico anunciou o seu fim. E, por ironia, quando tudo já acertado 
estava para sua proxima mudança para a bacia de São Joaquim, lugar que lhe foi reservado 
pelo progresso e onde sem dúvida vai ressurgir. [...] A princípio supunha os que na imensa 
feira se encontravam tratar-se de uma briga das que ali ocorriam frequentemente, resultando 
por vezes em corpos tombados por lâminas criminosas. Aos gritos de fogo dos que corriam 
verificou-se ser outra a razão do pânico e este se alastrou com a rapidez e a intensidade das 
labaredas que em menos de 30 minutos ja consumiam mais de um terço daquela cidade de 
tábuas, zinco e lonas que desafiava as mais rudimentares regras de urbanismo e de higiene. 
A dolorosa expectativa com que a população assistiu à destruição dessa feira pelo fogo 
foi enorme. Ninguém sabia das verdadeiras consequencias do incendio, todos temrendo 
perdas de vida, principalmente de crianças e, por outro lado a ameaça de uma catástrofe de 
maiores proporções, uma vez que as labaredas se aproximaram dos grandes depósitos de 
gasolina e óleo das companhias de combustíveis, cuja instalação ali sempre foi condenada, 
sobretudo pela imprensa, ante o perigo que ofereceu. [grifos nossos] (A TARDE, 
08.09.1964, p. 1) 

 

Os prejuízos foram estimados em bilhões de cruzeiros, com mais de 1100 

barracas, das aproximadamente 1600, tendo sido sido “devoradas” pelas chamas, 

consumidas pelo sinistro. Barracas que, segundo a mesma edição do Jornal A Tarde, 
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faturam milhões de cruzeiros. “Basta verificar-se para se ter essa idéia de importância 

econômicas dessa feira, que fortes bancos de praça abriram filiais junto a ela”. 

O incêndio, segundo noticiado, não fez vítimas fatais, mas muitos feridos e 

queimados: mais de 100 pessoas deram entrada nos pronto-socorros do Canela e de 

Roma. A Tarde também aponta o caráter catastrófico e espetacular no incêndio, quando 

registra que a população assistiu a coluna de fumaça se expandindo, as labaredas com 

vários metros de altura e as explosões avulsas de botijões de gás, da Cidade Alta, nas 

imediações do bairro do Santo Antônio até a Lapinha. 

Na mesma matéria intitulada “A catástrofe de Água de Meninos”, fala-se da ações 

do governo e do órgão representativo, o Sindicato, tais como a isenção de impostos e 

moratória aos feirantes, e a responsabilidade quanto aos relocamentos pela identificação 

dos feirantes atingidos. A matéria também anuncia a deliberação da reunião conjunta 

realizada no domingo, dia 06 de setembro de 1964 – na qual reuniram-se no Palácio da 

Aclamação secretários de segurança pública e saúde, do prefeito de Salvador, do 

presidente da capitania dos portos e do superitendente das Docas da Bahia e sindicato de 

classe – quanto à transferência, ou mudança, da Feira de Água de Meninos para a 

enseada de São Joaquim. É interessante observar que a possibilidade do relocamento é 

cogitada há anos, que já existiam obras de aterramento e terraplanagem na enseada. O 

filme de Roberto Pires, “A grande Feira”, mais que anunciar ou alertar os riscos de um 

incêndio, quase 4 anos antes da sua ocorrência real, faz remissão aos murmúrios e 

especulações quanto ao relocamento para a referida enseada. Nas palavras do vice-

governador do Estado, Sr. Orlando Moscoso: 

 
“O acidente serviu, apenas, para apressar a transferência, uma vez que as Docas da Bahia, 
através de seu representante, Eng. Oscar Pontes, vinha mantendo conversações com os 
feirantes através de seu sindicato, objetivando a instalação da feira em São Joaquim, de 
modo a possibilitar a construção de segunda pista da Avenida Frederico Pontes” (A 
TARDE, 08.09.1964, p. 3) 
 
 

A Feira, ainda nas palavras do vice-governador, na qual “ a proliferação 

anárquica, sem a menor disciplina, sem a menor higiene das barracas” emprestou-lhe 

características próprias, que na realidade não honram os nossos foros de civilização”, 

expressava também algo positivo e necessário “à vida da cidade, pois funcionava como 

um entreposto de abastecimento, canalização para esse mercado a maior parte da 

produção do Recôncavo” (idem, ibidem). 
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Ora, mais que especulações, tanto 

a imprensa como a ficção operavam 

com informações que tramitavam em 

mesas de negociação sobre o destino 

espacial de Água de Meninos, e depois 

da própria Feira de São Joaquim76. Em 

matéria veiculada pelo Jornal A Tarde 

em 20.11.1963, acompanhada de 

fotografia com “vista do ancoradouro 

de São Joaquim”, entitulada “Em 64 feira de Água de Meninos será mudada para São 

Joaquim”, isto é, a pouco menos de um ano do incêndio, assim está escrito: 

 
“As mil e setecentas barracas da Feira de Água de Meninos deverão ser mudadas para 
a nova área que a Companhia Docas prepara em local mais adiante, no meado de 1964. 
Ao dar-nos esta informação, o superintendente da Docas, eng. George Humbert, referiu-se 
também ao programa de obras da empresa para 1964, dizendo que grandes verbas serão 
aplicadas no aterro e enrocamento do local da nova feira.” [grifos nossos] 
 
 

A historiadora Márcia Paim (2005, p. 51) percebe essa “movimentação”: 

 
Também no início dos anos 60, incrementam-se as propostas de transferência da Feira para 
enseada de Sao Joaquim e as críticas referentes à involução da cidade por ainda manter 
feiras-livres permanentes. “Feirantes de Água de Meninos já admitem necessidade de 
mudanças”. Essa notícia informava que cerca de 80 mil metros quadrados seriam aterrados 
até o final do ano (1963), numa área próxima à enseada de São Joaquim, destinada ao re-
assentamento da Feira. O engenheiro Georges Humbert falou sobre as providencias adotadas 
pela Companhia das Docas da Bahia, mediante acordo firmado entre a Prefeitura de 
Salvador, a Capitania dos Portos e Sindicato dos Feirantes, desde 1959, para remoção dos 
feirantes. [grifos nossos] 
 

A figura 13, publicada no Diário de Notícias em janeiro de 1960 mostra obras de 

terraplanagem na enseada onde seriam “abrigados” os feirantes relocados de Água de 

Meninos77.  

                                                 
76 Estamos nos referindo às ameaças de relocamento para a ilha de Santa Luzia, nos Alagados e o bairro 
do Lobato, na península itapagipana. “Tal proposta foi articulada pelo Grupo de Estudos para os Alagados 
da Bahia, GEPAB, durante a gestão do prefeito Clériston Andrade (1971-1974), em conjunto com os 
governos Federal, do Estado e a Prefeitura Municipal, a partir de um convênio assinado entre o Banco 
Nacional de Habitação – BNH, em 14 de novembro de 1972”. (PAIM, 2005, p. 87). A transferência não 
se concretizou, mas a polêmica e as especulações parece que nunca cessaram. 
77 O filme “A Grande Feira” retrata em cena num bar na Feira de Água de Meninos esse “diálogo” entre a 
Prefeitura, as Docas e o Sindicato dos Feirantes quanto ao relocamento dos feirantes para a enseada de 
São Joaquim.  

Figura 13: Obras de alargamento e terraplanagem da enseada de 
São Joaquim, área circunvizinha ao Porto e atual Ferry. Foto do 
Diário de Notícias, datada de 1960. 
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De qualquer maneira, segundo os referidos jornais, o incêndio – de acordo com a 

versão oficial – teria se iniciado com a explosão de um depósito de combustíveis da 

ESSO do Brasil, que inclusive assumiu a culpa 20 anos depois – consumiu mais de 80% 

das barracas existentes, “deixando os feirantes e ambulantes sem recursos para subsistir 

à perda dos bens materiais que tinham sido queimados” (A TARDE, 08.08.1977). E três 

dias depois, o incêndio recomeçou, devorando o resto das barracas.  

Com a manchete “Segundo incêndio teria sido proposital”, A Tarde (10.09.1964) 

noticia: 

 
“Inexplicavelmente novo incêndio irrompeu ontem [09.09.1964] em Água de Meninos, 
consumindo mais trezentas barracas, das quinhentas que restaram. E justamente logo depois 
que resolvida ficara a transferência da Feira para a área de São Joaquim, dentro de 15 a 30 
dias, comprometendo-se a Docas da Bahia a dar a referida área com água , luz e esgotos, e 
ceder barracões que tem ali numa extensão de 1700 metros quadrados para armazenamento 
de mercadorias dos feirantes. 
 
 

O suposto caráter proposital é incitado no seguinte parágrafo da matéria de capa: 

 

“Ninguém sabe explicar como irrompeu novamente o fogo, mas o fato é que horas antes 
circulavam notícias de que haveria um segundo incêndio, às quais ninguém deu crédito, tal o 
absurdo. Efeticamente, entretanto, poucas horas depois o incêndio irrompeu na extremidade 
da feira oposta à que fôra queimada  no dia 5. A perícia há de esclarecer se foi criminosos 
êsse incêndio. Aguardêmo-la.” 
 
 

Paim (2005, p. 52) assinala para o caráter tendencioso do noticiário do Jornal A 

Tarde de então. “A Tarde [era] implacável nas críticas em relação ao caráter de 

permanência das feiras-livres soteropolitanas, considerando-as como sinal de 

incivilização da capital baiana”.78  

Na época do incêndio, conforme relembra A Tarde, 13 anos depois, “[...] a 

Prefeitura decretou estado de calamidade pública em prol dos feirantes e ambulantes 

que, em grande número, queixavam-se das dificuldades que adviriam do acontecimento: 

barracas queimadas, produtos destruídos e, o pior, a feira extinta”. O caso foi apurado, 

abriu-se sindicância para averiguar as possíveis irregularidades na armazenagem dos 

combustíveis dos tanques da ESSO, mas, incompatibilidades nas versões e na 

                                                 
78 Segundo a autora: “A Tarde não escreveu nem uma linha sobre o deslocamento dos feirantes, quem 
sabe, pelo desapontamento em relação aos poderes públicos (estadual e municipal) ao permitirem na 
Capital, a instalação de mais uma feira de caráter permanente.” (PAIM, 2005, p. 75) 
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investigação, reforçaram as suspeitas de incêndio criminoso, assim como se especulou a 

respeito do incêndio que acometera o Mercado Modelo79.  

 
“A Feira de São Joaquim teve sua origem, ela nasceu do incêndio, da morte, vamos 
colocar essa entre aspas esse morte aí, da Feira de Água de Meninos [...] Mas, a Feira 
nasceu num caráter provisório, as pessoas vieram pro espaço de São Joaquim, por um 
período, se não me engano, de 90 dias, e depois firmado um contrato de 31 anos, mas 
contrato este dito provisório. Era como dizer assim: “olha, você pode ficar aqui, pode ficar 
aqui, mas vão sair daqui um dia...” (João, 65 anos, feirante de cereais em atacado) 
 
“A Feira de Água de Meninos era uma festa noturna, prodigiosa. Um incêndio colossal a 
destruiu numa noite de tragédia. Proposital, dizem, como o do Mercado Modelo. O incêndio 
comoveu toda a cidade e o pintor Jenner Augusto fixou para sempre, numa série de quadros 
belíssimos, o fogo a devorar barracas e entrepostos, labaredas e lágrimas. A feira mudou-se 
para São Joaquim, mais adiante, provisoriamente. Já vai sair dali, não se sabe aonde irá 
parar em definitivo esse centro de abastecimento fundamental na vida de Salvador.” 
(AMADO, 1991, p. 398) 
 
 

Depois do incêndio, a Feira – que era divida em três partes ligadas por pontes de 

madeira (já que a área era uma charqueada beira-mar), denominadas de Coréia, Coroa e 

Água de meninos; a primeira, Coréia, era uma vila de pescadores, tinha bares, boates e 

restaurantes; na Coroa era feito o desembarque dos barcos ancorados; e, em Água de 

Meninos, ficavam os vendedores80 – foi transferida provisoriamente (por 31 anos) para 

a enseada de São Joaquim, a partir do “termo de concessão para a ocupação da área [...] 

assinado pelas Docas, Prefeitura Municipal e Sindicato dos Feirantes e Ambulantes da 

Cidade de Salvador [...]” (LOBO et al, 1992, p. 28) a responsabilidade e administração 

ficou com o Sindicato.  

Sete dias depois do primeiro incêndio e quatro dias depois do último que a 

arrasou completamente, reuniu-se no dia 12 de setembro, acordando sobre a 

transferência dos feirantes para uma área federal na enseada de São Joaquim, uma área 

semi-construída a beira-mar, onde a feira está até os nossos dias, aproveitando-se o 

aterramento daquele sítio pela Companhia das Docas: 

 
1) – A feira que existia em Água de Meninos e que foi quase totalmente destruída pelos 
incêndios que ocorreram a 5 e 9 do corrente mês [setembro de 1964], terá a sua localização 

                                                 
79 O próprio Jorge Amado (1991) faz referência a essas versões: “A Feira de Água de Meninos era uma 
festa noturna, prodigiosa. Um incêndio colossal a destruiu numa noite de tragédia. Proposital, dizem, 
como o do Mercado Modelo. [...] a feira mudou-se para São Joaquim, mais adiante, provisoriamente. Já 
vai sair dali, não se sabe ainda aonde irá parar em definitivo esse centro de abastecimento fundamental na 
vida de Salvador.” [grifos nossos] (p. 398) 
80 Segundo o depoimento de José Reis Silva, de 56 anos, publicado no Correio da Bahia de 28.01.2001, 
no caderno Repórter, encarte especial intitulado “Escambo moderno”. 
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na Coroa de São Joaquim, em caráter precário, até que se façam as obras em caráter 
definitivo para o seu perfeito funcionamento. 
[...] 
2) – Para atender aos comerciantes grossistas distribuidores de gêneros alimentícios 
atingidos pelos incêndios, a COMPANHIA DOCAS DA BAHIA cederá, a título precário, as 
suas instalações, áreas cobertas, sem qualquer ônus, no mesmo local da São Joaquim, até a 
realização do projeto apresentado pelo engenheiro Oscar Pontes, que será a solução 
definitiva.   
[...] 
6) – A COMPANHIA DOCAS DA BAHIA se obriga, na data da assinatura do presente 
termo, a permitir o uso da área referida na condição 1 aos feirantes de Água de Meninos, 
pelo praso de 31 (trinta e um) anos, com a anuência da capitania dos Portos da Bahia, caso 
não se concretize o projeto Oscar Pontes e de acôrdo com o plano de abastecimento da 
Cidade.81 
 
 

O provisório virou permanente. Desde o incêndio82, vão-se já mais de 45 anos! 

Esgotou-se o período de concessão de uso gratuito e a Feira de São Joaquim continua 

presente na paisagem da referida enseada, na Cidade Baixa: um “mercado livre”, com 

suas características próprias de funcionamento e dinâmica.  

Mas, sobre que tipos de transformações urbanas a “agitada” história da feiras de 

Água de Meninos e São Joaquim mantiveram imbricadas relações? 

Nas primeiras décadas do século XX, do ponto de vista comercial, desenhava-se 

na paisagem e na funcionalidade comercial toda uma rede comercial entre Salvador e 

sua área de influência imediata: o Recôncavo. Os sistemas de abastecimento de uma e 

de outra dependiam dessa teia aninhada. A Feira de Água de Meninos, como podemos 

depreender dessas referências, assumia significativo papel neste sistema comercial. Nela 

e por ela passavam as mercadorias e os consumidores. As mercadorias consumidas na 

cidade de Salvador de então, se rastreadas, tinham inscritas às suas rotas indispensável 

passagem pela Feira e outras feiras-livres da cidade.  

Nas décadas de 40 e 50, Salvador sofrerá profundas transformações. “A cidade 

agrária exportadora, centralizadora de um espaço econômico estadual bem definido, 

dará lugar a uma cidade inserida em uma nova economia nacional cujo dinamismo virá 

do trio petróleo, automóvel e rodovia” (ARAÚJO, 1999, p. 114).  

 
Entre o início e os anos 40 do último século, tivemos uma espécie de “paz urbana” – uma 
cidade tranquila pelo menos na superfície, cujo crescimento começara a acelerar-se a partir 
do final do século XIX, fruto da crise da economia agro-exportadora e de secas 

                                                 
81 Condições do Termo de acordo feito entre a Prefeitura Municipal do Salvador, Sindicato dos feirantes, 
Companhia Docas da Bahia e Capitania dos Portos em 12 de setembro de 1964. 
82 “[...] a Feira de São Joaquim passou a substituí-la, cumprindo o seu papel de entreposto de mercadorias 
vindas do Recôncavo: frutas, verduras, carne, cereais, peixes, mariscos, cerâmica-artesanato [...]” (A 
TARDE, 08.08.1977) 
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possivelmente agravadas pela destruição das matas; paz que ganhava com o bom-mocismo 
imposto aos pobres e a falta de perspectiva de uma elite decadente que, pela última década 
de 50, acabara de perder a pompa e a circunstância que regeram sua vida no final do 
império. (BRANDÃO, 2002, p. 152) 
 
 

De acordo com Maria Brandão (idem.), a economia era pouco dinâmica, com uma 

base de acumulação limitada. Destacavam-se as atividades portuárias, o comércio de 

produtos do interior do Estado e as indústrias téxtil, alimentar e metalúrgica. Na cidade, 

produziam-se chapéus, sapatos, imagens de santos, velas, sabão, móveis, além do 

cultivo de verduras e flores e da criação de animais. 

O intervalo dos anos 40 a 60 correspondem ao início significativo da expansão 

populacional e espacial de Salvador. Se, em 1940, Salvador conta com uma população 

de aproximadamente 290 mil habitantes, dez anos depois (1950) passamos para 400 mil, 

em 1960, 600 mil e mais uma década depois, cerca de um milhão de habitantes. Só no 

década de 1940-50, a migração rural-urbana contribuiu para um aumento de 70% para a 

população total da cidade, crescendo também a demanda por espaços residenciais. 

 
A cidade da Bahia foi inchando. E exibindo, obviamente, uma carência crescente em 
matéria de transportes, saneamento básico, ruas pavimentadas, água, iluminação pública, 
etc. O centro histórico ficou sobrecarregado e as zonas residenciais transbordavam, sem um 
correspondente incremento de serviços. A saída foi, então, abrir caminho pelos vales vazios, 
desocupados, alargando, assim, as nossas fronteiras urbanas. (RISÉRIO, 2004, p. 587) 

 

Se nas primeiras décadas tivemos aquilo que foi denominado de “urbanismo 

predatório”, diante das ações de modernização e remodelamento das feições 

tradicionais, arcaicas e representantes do atraso, pelo Seabrismo; as décadas seguintes 

vão ser marcadas pelo esforço de ampliação de frentes de ocupação. Por isso, os túneis e 

viadutos, as avenidas de vale, que procuraram a partir da década de 60 fazer conexões, 

desafogando o centro e abrindo novas vias de expansão. É o caso do sistema Bonocô –

Acesso Norte – Antônio Carlos Magalhães – Paralela, com todas as suas articulações, 

que se tornará fundamental no re-direcionamento do crescimento periférico da cidade. 

Assim como a contribuição para esse processo da implantação do Centro 

Administrativo da Bahia – CAB, na Avenidade Paralela, descentralizando a 

implementação de grandes equipamentos urbanos (Hospitais, Shoppings, Estação 

Rodoviária etc.). ( SILVA, 1991) 

Nesse período, o sistema de transporte baseado nos bondes elétricos, eficientes no 

passado, vão ser substituidos pelo asfaltamento e pelos ônibus coletivos, mas flexíveis, 
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possibilitando o acesso aos novos bairros em constituição, periféricos. Os automóveis, 

alinhado ao modelo de transportes incentivado pelo governo federal, vão expressar os 

novos tempos, caracterizado pelo transporte individual rodoviário. 

Ora, desde o século XVI, as águas da Baía impulsionavam as cargas dos 

engenhos de açúcar de Cachoeira e outras vilas. As rotas eram articuladas ao transporte 

à vela, e as viagens por terra eram, em geral, efetuadas em carros de bois.  

Em visita à cidade, Pierre Verger relata que em 1946 todo o transporte era feito 

por mar, “pois não havia praticamente estradas para o interior. A de Feira de Santana 

era apenas um lamaçal cavado pelas patas das boiadas que vinham para o matadouro do 

Retiro” (2002, p. 26). 

A construção de linhas ferroviárias e, mais adiante, das rodovias83 veio a 

transformar os antigos meios de transporte, e os saveiros (AGOSTINHO, 1973) – um 

dos principais agentes de desenvolvimento do Recôncavo –, abatidos pelo 

desenvolvimento, que implica em velocidade e comodidade, vão sendo substituídos84.  

 
O caminhão foi, no último quarto do século [1950], o novo e grande bandeirante do sertão 
brasileiro e abriu em quase todas as fronteiras internas deste País, novas frentes pioneiras, 
alargando o mercado interno e estabelecendo ligação regular entre as ilhas regionais do 
arquipélago nacional, redistribuindo, inclusive, sore a carta geográfica, o traçado de novo 
mapa sociológico [...] (PINTO, 1997, p. 92) 
 
 

A rodovia desfecha um duro golpe nas economias regionais (SANTOS, 1998). Ao 

mesmo tempo tornaram possíves rápidos deslcamentos e o cultivo em áreas mais 

distantes, mas afastadas dos rios e de pontos de concentração para dispersão das 

produções. Se Cachoeira e Santa Amaro, por conta disso, viam diminuir a 

comercialização do fumo e do açúcar; Feira de Santana ampliava a comercialização 

desses produtos em cerca de 33 vezes no intervalo de 1948 a 1957. Os centros de 

Nazaré e Santo Amaro, por exemplo, começam a se tornar incapazes de abastecer o 

consumo da capital, especializando-se em alguns produtos, como farinha e cerâmica. 

                                                 
83 Informações mais detalhadas sobre o assunto em: ZORZO, Francisco Antônio. Retornando à história da 
rede viária baiana: o estudo dos efeitos do desenvolvimento ferroviário na expansão da rede rodoviária da 
Bahia (1850-1950). Sitientibus, Feira da Santana, n. 22, p. 99-115, jan./jun., 2000. 
84 Segundo Cid Teixeira: “O recôncavo demorou a se integrar no processo civilizatório da capital 
justamente por ser saveirista. Ficou isolado. Só da década de 70 em diante, quando proliferaram as 
embarcações a motor, é que os portos esquecidos e que guardavam a fisionomia do século XVIII foram 
revistos pela gente de Salvador” (CORREIO DA BAHIA , Correio Repórter: “Saveiros esquecidos”, 11. 
02.2001, p. 4) 
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“Não estavam bem colocados para a comercialização dos produtos de boca exigidos por 

Salvador. Assim, coube a outras localidades desempenhar um papel de entreposto85.  

 
De um lado, a agricultura comercial, tradicional no Recôncavo, passou a preferir um 
transporte de porta a porta e cuja rapidez pode oferecer maior margem de lucros. De outro 
lado, a produção alimentar é também exigente de rapidez. Se não fossem os caminhoes, 
talvez tal cultura não pudesse desenvolver em zonas distantes dos rios e rias, e por isso 
incapazes de utilizar o transporte tradicional, por via d’água. (idem, p. 81-82) 
 
 

Ora, com o declínio do transporte marítimo pelos saveiros e do transporte 

ferroviário, um novo desenho de paisagem vai ser composto. Se em 1948 Salvador 

contava com cerca de 2.044 carros particulares, em 1956, o número de automóveis 

passa para 5.183, enquanto que os ônibus (398) passam a superar o número de bondes 

ainda existentes no mesmo período (140). Já em 1965, o IBGE registrava cerca de 

30.000 automóveis na cidade. E no ano seguinte eram: 797 ônibus, 140 lotações e 931 

taxis circulando em Salvador (CARVALHO, 1957, p. 88; CPE, 1966, p. 23 apud 

VASCONCELOS, 2002, p. 311). 

É nesse intervalo também que, após a descoberta do petróleo no Lobato (1939), 

criação da Petrobrás (1953), serão iniciadas as primeiras extrações e refino do óleo no 

Recôncavo (1954) – impondo progressivamente um novo sistema viário à área, 

resultando na desativação da navegação fluvial e costeira, e baseando no transporte 

rodoviário. Será um novo período urbano-industrial que a cidade passava a 

experimentar com a criação do CIA – Centro Industrial de Aratu (1967) e o COPEC – 

Complexo Petroquímico de Camaçari (1973).  

 

O impacto deste projeto na economia urbana de Salvador é expressivo, embora não tão forte 
como imaginaram seus idealizadores. [...] representa uma injeção de renda e um grande 
reforço ao eixo de crescimento ao longo da rodovia Salvador-Feira. Representa também um 
marcono desenvolvimento da região de Salvador, no sentido de sua maior inserção na 
economia brasileira como um todo. (SILVA, 1991, p. 69-70) 
 
 

Até o início do século XX, a área urbana contínua de Salvador estava 

praticamente contida nos limites da cidade colonial, além de alguns pontos de ocupação 

na periferia do Subúrbio e da Orla Oceânica.  

                                                 
85  “As relações de Nazaré com Salvador continuaram a fazer-se por água, enquanto as de Alagoinhas e 
Feira de Santana por via terrestre, a primeira sobretudo pela estrada de ferro e a segunda pela rodovia.” 
(SANTOS, 1998, p. 83) 
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As décadas de 40 e 5086 marcam um processo de desorganização e decadência das 

economias regionais da Bahia. O que, segundo Souza (1976, p. 42), “pareceu incidir 

sobre a dinâmica da população, pois o incremento relativo da população do Recôncavo 

calculado para este período, de 13,65%, mostra significativa emigração”87.   

Os relatos de alguns feirantes são ilustrativos dessa situação, quando suas 

trajetórias de vida se coadunam com as transformações dessas décadas na economia do 

Recôncavo. De famílias de lavradores, os feirantes migrantes trabalharam na roça e 

traziam a roça como exemplo de escassez e marasmo econômico. 

 
“Meus pais trabalhavam em roça. Era lavrador: café, fumo, mandioca, fazia essas coisas. 
[...] Minha mãe também era. Criou a gente lá na roça. Todo mundo. [...] Até os 35 anos eu 
estava lá (município de Santo Antônio de Jesus). Trabalhei na roça mesmo, na enxada. 
Plantando roça.” (Sr. Paulo, 74 anos)  
 
“Nasci em Tanquinho de Feira, em 1927, tenho oitenta e dois anos, minha família é de todo 
mundo lavrador...” (Sr. Manoel “Magro”, 82 anos) 
 
“Não tava dando mais. Tava difícil. A gente cresceu e ajudava pai, mas teve que procurar 
fazer a vida fora. Eu vim pra cá com 16 anos [...]” (Sr. Temístocles, 72 anos, natural de Cruz 
das Almas) 
 

  
O caso do Seu Paulo expressa as mudanças da estrutura produtiva do Recôncavo. 

Natural de Santo Antônio de Jesus, antiga “Zona do Fumo e da Policultura” na 

regionalização produtiva do Recôncavo pela CONDER em 1972, Seu Paulo migrou 

para Salvador na década de 1960. Diante da dificuldade em encontrar trabalho, da 

incapacidade da propriedade familiar absorver produtivamente todos os membros da 

família, “não resta, senão, a esses indivíduos que atingem a idade ativa, a alternativa de 

migrar para áreas mais dinâmicas, pois as cidades nessas zonas em consideração não 

possuem um dinamismo econômico que permita reter as perdas rurais” (SOUZA, 

1976,p. 45). Seu Paulo ajudava a família na roça, plantando fumo, mandioca, bem como 

vendendo na Feira da cidade, aos sábados. Sabe-se que o cultivo do fumo é realizado 

em pequenos estabelecimentos, pequenos lotes, e exige emprego intensivo de mão-de-

                                                 
86 “A decadência agrícola, a expulsão das populações, a descapitalização crescente e a aplicação das 
escassas poupanças em inversões improdutivas, quando não a sua evasão para outras áreas, vão 
configurar uma crise que começa a ser questionado a partir da década de cinqüenta” (SOUZA; 
CARVALHO, 1972, p. 21).  
87 Para os períodos de 40/50, 50/60 e 60/70, a área metropolitana de Salvador vai responder por, 
respectivamente, 40,99%, 61,61% e 60.91% dos incrementos populacionais. (Sinopse preliminar dos 
Censos de 1960 e 1970 e Censos demográficos de 1940 e 1950, apud SOUZA, 1976, p. 38) OBS: está-se 
compreendendo por Área Metropolitana de Salvador a definição estabelecida pela Conder em 1972: 
Salvador, Lauro de Freitas, Simões Filho, Candeias, São Francisco do Conde e Camaçari.   
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obra por conta da minuciosidade dos cuidados com o desenvolvimento da planta e o 

pré-beneficiamento das folhas. O cultivo do fumo vai marcar os minifúndios do 

Recôncavo baiano e incentivar o desenvolvimento de aglomerados urbanos, nos quais 

se alojaram as fábricas de beneficiamento e industrialização dos produtos. É o caso de 

Cachoeira e São Félix nas margens do Rio Paraguaçu. Assim como as emigrações nas 

áreas de cultivo da cana-de-açúcar, em cidades como Santo Amaro, Amélia Rodrigues e 

São Sebastião do Passe, serão mais intensificadas, tendo em vista a forma como essa 

lavoura é cultivada: em grandes latifúndios. 

Segundo Souza (1976, p. 44), “[...] o retalhamento da terra, associado ao emprego 

da mão-de-obra familiar, contribuem para a emigração desde que essas áreas são 

incapazes de absorver produtivamente todo o aumento de oferta de força de trabalho”. 

Limitados pelo tamanho das propriedades familiares, incapazes de absorver de forma 

produtiva os membros crescidos da família, além da pouca oferta de trabalho nos 

latifúndios mal explorados e decadentes, resta a eles, adultos, ou em idade ativa, migrar 

para áreas mais dinâmicas. Para as capitais ou centros urbanos88. Seu Arnaldo, 67 anos, 

vendedor de pimentas, ilustra essa situação. Nascido em 1941, em Jaguaripe, filho de 

um pescador e uma lavadeira numa família de 8 irmãos, saiu de sua terra por volta dos 

11 anos acompanhando outras pessoas – “não, vim só, não. Vim no meio da galera, de 

uma vez só” – e foi para Maragojipinho, de onde partiu para Nazaré para trabalhar num 

hotel como garçom. Dificuldades no trabalho com a distância, principalmente, o trazem 

a Salvador – “vim de barco”. Cruzando as águas da Baía de Todos os Santos, chegou 

em Salvador o Arnaldo, então com 17 anos, empregando-se por pouco tempo – 

“ trabalhei na ladeira da Montanha, n. 47, que tinha um bar... e depois que terminou eu 

vim pra Feira” – num bar. Começou em Água de Meninos – “comecei na feira velha. 

Em Água de Meninos [...] como feirante, vendendo legumes, pimenta...” – e, passados 

os episódios que se sucederam à Feira da enseada de Água de Meninos – “o início aqui 

[...] a gente começou lá na frente [em Água de Meninos], trabalhando, depois a gente 

veio descendo, descendo, até aqui agora nós estamos trabalhando aqui” –, Seu Arnaldo 

                                                 
88 O incremento populacional, produto da intensa migração à cidade de Salvador, na década de 1950-60, 
atraídas pelo crescimento e surto de desenvolvimento, “está, ao que parece, em desproporção com as 
oportunidades de emprego, engrossando, assim, as fileiras dos marginais urbanos, que perambulam pelas 
ruas num mascateamento típico de subemprego, ou amontoam-se em subhumanas palafitas e mocambos” 
(AGUIAR, 1978, p. 151) 
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continua com seu pequeno negócio de pimenta, ocupando a frente concedida pelo dono 

de um box no qual funciona uma lotérica.  

De acordo com Souza (1980, p. 67), “a Salvador chegam predominantemente 

migrantes rurais de baixo estrato social. Eles se inserem na sociedade urbana em uma 

camada social correspondente à sua de origem [...]”. A concentração de renda, no 

campo e na cidade, faz a migração nessas décadas um fenômeno de classe social. Quem 

emigra pertence são os pequenos proprietários, produtores minifundiários sem terra e os 

membros da família, os assalariados rurais etc., pobres ou expropriados da terra. 

O processo de estagnação e decadência em algumas áreas agrícolas do Recôncavo 

refletiu na dinâmica populacional da região no sentido de expulsar a população, em 

especial para Salvador, e para outras áreas do país. Neste contexto, Salvador crescia 

como região aglutinadora. Fatores como a implantação da rede de transportes por 

rodovias polarizando fluxos comerciais, formação de um mercado local pelas migrações 

para a capital – produto da estagnação da economia agrária regional –, e concentração 

de atividades comerciais, financeiras, político-administrativas e de serviços, 

concentrando renda, são responsáveis pela “situação de privilégio de Salvador” 

(SOUZA; CARVALHO, 1972, p. 18) 

 
As migrações rural-urbanas, neste contexto, não podem ser justificadas pela atração da 
cidade, já que as oportunidades de emprego são relativamente restritas [...] São os fatores 
repulsivos do campo os principais determinantes da formação dos fluxos migratórios, que 
acabam orientando-se para poucos núcleos urbanos de maior porte, face à ausência de 
melhores alternativas. (SOUZA, 1980, p. 63) 
 
 

Dessa forma, Salvador se torna atrativa, segundo Guaraci Souza (idem, p. 66-67), 

pela “possibilidade de um subemprego”. Não se pode, conclui a autora, atribuir o 

subemprego em Salvador ao excesso de migrações: “[...] a migração não é causa do 

subemprego, mas o alimenta quando os fatores de estagnação predominam na formação 

dos fluxos”89. 

                                                 
89 Santos (1979) discute essa questão também ao problematizar a relação direta entre pobreza e migração 
ou pobreza e fecundidade. Para ele, acreditar que acabar com o êxodo rural ou na limitação dos 
nascimentos estacionaria a população urbana, podendo aumentar o atendimento da indústria à demanda 
por empregos, é uma solução/explicação insatisfatória. “Assim, as favelas, que são apenas um aspecto 
chocante entre tantos outros da cidade subdesenvolvida, seriam suprimidas” (p. 22). Precisamos voltar-
nos às “raízes do mal” para fazer uma correta análise e propor soluções adequadas, conclui o autor. Essa 
discussão remete à compreensão da Lei Geral da Acumulação Capitalista, formulada por Marx e descrita 
em O capital, livro I, volume 2, capítulo XXIII (MARX, 1984). Ora, a superpopulação relativa ou o 
exército industrial de reserva é uma criação dinâmica do capitalismo, necessária, e independe do 
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E o que faziam esses novos ingressos? De acordo com Milton Santos (1959, p. 

166), as ocupações de trabalho mais comuns em Salvador eram: “ 

 
[...] bicheiro, encanador, lavadeira, cozinheiro, bombeiro, pequeno funcionário, porteiro, 
engraxate, encerador, viajante tipógrafo, empregado doméstico, vendedor ambulante, 
chofer, condutor de ônibus, camelô, etc. são pequenos empregados ou pessoas sem uma 
ocupação permanente ou bem definida, seu local de trabalho era, de preferência no centro da 
cidade. 
 
 

A implantação da Petrobrás e a atuação do poder público (SUDENE) – uma 

política de desenvolvimento regional (NE) –, da CIA90 e, mais adiante, do COPEC 

como dissemos, são fatores que se somaram na introdução de transformações a esse 

quadro de estagnação e decadência econômica. Os processos de horizontalização e 

verticalização do crescimento urbano são iniciados na década de 70, segundo Bárbara 

Silva (1991). A “mancha urbana” alastra-se pelo eixo dos subúrbios ferroviários, agora 

unidos continuamente, ligado ao eixo desenhado pela BR-324, irradiando-se até as áreas 

do miolo91 da cidade. Na década seguinte há uma continuidade destes processos, 

reforçados pela implantação do Pólo Petroquímico de Camaçari: “começa aí o clímax da 

modernização e da expansão da cidade” (idem, p. 71). O Estado, nesse sentido, aparece 

como o principal agente articular dos novos empreendimentos. A instalação de CHESF 

e da Petrobrás no Estado inicia-se um novo ciclo de investimentos, associado ao 

processo de industrialização moderno iniciado no Sudeste e Sul do país. (SOUZA, 

2002). 

Entre 1940 e 1950 a população de Salvador teve um acréscimo de 127.000 

habitantes, dos quais cerca de 70% eram de origem migratória (SANTOS, 1959). O 

adensamento populacional, o “inchaço” como se refere RISÉRIO (2004) veio 

acompanhado de profundas carências de ocupação profissional, habitacionais e de 

saneamento. É neste período que se tem notícia da primeira “invasão de Salvador”, em 

1947, conhecida como “Corta-braço”, no atual bairro de Pero Vaz. O número de casas 

                                                                                                                                               
crescimento vegetativo da população. Sobre uma leitura sobre a “informalidade” pela ótica deste conceito 
ver: Theo Barreto (2005) e Luiz Paulo Oliveira (2005).  
90 Segundo Brandão (2002, p. 159), “toda a atividade agropecuária é nela [na área de implantação do 
CIA] desencorajada na expectativa de instalação de indústrias que acabaram demonstrando maior 
capacidade de desdobramento, ao tempo em que esse espaço converte-se numa imensa área de engorda.” 
91 Por miolo entende-se: “área que tem com limites a Avenida Paralela – o lado oeste, do Centro 
Administrativo – e a BR-324 – lado leste, do Cabula, S. Gonçalo do Retiro e outros núcleos [...] em 
outras palavras, o miolo tem início na área do Acesso Norte – Saramandaia – Rodoviário – Pernambués 
indo em direção ao norte, tendo como limites a BR-324 e a Paralela, até o limite do município de 
Salvador.” (SILVA, 1991, p. 72) 
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levantadas sem licença por arregimentações coletivas de ocupação direta e extralegal 

vai crescer neste período. Brandão estima em torno de 14.000 construções (1978 apud 

VASCONCELOS, 2004).  

A incapacidade de absorção de mão-de-obra produtivamente gerou a migração 

para áreas mais dinâmicas. Apesar da estagnação, Salvador se tornou atraente por conta 

de ser uma cidade de serviços. As pessoas não vinham pela “atração” de Salvador – era 

o jogo de transformações sócio-econômicas que expulsava e impelia para Salvador. 

Segundo SOUZA (1978; 1980), a migração dos pobres na década de 40-50 é marca da 

finalização do processo de estagnação da economia do Recôncavo. A saída maciça do 

campo (êxodo), no entanto, só acontece na década de 1960: a população de Salvador 

passou para 655.735 habitantes, com um aumento de 234.000 em 10 anos, dos quais 

61% eram de origem migratória. 

Nas primeiras décadas do século XX, Salvador viu sua população quase triplicar, 

além da elevação dos níveis de vida. Ambos provocaram a necessidade de um 

abastecimento mais intenso e volumoso, o que levou à incorporação de novas áreas. E 

esse movimento fez crescer, ao lado das cidades mais antigas, outras cidades mais 

recentes, “cujo papel é de verdadeiro entreposto para os produtos daquelas áreas que se 

desenvolveram à sombra dos interesses da metrópole” (SANTOS, 1998, p. 65). Feira de 

Santana e Alagoinhas são exemplos que ilustram esse novo papel incitado pela equação 

“mais gente, mais necessidade de provimentos”. Esse papel assumido por essas cidades 

colocavam-na em contado direto com Salvador, papel anteriormente assumidos por 

Cachoeira e Santo Amaro – aquelas ainda “guardam a vantagem de transporte mais 

fáceis, rápidos e numerosos, o que virtualmente os aproxima ainda mais de Salvador”. 

Sintetiza as mudanças na rede urbana do Recôncavo no final da primeira metade 

do século XX, Milton Santos: 

 

Durante o largo período em que o Recôncavo olhava para fora, comunicando-se com 
Salvador por via marítima, através de certos núcleos, era a capital que recebia ou 
fabricava os produtos de a sua região necessitava, entregando-os, depois, a esses 
núcleos que os distribuíam então. Voltando, agora [década de 50-60], para dentro, as 
mercadorias que Salvador não fabrica não necessitam do intermédio da metrópole se vêm 
pelo interior, enquanto outras oferecem maiores vantagens comerciais sendo fabricadas em 
Feira de Santana. (idem, p. 93) 
 
 

 Verificamos que alguns de nossos entrevistados vivenciaram a expansão e 

crescimento da cidade, essas mudanças em suas terras-natal, bem como, inseridos em 
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Água de Meninos ou antes na Feira do Sete, o acontecimento trágico do incêndio, o 

relocamento e os ajustes constantes na divisão e redistribuição do espaço entre os 

prejudicados feirantes. (SOUZA, 2005) 

Estes, embebidos pelas expectativas de sucesso e inserção, melhoria e mudança 

de vida em novas áreas, na urbis cheia de gente, com veículos, prédios e intenso fluxo 

humano e material, entusiasmados pelas históricas oportunidades (ou chances) de 

ascensão – ou por falta de alternativa, em que não se perde nada (ou muito pouco) se 

arriscar “tudo” – os migrantes chegam à cidade iluminada, “convidativa e misteriosa” 

(cf. SANTANA, 2000) e ficam espantados, embriagados pelas luzes e coisas que saltam 

aos olhos não acostumados e neófitos em experiências sensoriais tão diferentes. 

 
“Tudo era diferente. A gente acostumado lá na roça, né? Nem luz tinha [...] quando eu vim 
pra cá que fui conhecer carro [automóvel] vivia isolado [...] tudo novo, invenção, sabe? os 
bondes, as casas.” (Sr. Temístocles, 67 anos) 
 

 
Vindos de variados lugares e principalmente de municípios do Recôncavo baiano, 

mas também de outros estados ou naturais de Salvador, a maioria deles chegou entre o 

final da década de 40 e o fim dos anos 5092, ou foram “tentar a vida” na Feira de Água 

de Meninos nesses anos. Todos eles, como mais de 40 anos como feirantes, são 

migrantes do Recôncavo. A feira era o lugar de inserção dessa população carente de 

oportunidades, locus de luta de migrantes para tentar se estabelecer na cidade. 

A rede constituída pelas feiras e mercados, além dos armazéns, vendas e quitandas, 

constituiu por muito tempo a base do sistema de abastecimento alimentar da capital. Na 

década de (19)60 começam também a surgir os primeiros supermercados na cidade, 

incorporando-se ao sistema de abastecimento antes restrito ao comércio de bairro e as 

feiras-livres e mercados públicos.  

Segundo estudo realizado pela Secretaria da Indústria e Comércio na década de 

80, a expansão da “rede auto-serviços” e a implantação da CEASA na década de 70, 

mesmo provocando mudanças na estrutura de abastecimento da cidade, “[...] a parcela 

correspondente à rede de feiras e supermercados [...] não chegou a sofrer grandes 

conseqüências”. O impacto da moderna rede de supermercados, implementada a partir 

                                                 
92 “Como os principais fluxos para Salvador têm uma origem rural dentro do próprio Estado, precisamos 
detectar que tipo de transformações vem-se efetivando no meio rural baiano, nos últimos 35 anos, que 
podem explicar a formação desses fluxos” [grifos nossos] (SOUZA, 1980, p. 109) As migrações internas 
são expressão do ajustamento da população aos rearranjos espaciais da economia, por isso assumem 
sentido rural-urbano. 
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do final da década de 60, foi mais intenso “sobre o comércio varejista representado por 

armazéns, açougues, padarias, etc. Este segmento sofreu visivelmente o impacto da 

concorrência, sendo evidente o declínio de sua participação no abastecimento” (SIC, 

1983, p. 36). 

O estudo aponta ainda que as principais mudanças, no que se refere às feiras e 

mercados, foram: a conversão de feiras móveis em fixas, redução do setor atacadista e 

uma maior especialização em hortifrutigranjeiros (gêneros estes altamente perecíveis e 

com altos custos de conservação, e desinteressantes para os supermercados). Assim, a 

chamada “rede tradicional”, antes principal, não se extinguiu, apenas se tornou parte da 

“rede moderna”. Uma incorporação complementar, como sugere o estudo, explicaria a 

“resistência ao impacto da modernização” por parte das feiras e mercados, além de seus 

já referidos sinais de dinamismo. “Basta que se considere a Feira de São Joaquim – que 

substituiu a antiga Água de Meninos como cabeça do sistema – praticamente triplicou o 

número de feirantes entre 1973 e 1981” (idem, p. 37). 

De qualquer forma, como conclui o estudo sobre o Mercado Informal de Trabalho 

na RMS: “[...] o setor atacadista sobrevive [...] sobretudo na Feira de São Joaquim – 

sendo sua presença o elemento que faz desta feira uma “central informal de 

abastecimento, não apenas para as outras peças do sistema, mas também para a vasta 

rede de pequenos varejistas e pessoas empregadas na produção caseira e 

comercialização informal de lanches rápidos e refeições. (idem, ibidem) 

 
“Sobre a Feira de S. Joaquim, as opiniões dos seus feirantes são as mais diversas. Todas, 
porem, coincidindo no ponto de que ela propicia uma série de vantagens tais como: baixos 
preços, produtos frescos na hora, etc. Lá um trabalhador que ganha pouco, pode se abastecer 
do mínimo necessário. Esta feira, matriz de outras como Feira do Curtume, Jardim Cruzeiro, 
Sete Portas, Periperi, Liberdade, Brotas, Cosme de Farias etc. [...]” (A TARDE, 08.08.1977) 
 
 

Na recomposição da paisagem urbana, em que as visualidades são as feiras, novos 

elementos aparecem à Feira de São Joaquim. São os carros, os ônibus, os caminhões e 

não mais os saveiros e outras embarcações. As distâncias são outras e as rotas também. 

As feiras deixam de ser principais pontos de abastecimento e dispersão de mercadorias 

pela cidade, passam a competir com os supermercados e atacadistas, ocupando mais um 

lugar, não mais “o” lugar, no sistema de abastecimento de Salvador. São Joaquim, nos 

parece, está longe de ser o único e principal local de abastecimento dos soteropolitanos. 
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Ainda que ela apareça nas prioridades comerciais de muitas, milhares de pessoas 

diariamente, não está isolada na realização do abastecimento familiar. 

Dá década de (19)70 pra cá, outras transformações afetaram a organização 

espacial e funcional da cidade. O sistema ferry-boat, a criação das CEASAS, Cestas do 

Povo, mercados em rede e Hipermercados, os Centros comerciais (os Shoppings), as 

novas avenidas de vale e ampliações de vias asfaltadas intermunicipais, além do 

reordenamento da economia urbana, focado turismo de entretenimento, são exemplos 

desse movimento. 

 
Percebe-se, para esta cidade, a emergência de um “redesenho” espacial, dinamizando suas 
possibilidades turísticas, sobretudo nos limites da cidade antiga e na sua relação com o mar. 
Voltando-se novamente para a Baía de Todos os Santos, as intervenções agora atingem 
outras perspectivas econômicas, além da cidade portuária, envolvendo investimentos de 
cunho cultural-ambiental. (idem, p. 172) 
 
 

Na contemporaneidade, os projetos de renovação urbana vêm ocorrendo desde os 

anos 80 (SOUZA, 2000) nas grandes cidades do mundo desenvolvido, “valorizando as 

atividades de entretenimento através do mercado, na forma de atrações turísticas, 

parques temáticos, museus abertos e revitalização de centros históricos”. A cidade, além 

de locus privilegiado para a produção de mercadorias, “torna-se, em si, tambem uma 

mercadoria especial”. As intervenções promovidas pelo Estado em meio a novas 

demandas postas pelos agentes de produção do espaço, na década de 90, passam a 

caracterizar um processo de expansão de um novo terciário na cidade (SOUZA, 2002, p. 

171). Reestruturam-se os espaços e investimentos vinculados – ao comércio, serviços e 

lazer voltados ao setor turístico – são encaminhados em pontuais intervenções públicas 

e privadas. São exemplos, conforme a autora: a requalificação de áreas centrais com 

expulsão das populações residentes; intervenções de embelezamento em parques, praças 

e jardins centrais; privatização de serviços urbanos e implantação de pedágios em 

acessos à cidade e entornos mais valorizados; subsídios e incentivos à empreendimentos 

hoteleiros; grandes investimentos em saneamento e transporte como o metrô, reforma 

do aeroporto, Bahia Azul, etapas iniciais do projeto Via Náutica etc. 

As transformações listadas são contextuais e por isso se rebatem sobre os fios que 

tecem a rede comercial pretérita desenhada , “resto” do passado glorioso da capital da 

colônia, da cidade fundada e cabeça do sistem mercantil, têm nas feiras, em especial em 

São Joaquim, as visualidades de tempos outros, na combinação entre passado agrário, 

decadência comercial e sobrevivência moderna. São Joaquim, nestes termos, coloca-se 

no discurso como “retrato” da Bahia, das suas contradições e tradições inventadas, 
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inovações pela tradição; bem como no econômico, como intersecção entre a migração e 

subemprego de outrora e locus de sobrevivência de uma parcela da população. 

 
3.2 A Feira entre o rural e o urbano: síntese “insular” do Recôncavo? 

 
 
“De modo geral, o caso de Salvador é o das grandes cidades que marcam 
uma espécie de traço de união entre um mundo rural a cuja vida preside e do 
qual ela comercializa os produtos; e um outro mundo, industrializado, que 
lhe compram essas mercadorias.” (Milton Santos) 
 
“Salvador fornece, na verdade, um bom exemplo de metrópole comercial que 
serve de traço de união entre um mundo colonial que é o seu hinterland e um 
mundo industrial que compra as matérias-primas exportadas por seu porto, 
em forma bruta.” (Milton Santos) 
 
 

Diante de históricas relações com o Recôncavo, com as ruralidades constituídas no 

entorno da Baía de Todos os Santos, Água de Meninos como unidade aglutinava a 

diversidade do Recôncavo. E São Joaquim, seria uma síntese insular das transformações 

do Recôncavo, ao mesmo tempo expressão da decadência e mosaico de fragmentos do 

passado? 

A morfologia da Feira de Água de Meninos expressa os padrões de ocupação e 

uso. A localização beira-mar, ou sua extensa abertura aos saveiros e outras embarcações 

são expressões das relações comerciais, das formas de circulação das mercadorias e do 

estreito vínculo com o entorno da Baía de Todos os Santos, sua fronteira liquida com as 

cidades e localidades da hinterlândia soteropolitana. Da mesma forma, São Joaquim, 

ainda que portuária, tem seu porto diminuído com as décadas e seus cais rarefeito das 

embarcações de transporte de pessoas e mercadorias com as décadas. Inscrevem-se 

como meios de transporte novos agentes – os caminhões e outros automóveis – fronteira 

terrestre – encurtando o tempo, deslocando e tecendo outros fios da teia de mercadorias, 

agora pelas rodovias ou estradas de rodagem. Mais uma vez, a morfologia expressando 

os usos e desusos. 

Na paisagem urbana, e mesmo no recorte de uma visualidade como a Feira é 

possível perceber a sobreposição dos tempos. Luis Costa Pinto (1997), muito habilidoso 

e criativo em perceber certas sutilezas, ao conceber o Recôncavo como um “laboratório 

social”, construção humana ideal para a percepção da mudança social, ressalta o quanto 

a coexistência é um traço forte e gritante do Recôncavo dos anos 50.  
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[...] a cada passo no Recôncavo, da quase pré-história com a era industrial, o que o 
assemelha a uma estrutura sedimentária, onde encontrássemos camadas justapostas de 
terrenos que geologicamente estivessem separadas por distâncias imensas no tempo. [...] 
transita-se do primitivo ao moderno, do medieval ao contemporâneo, do pré-industrial ao 
super-capitalista, do auto-consumo ao consumo-conspícuo – pois aqui o tempo, parece, não 
flui sincronicamente e deixou atrás de si grandes vazios, hiatos enormes, criando, em meio a 
uma floresta de árvores muito altas, clareiras onde apenas floresce vida rasteira, vegetativa e 
anônima. (p. 29-30) 

 
O autor esboça a entendimento, pela percepção das sedimentações e marcas do 

passado colonial abandonado ou sub-existente, do Recôncavo como uma estrutura 

sedimentária com a analogia geológica, recurso estilístico metafórico bastante eficaz. O 

seu desenvolvimento resultou em profundas assimetrias e contrastes: físicas, 

econômicas, valorativas e comportamentais. Como se os tempos submetessem 

parcialmente os espaços e conformassem amálgamas de solapamento incompleto – 

“sedimentou uma sociedade regional bem definida, assentada numa economia 

extremamente variada nos tipos e níveis de atividades [...]” (p. 31). 

Diante dessas reflexões prévias, que menos encerram que resolvem a construção 

da nossa problemática, nos lançamos a pensar – pelo imperativo que é a expressão na 

história e conformação dos espaços das feiras, como São Joaquim, marcadamente 

bolsões de emprego de migrantes e/ou entrepostos da produção rural imediata ou não – 

nas relações entre rural-urbano, campo-cidade. 

 
Quando se pensa qualquer sociedade humana que tenha atingido o estágio de civilização 
urbana – em que a produção e/ou a captura de um excedente alimentar permite a uma parte 
da população viver aglomerada, dedicando-se a outras atividades que não à produção de 
alimentos – a divisão entre urbe e campo aparece claramente aos olhos. (SINGER, 1973, p. 
11) 
 
 

O fragmento de Paul Singer fala da separação, oposição, subordinação, inter-

relação entre os pares cidade-campo ou urbano-rural. Se a divisão do trabalho93 – que 

tornou possível as diferenciações entre áreas mais ou menos aglomeradas, ou com 

conformações físico-espaciais distintas – aparece como fator desencadeador desses 

âmbitos das agregações humanas sobre a superfície terrestre, o trato conceitual e 

                                                 
93 “As condições políticas e sociais que permitiram a divisão sócio-espacial do trabalho, originando a 
contraposição entre o rural e o urbano, existem há mais de 5500 anos, ou seja, desde a Antiguidade.” 
(ENDLICH, 2006, p. 11) 
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operacional94 das categorias ou tipos cidade e campo, urbano e rural não parece ser 

consensual. 

Dessa forma, a capacidade de produção de excedentes de víveres por parte de 

alguns homens, tornou possível que outros desempenhassem outras atividades, ao os 

liberar. De acordo com a tradição marxista, a separação entre cidade e o campo encontra 

fundamento com as divisões do trabalho, a biológica e a técnica. Dessas divisões 

desdobra-se a separação entre trabalhos material e intelectual. Assim, às cidades cabem 

as funções administrativas, diretivas, as atividades políticas, militares e de 

conhecimento. Segundo Lefebvre (1969, p. 31-32 apud ENDLICH, 2006, p. 11), é 

possível reconhecer a separação somente pela divisão do trabalho. Por sua vez, Marx 

(1984), ao descrever a economia urbana nas cidades européias da Idade Moderna, 

pautando a análise no desenvolvimento de um novo padrão de exploração (substituindo 

o sistema estamental pelo de classes), entende a divisão social do trabalho, separando o 

campo das cidades, como fundamental ao desenvolvimento das cidades. A divisão 

social do trabalho aos moldes capitalistas separa o trabalho material do trabalho 

espiritual, o campo da cidade. Esse novo sistema de exploração mercantiliza as relações, 

delineia a constituição das classes (burgueses e homens livres) e coloca nas cidades –  

com o desenvolvimento das manufaturas e a destruição e subordinação das relações de 

servidão no campo – o locus onde esses dois novos sujeitos sociais se encontram e 

interagem. Daí, é inevitável pensar a oposição entre cidade e campo e a subordinação 

deste àquela como condição do desenvolvimento do modo de produção capitalista. Ora, 

o espaço urbano, mesmo que não tenha sido criado pelo capitalismo, proporcionou o seu 

desenvolvimento. Dessa forma, Salvador aparece como o núcleo urbano que centraliza e 

subordina as áreas rurais de influência, num contraponto de dependência e julgo: seja 

como sede da colônia, subordinando e gerenciando as monoculturas; seja na seqüência 

como capital da economia regional. Nessa perspectiva, há uma tendência a pensar o 

urbano como dominante, na relação assimétrica entre urbano e rural. Por isso, 

 

                                                 
94 Ângela Endlich (2006) realiza um pequeno, mas abrangente, inventário dos principais critérios para 
definição de rural e urbano. Todos são critérios limitados e com severas restrições ainda que combinados. 
A autora insiste na necessidade, dada a pouca eficácia das definições, em analisar a historicidade e 
contextualizar a realidade estudada ante as tentativas de classificações. Endlich (2006) preocupa-se em 
recuperar e listar critérios classificatórios mais utilizados como medidas ou indicadores. Ao contrário, 
Bernadelli (2006) – partindo da noção de “a concepção do urbano extrapola a própria cidade, 
consubstanciando-se na relação cidade-campo, tendo na divisão técnica, social e territorial do trabalho 
a sua base (p. 33)” – elenca critérios geralmente listados nas tentativas de definição de cidade.  
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Mencionar a recriação do rural pelo capitalismo e as relações cidade-campo que daí 
decorrem, é falar de um tempo histórico amplo em que a “derrota” dos antigos regimes na 
Europa (feudalismo) e, mais recentemente, no Brasil (escravatura) permitiu o processo de 
construção da hegemonia burguesa e deslocou o centro do poder do campo para a cidade e 
da agricultura para a indústria. (RUA, 2006, p. 83) 
 
 

A intensidade do processo de urbanização no capitalismo, as proporções 

planetárias disso, interfere e acirra as reflexões e imagens sobre as cidades e o urbano. 

Tal como Wirth (1979) com a noção de “urbanismo como modo de vida”95, outros 

autores mais recentes, nesses rastros e incitados por questionamentos como 

“desaparecerá a cidade e o planeta será todo uma colméia urbana?” ou “o processo de 

urbanização atingirá todo o espaço geográfico?”, vão desenvolver outras metáforas e 

imagens a partir de noções como a civilização urbana (BEAUJEU-GARNIER apud 

ENDLICH, 2006), rede urbana (Milton SANTOS) ou sociedade urbana (LEFEBVRE, 

2002). 

No primeiro caso, a noção de civilização urbana é pensada como algo que se 

propaga das cidades, tal como pensava Raymond Wirth, e não se limita a elas. E 

civilização é pensada como costumes, hábitos, como um estilo de vida. De qualquer 

sorte, completa a reflexão a perspectiva de pensar o urbano como não restrito a um 

território. Nesse sentido, é preciso pensar a cidade e o urbano96.  

Endossa e complementa isso Santos (1997) ao pensar que “o modo de vida urbano 

estende-se até os limites geográficos alcançados pelos interesses, ações e conteúdos 

presentes nas cidades”. Sejam os investimentos, seja o modo de vida, historicamente, o 

urbano atinge e afeta o rural. “Há predominância da mentalidade econômica e domínio 

monetário, imposições dos interesses urbanos”. As feiras e todo comércio portuário 

seriam expressão dessa predominância. 

Para Lefebvre (1969 apud ENDLICH, 2006, p. 22), o urbano e o rural se referem a 

diferentes condições de vida. O modo de vida urbano, gerado pelo avanço do 

                                                 
95 Wirth (1979), ao pensar o “urbanismo como modo de vida”, sinaliza, de certo, para a tendência 
transbordante e avalanchadora do modo de vida urbano. Encantado, talvez, com a intensa urbanização que 
trouxe profundas modificações nos Estados Unidos, Wirth pensa a cidade como “o local característico do 
urbano”, mas entende que o modo de vida urbano transborda as cidades, vai além dos limites das cidades. 
É por isso que Wirth entendia urbanização não somente como o processo de atração de pessoas para as 
cidades, e sim como uma acentuação cumulativa de várias características que distinguem um modo de 
vida ligado às cidades. Wirth chega a falar de uma espécie de encantamento pelas coisas da cidade, como 
às coisas relativas ao transporte e comunicação.  
96 “O urbano irradia-se a partir da cidade e atinge territorialmente os limites das influências dela. Desde 
que o urbano extrapole a cidade, a tarefa de conceituação torna-se dupla” (ENDLICH, 2006, p. 20) 
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capitalismo no campo (propriedade da terra e a produção agrícola como negócios dos 

capitalistas urbanos) e pela industrialização/urbanização (crescimento territorial e 

populacional) penetra no campo, comportando sistemas urbanos de objetos e valores. 

Para o autor, em paralelo ao processo de industrialização/urbanização, ocorreu o que 

denomina de implosão/explosão das cidades97. Um certo racionalismo, que ignora o 

urbano, produz separações e rompe com a essência do urbano (a reunião) teria causado 

a morte da cidade tradicional. Para Lefebvre, há uma crise da vida camponesa 

tradicional, mas também uma crise mundial da cidade tradicional. Produzindo uma vida 

cotidiana pobre e cheia de coação, “uma sociedade urbana está se constituindo sobre as 

ruínas da cidade”. 

Para ele, a urbanização tende a apagar a distinção cidade-campo, mas, por conta 

da maneira contraditória e abrupta como ocorre, “admite” a permanência de ilhas de 

ruralidade. “A relação urbanidade-ruralidade ao invés de desaparecer, intensifica-se”. 

A partir desse modelo, seria possível distinguir o que se pode tomar por rural e 

urbano. O primeiro seria a condição de vida pretérita, que vem sendo superada material 

e culturalmente, ainda que não seja total nem uniforme98; o segundo seria a condição 

social em que teoricamente é possível superar a precariedade. 

 
As transformações produzidas nas comunidades rurais no processo de urbanização são 
marcadas pela proposição ou imposição ao homem rústico, de certos traços de cultura 
material e não material. Impõe, por exemplo, novo ritmo de trabalho, novas relações 
ecológicas, certos bens manufaturados, racionalização do orçamento, abandono das crenças 
tradicionais, individualização do trabalho e, finalmente, passagem à vida urbana. 
(CÂNDIDO, 1971 Apud ENDLICH, 2006, p. 24, re-elaboração da autora) 
 
 

Há, portanto, uma nova condição de vida, a condição urbana. Condição esta que 

poderia gerar uma nova sociedade, a sociedade urbana. Ao pensar a transição, ou 

transformações proporcionadas pelo acesso aos objetos e valores urbanos, de uma maior 

para uma menor precariedade, Lefebvre reconhece que os benefícios não são para todos 

– a superação real das vidas precárias ainda é uma perspectiva. As contradições 

                                                 
97 “A metáfora da implosão-explosão retrata esse processo, no qual a cidade, em função da 
industrialização, concentra (pessoas, atividades, riquezas, coisas, objetos, instrumentos, meios, idéias) e 
projeta fragmentos múltiplos e disjuntos (periferias, subúrbios, residências secundaristas, satélites etc.). A 
cidade leva tudo para ela e o explode numa dimensão nunca vista: junto à concentração urbana e ao êxodo 
rural se produz a extensão do tecido urbano e a subordinação completa do agrário ao urbano.” 
(SOBARZO, 2006, p. 59) 
98 “Para Lefebvre, o urbano, a ‘sociedade urbana’, é uma virtualidade que carrega a constituição de uma 
sociedade planetária, uma totalidade que modifica e transforma a agricultura e a indústria, mas que não 
faz com que elas desapareçam.” (SOBARZO, 2006, p. 58) 
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inerentes, ainda que o capitalismo tenha criado as condições para a superação das 

precariedades, impedem que toda a sociedade possa apropriar-se dos avanços 

alcançados. O urbano existe e está marcado pela precariedade. 

Diante de fenômenos novos, como o adensamento das metrópoles, concentração 

populacional, o novo rural etc., novas elaborações são feitas no rastro de compreender a 

possível dicotomia constituída e consolidada com o modo de produção hegemônico e 

todas as formas “sobreviventes”, “resistentes” ou reincorporadas pela tendência 

homogeneizadora do capitalismo99.  

Lembra-nos Bernadelli o quanto complexa é a realidade, bem como é importante 

na discussão sobre o urbano e o rural, a preocupação em sempre se pautar no contexto 

espacial e histórico. Interpretando Lefebvre, essa autora resgata suas contribuições 

quanto a necessidade de compreender o urbano como síntese cumulativa de todos os 

conteúdos (movimento dialético). E, para tal, é preciso ter em mente que é o conteúdo 

socioespacial que diferencia os espaços rural e urbano. 

Outro recado é dado por Sobarzo (2006, p. 61): 

 
Reconhecemos a importância ou a utilidade que as definições estatísticas ou funcionais 
podem ter como uma forma de aproximação rápida, geral e inicial de algum fato, mas 
acreditamos que elas não podem ser projetadas como formas hegemônicas e exclusivas de 
entendimento da realidade caracterizada pela sua complexidade. 
 
 

Ainda que usados como sinônimos, ou variações sobre um mesmo tema, cidade-

campo e rural-urbano são equivocadamente igualados. Como manifestações distintas do 

viver humano, a cidade e o campo têm experimentado alterações ao longo do tempo. 

Assim, num primeiro momento a diferenciação clara está na fundamental divisão do 

trabalho. No período industrial, podemos observar a “absorção” do campo pela cidade, 

seja como loci das indústrias, atração populacional e de matérias-primas, bem como a 

“explosão” da cidade no campo, isto é, a extensão de um estilo de vida urbano, do 

tecido urbano como prefere Lefebvre. Nesse momento, assistimos a invasão da 

tecnologia no campo, o modo de vida e os símbolos e a intensificação das trocas entre 

os dois espaços (idem, ibidem). E, como corolário, o entendimento do urbano ultrapassa 

a cidade, ainda que esta seja parte essencial da sua totalidade. 

                                                 
99 Possível mesmo, já que estamos longe do consenso e que as definições restringem-se a usos 
específicos. Como nos lembra Bernadelli (2006, p. 49): “os conceitos devem ser pensados sempre em 
função do movimento, da realidade, e que, portanto, não podem ser entendidos de modo estático, pois o 
real é prenhe de transformações que são operadas em diferentes escalas e dimensões”.  
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Com variações nas formas pelas mudanças e incrementos nos conteúdos, cidade e 

campo permanecem, as relações entre eles se transformam. Nesse sentido, e isso explica 

o equívoco em igualar cidade-campo e rural-urbano100, a construção do urbano é 

marcada pela superação da divisão originária. O urbano ultrapassa a cidade e se instala 

na escala do território. Ora, uma sociedade urbana, como prefere Lefebvre, assume 

dimensões planetárias, mas não supõe o desaparecimento das atividades agrícolas. Isso 

não quer dizer que o campo deixe de existir, mas sim que ele está articulado sobre 

outras particularidades com o conjunto do território. Bem como a expansão da 

sociedade urbana, sua condição planetária, não supõe a sua vivência em todos os 

lugares, mas sim como tendência, caminho do processo de reprodução do espaço, 

expresso em novas atividades, novas relações entre áreas, novos conteúdos às antigas e 

recicladas formas. “Há uma escala da urbanização que abrange todo o território [...] mas 

também existem outras escalas, em eu acontecimentos locais, fruto de leituras 

particulares onde as interações local/global, interno/externo, urbano/rural, terão de ser 

contempladas nas análises a serem efetuadas.” (RUA, 2006, p. 91) 

Lefebvre (2001) coloca o processo de industrialização como ponto de partida para 

o entendimento da problemática urbana. Ainda que preexistente à industrialização, este 

processo é ponto de partida para a reflexão sobre o urbano. E sinaliza para as relações 

que compõem o tecido urbano101: “Entre as malhas do tecido urbano persistem ilhotas e 

ilhas de ruralidade ‘pura’, torrões natais frequentemente pobres (nem sempre), 

provocados por camponeses envelhecidos, mal ‘adaptados’.” ( p. 12)102 

Coalham o tecido urbano “ilhas de ruralidade”, como espaços dentro do espaço 

urbano onde o rural e o urbano coexistem de forma tensa, atritiva. “Aqui ou ali, as 

tensões tornam-se conflitos, os conflitos latentes se exasperam; aparece então em plena 

luz do dia aquilo que se escondia sob o ‘tecido urbano’. (idem, ibidem) “Por outro lado, 

                                                 
100 “Numa analogia arriscada, poderíamos pensar no campo e no rural. O campo poderia ser entendido 
como a base prático-sensível e o rural, a realidade social, mas logo nossa analogia perde sentido porque o 
urbano não se restringe à parcela da sociedade que mora na cidade.” (SOBARZO, 2006, p. 58) 
101 Lefebvre (2001, p. 11) entende e descreve “tecido urbano” como similar a um ecossistema, isto é, 
“unidade coerente constituída ao redor de um ou de várias cidades, antigas ou recentes. O interesse pelo 
‘tecido urbano’ não é limitado apenas a sua forma ou formas assumidas, mas, na medida em que “é ou 
suporte de um ‘modo de viver’ mais ou menos intenso ou degradado: a sociedade urbana”.    
102 Há toda uma discussão sobre a possibilidade de convivência , num mesmo espaço, da cultura rural 
com a cultura urbana. São as “urbanidades no rural” como define João Rua (2006). Concentrados na idéia 
de “novas ruralidades”, autores como José Eli da Veiga, Ricardo Abramovay e Sérgio Schneider 
enfatizam o rural. Eles “têm razão ao chamar atenção para a diversidade desse processo [rural integrado à 
lógica capitalista] e para a reapropriação de elementos da cultura local pelo urbano.” (RUA, 2006, p. 93) 
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os núcleos urbanos não desaparecem, roídos pelo tecido invasor ou integrados na sua 

trama. Esses núcleos resistem ao se transformarem”. 

A partir do conceito de “ilhas de ruralidade”, podemos pensar a Feira de São 

Joaquim enquanto uma síntese insular do Recôncavo? As feiras-livres expressam, na 

memória, nas representações, esse passado rural diante das novas formas, mais 

modernas, de comércio, remetem às práticas e tipos sociais do Recôncavo, que tiveram 

na migração a possibilidade de reinserção na cidade. “Síntese” por agregar fragmentos 

do passado e do presente; e, “insular” na medida em que guarda, resguarda, isola um 

passado na intensificação da relação urbanidade-ruralidade.  

 

3.3 Entre modernidades: elementos para pensar a Feira e as atividades 

em feiras-livres sob leituras da modernidade brasileira 

 

Um resquício? Ou a reincorporação de relações comerciais pretéritas ao “pré-

capitalismo”? De que formas podemos ler as feiras-livres e as atividades dos feirantes? 

Recuperar o tema da modernidade ou dos impactos da modernização nos religa às 

origens do pensamento sociológico. Das relações umbilicais entre a Sociologia e o 

mundo moderno, como endossa Ianni (1989). Nesse sentido, deslizamos para uma 

sociologia que procura investigar a mudança social, metendo-se no 

entendimento/reconstituição do passado, tentando enxergar as permanências ou 

continuidades na expressão do contemporâneo. 

Assim, acreditamos que a nossa problemática pode se perfilar ao dilema 

sociológico brasileiro, como ressalta Tavolaro (2005, p. 6), para o qual as questões são 

“qual o status da modernidade no Brasil? Existiria uma modernidade brasileira?” E, 

nesse sentido, nos debatemos com as respostas ou soluções organizadoras de uma 

episteme ou estrutura paradigmática para o entendimento das feições do Brasil 

contemporâneo. 

Quando empreendemos o esforço de recompor a “história” do comércio varejista, 

o quanto ele se faz presente no cotidiano e na composição das sociabilidades 

soteropolitanas; o quanto este aspecto pode ligar-se ao seu passado enquanto cidade 

planejada para ser sede colonial – nos deparamos com este dilema. 
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Poderíamos, portanto, pensar as feiras-livres e todo o comércio “informal”103, 

centenário ou secular, presentes em outros tempos e espaços, pela sua existência diante 

das inovações e transformações sociais como continuidades ou permanências – não 

pelas suas formas somente, mas pelos conteúdos: o favor, a dádiva, os laços de 

compadrio e reciprocidade, o domínio de todo processo produtivo (artesanal), as trocas 

simbólicas etc. – como herança aprisionada num limbo semimoderno (TAVOLARO, 

2005, p. 10). Como resquícios ou “restos resistentes” incorporados e co-residentes às 

sociabilidades duais (a casa e a rua), restos da vida rural senhorial pretérita, ou como 

que encharneirados entre os binômios “tradicional e moderno”, antigo e novo, 

ultrapassado e avançado, ou mesmo rural e urbano/industrial. 

Ou poderíamos pensá-los como formas novas ou recriadas, bem como não 

suficientemente solapadas ou acopladas, típicas expressões do capitalismo dependente. 

Agora os resquícios são resíduos com “prazo de validade vencido”. 

Duas grandes abordagens clássicas que para Tavolaro (idem, p. 18):  

 
[...] lidam com o Brasil contemporâneo como um exemplo de “semimodernidade”, de 
“modernidade periférica”, ou ainda como um “caso singular de modernidade” (termos que 
trazem em si a imagem de “desvio”) implica reforçar imagens congeladas e 
“essencializantes” não só da própria experiência brasileira, como também da dinâmica de 
sociedades tidas como inequivocamente localizadas no “centro da modernidade”. 
 
 

Ambas acabam por anular as possibilidades de recriações, de atividade e 

combinações múltiplas, protagonizando os processos de modernização como um 

monólogo assimilado inquestionada, parcial e parcamente pelos modernizados para 

além do eixo central difusor. 

Na compreensão da sociedade relacional brasileira, Da Matta, no ensaio “Espaço – 

casa, rua e outro mundo: o caso do Brasil” (1997), ao tomar metaforicamente o espaço 

como “o ar que se respira” (p. 29), ilustrando com exemplos de orientação, entende que 

“o espaço se confunde com a própria ordem social”, de modo que não seria possível 

interpretar o espaço, sua concepção, sem o entendimento da sociedade e suas redes de 

relações sociais e valores.  

                                                 
103 Esta discussão realizo em: SOUZA, Márcio Nicory Costa. Velhos trabalhadores em velhas 
atividades: a trajetória de feirantes de Água de Meninos-São Joaquim. Salvador, 2005. Monografia de 
conclusão de curso pelo Departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 
(FFCH-UFBA). 
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Assim, na eleição e afirmação de que “casa” e “rua” são categorias sociológicas 

para os brasileiros, o autor quer dizer que:  

 
entre nós, estas palavras não designam simplesmente espaços geográficos ou coisas físicas 
comensuráveis, mas acima de tudo entidades morais, esferas de ação social, províncias 
éticas dotadas de positividade, domínios culturais institucionalizados e, por causa disso, 
capazes de despertar emoções, reações, leis, orações, músicas, imagens esteticamente 
emolduradas e inspiradas” (idem, p. 15) 

 
A casa e a rua são pares opostos e complementares, delimitadores da identidade do 

ser “brasileiro”. Como categorias, procuram dar conta daquilo de como e do que uma 

sociedade se pensa, instituindo seu código de valores e idéias. E, portanto, seu sistema 

classificatório e de ação.  

Ainda neste ensaio, Roberto DaMatta descreve o que denomina por nossa 

capacidade de operar com os dois âmbitos, a casa e a rua, de buscar as intermediações, 

de amenizar as oposições, de tecer aproximações. “Somos mestres das transições 

equilibradas e da conciliação” ( idem, p. 21). A sociedade brasileira, para o autor, teria 

conseguido sintetizar de modo singular o tradicional (a casa e suas regras próprias) e o 

moderno (o âmbito legal, do objetivo, do impessoal etc.). No Brasil, mais que os 

opostos, um ou outro elemento em predominância ou em processo de 

ajuste/desenvolvimento, interessa a conexão entre eles, os elos.  

 
Para mim, é básico estudar aquele “&” que liga a casa-grande com a senzala e aquele 
suposto espaço vazio, terrível e medonho que relaciona dominantes e dominados. [...] o 
estilo brasileiro se define a partir de um “&”, um elo que permite batizar duas entidades e 
que, simultaneamente, inventa seu próprio espaço. (idem, p. 25) 
 
 

Nem tradicional, nem moderno. Os dois? Talvez. A “solução” Damattiana se 

aproxima da “coluna do meio”. No entendimento da sociedade relacional, no cotidiano, 

as pessoas classificam e significam as práticas em diálogo tenso entre os dois domínios, 

a casa e a rua. De qualquer sorte, o “amálgama” societal brasileiro ainda se aproxima de 

uma visão de incompletude, de inacabamento, de “desvio”, derivado do esforço de 

compreensão norteado pelo pressuposto 

 
[...] compartilhado, de um lado pelas teorias sociológicas clássicas de Marx, Durkheim e 
Weber e, de outro, pelas teorias da modernização dos anos de 1950 – pelo qual o programa 
cultural da modernidade desenvolvido na Europa moderna e as constelações institucionais 
básicas que lá emergiram iriam inexoravelmente dominar todas as sociedades modernas ou 
em processo de modernização. (TAVOLARO, 2005, p. 11-12) 
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Isto é, a crença no efeito homogeneizador da modernidade com relação às formas 

existentes de sociabilidades em nível planetário. Contudo, como recentes estudos 

insistem, nem mesmo nas “sociedades modernas centrais” a modernização foi 

homogênea, houve variações nos padrões de sociabilidades.  

O surgimento e desenvolvimento das grandes cidades pelo mundo todo, a partir do 

final do século XVIII, estão relacionados ao desenvolvimento capitalista e à expansão 

industrial. “A cidade tornou-se o locus, por excelência, dessas mudanças, não como 

receptáculo passivo, mas como produtora de novas formas de sociabilidade e interação 

social, de modo genérico” (VELHO, 1995, p. 228). 

As metrópoles surgem e respondem ao processo em curso ao longo dos séculos 

XIX e XX, quais sejam, a explosão demográfica, as correntes migratórias e a 

intensificação da divisão do trabalho, além de inúmeras inovações tecnológicas e 

econômicas. De uma forma ou de outra, a rapidez e magnitude dessas mudanças 

trouxeram conseqüências assistidas ainda hoje em todo o mundo. Seja a melhoria na 

expectativa de vida e nas condições médico-sanitárias, sejam as novas regras do 

capitalismo emergente que destruiu modos de vida, alterou antigas relações entre a 

cidade e o campo, o modo de produção hegemônico assumiu tentáculos de alcance 

planetário. E, nesse processo, “as cidades, sobretudo, por suas atividades comerciais e 

industriais, constituíram-se nos pontos de articulação dessa grande rede que passou a 

conectar esferas diversificadas de vida social de sociedades distantes, geográfica e 

culturalmente, uma das outras” (idem, p. 229). 

A criação, desde a expansão marítima européia, de todo um sistema complexo de 

trocas, ainda assim não provocou a total homogeneização das sociedades, e sim 

aproximou-as. Ora, o que isso quer dizer? O capitalismo moderno está associado a 

intensas e significativas mudanças em todas as dimensões da vida social. Dizer que a 

expansão capitalista não tem significado mera homogeneização é assumir que, 

sociedades e grupos sociais, em nível mundial, foram extintos, outros expandiram e se 

fortaleceram. O colapso e a emergência caminharam lado a lado da convivência entre o 

diferente e o radicalmente antagônico. “Certamente foi uma das maiores transformações 

na história da humanidade, e é neste quadro que se desenvolvem as metrópoles 

moderno-contemporâneas” (idem, ibidem). 
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Assim, as grandes cidades podem ser pensadas como cadinhos em que se fundem 

ou se amalgamam diferentes domínios, nem sobrepostos, nem alinhados, mas em 

múltiplos planos e dimensões.  

Se pensarmos na experiência urbana como uma experiência de fragmentação, 

vamos nos rastros da crítica a uma visão de mundo orientada por modelos 

evolucionistas modernizantes, produtores de efeitos homogeneizadores. Segundo este 

autor, estes modelos se baseiam numa tendência linear à racionalidade econômica, 

centrada na existência de um indivíduo autônomo, racional, que calcula e opera com 

fins de maximização dos benefícios e vantagens. A observação do cotidiano da nossa 

sociedade, continua Velho (idem, ibidem), contrasta com essa visão: “particularmente, 

nas grandes cidades onde, ao lado da notória desigualdade social, geradora de tensão e 

conflitos, as diferenças de interpretação e construção da realidade estabelecem 

descontinuidades culturais que repercutem em todo o sistema de relações sociais”. 

Apesar da força do impacto da, genericamente, modernidade capitalista, as 

transformações decorrentes interagem inevitavelmente com diferentes tradições 

culturais. Sobre isso Gilberto Velho (idem) fala de “sincretismos, combinações e 

reinvenções culturais”104. Os valores, as crenças, as práticas não desaparecem diante da 

expansão de certo individualismo modernizante. Se pensarmos numa sociedade 

multidimensional e heterogênea, como corolário, somos levados a pensar em 

alternativas, novos domínios ou até “colunas do meio”. Quase sempre produtos de 

muita negociação, conflito e tensão, novos domínios aparecem na pulverização de 

estilos de vida urbano, na combinação de práticas, reinvenções cotidianas.  

Os resultados, ainda que modernos, o foram de formas distintas. Produção esta 

marcada pelas contribuições significativas das tradições, premissas culturais e 

experiências históricas das diferentes sociedades. Nesse sentido, “é inapropriado atribuir 

às ‘sociedades modernas tardias’ o título de receptoras passivas e imperfeitas de formas 

de vida e concepções de mundo modernas” (TAVOLARO, 2005, p. 17). 

Dessa forma, estaria São Joaquim na charneira, entre uma “semi-modernidade” 

ou “modernidade periférica”? Na encruzilhada das explicações sociológicas, um 

imperativo se coloca aos agentes da Feira: a sobrevivência.  

                                                 
104 E referindo-se ao caso brasileiro, define como “potencial de metamorfose” (VELHO, 1995, p. 236). 
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No sistema de abastecimento como o desenhado pelos grandes supermercados de 

empresas planetárias ou transnacionais, as feiras-livres representam a tradição 

corporativa, uma peculiar racionalidade que consegue vender, ter lucro, sobreviver e se 

reproduzir ante uma racionalidade capitalista e à precedência do lucro a todos os níveis 

da vida social. Na verdade, como sinaliza Rennó (2006), as próprias estratégias de 

venda e disposição das mercadorias nos supermercados são expressões de um 

“cotejamento” sutil e incorporação de práticas corporativas das feiras e mercados. 

Para Martins (2008), o tema da modernidade, estreitamente associado à idéia de 

progresso, e, como tal um tema das sociedades ricas européias, explica a sua leitura e 

replicação, para alguns autores, na América Latina, em termos do dualismo moderno em 

oposição ao tradicional. Para ele, o entendimento da modernidade brasileira deve se dar 

pelo reconhecimento da sua “anomalia” e inconclusividade. 

 
Essa interpretação de fundo positivista reinstaura o escalonamento do processo histórico, 
relegando ao passado e ao residual aquilo que supostamente não faria parte do tempo da 
modernidade, como o tradicionalismo dos pobres migrados do campo para a cidade, a 
cultura popular e a própria pobreza. Seriam manifestações anômalas e vencidas de uma 
sociabilidade extinta pela crescente e inevitável difusão da modernidade que decorreria do 
desenvolvimento econômico e da globalização. (MARTINS, 2008, p. 17) 

 

Essa seria uma leitura equivocada e incompleta da realidade brasileira ao 

considerar que a modernidade se daria pelo encontro homogeneizante da diversidade 

humana. Para Martins, “a questão da modernidade no Brasil fica melhor compreendida 

quando investigamos o modo como o moderno e os signos da modernidade são 

incorporados pelo popular” (p. 29). 

 

3.3.1 Explicando as atividades para explicar a Feira? Pequena incursão 

sobre uma sociologia do trabalho “informal/tradicional/não-capitalista” 

 

“Em primeiro lugar, não há setor propriamente tradicional. Toda a economia 
e toda a sociedade estão penetradas por elementos de modernização, se bem 
que em diferentes níveis quantitativos e qualitativos” (SANTOS, 1979, p. 19) 
 
 

O estudo das atividades “informais”, “não-tipicamente capitalistas”, 

“tradicionais”, “seculares” etc., como aquelas desenvolvidas nas feiras, de comércio e 

prestação de serviços, seguem, no âmbito de uma Sociologia do Trabalho essas 
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diretrizes: uma tendência a pensar o solapamento ou total subordinação delas aos setores 

dominantes105.  

Segundo Silva (1996, p. 13), a informalidade vem sendo associada a dois 

conjuntos de questões. A primeira, relativa “as formas de inserção dos trabalhadores no 

sistema produtivo”, preocupando-se com as relações de trabalho informais e em que 

medida dariam origem a uma categoria específica de trabalhadores. Debate circundado à 

formulação de Marx sobre o “exército industrial de reserva”, no qual se questionavam 

os limites de circulação dos trabalhadores na ativa e na reserva. Atentando para aqueles 

que pautariam suas trajetórias pessoais em atividades informais, o debate vinculou-se à 

chamada “teoria da marginalidade” e a abordagem sobre a “exclusão social”. A segunda 

refere-se “ao grau de integração do sistema produtivo”, voltada para o “papel” ou 

significado das atividades ou relações produtivas informais no conjunto do sistema 

econômico. Apontando caminhos para a reflexão – de um lado, o papel da 

informalidade para o crescimento econômico; de outro, o papel na reprodução social 

dos trabalhadores106. 

Para alguns autores (CARVALHO; SOUZA, 1980; SINGER, 1980; PRANDI, 

1978), a expansão do capitalismo industrial levaria à ampla e crescente destruição das 

chamadas relações de produção não-capitalistas, expressas na dissociação entre o 

trabalhador e os instrumentos de trabalho e, conseqüente, expansão do assalariamento. 

Acreditava-se que as atividades para o autoconsumo, o trabalho doméstico, a produção 

simples de mercadorias e serviços seriam incorporadas às benesses do assalariamento e 

organização capitalistas, a médio ou longo prazo. Mudavam as relações de produção e o 

incremento do “moderno” tenderia a pressionar e ocupar espaços produtivos antes 

exclusivos ou monopólio de atividades “tradicionais” ou “não-capitalistas”, consoante 

as características dessas atividades.  

                                                 
105 Os estudos de Prandi (1978), Carvalho; Souza (1980), Souza (1980), Vianna (1980), buscavam 
compreender o caráter e funcionamento da produção não-capitalista. Procuravam, de acordo com 
Carvalho (1986), discutir as especificidades da inserção de segmentos de trabalhadores (“produtores 
independentes”, “trabalhadores por conta própria”, “produtores simples” etc.) numa sociedade capitalista. 
Esses estudos analisam as condições de trabalho e sobrevivência desses trabalhadores, os expedientes 
lançados à mão para tecer certa estabilidade ocupacional e reprodução familiar. Ressaltam também “como 
a subsistência e a dinâmica das referidas atividades está subordinada à hegemonia do capitalismo, tanto a 
nível local como nacional” (idem, p. 9). 
106 “[...] as relações informais têm sido concebidas como atividades fundamentalmente voltadas para o 
consumo. Embora também envolvam o comércio, a prestação de serviços e a produção de mercadorias, 
essas atividades se organizariam antes como estratégias reprodutivas, orientadas para preencher 
necessidades materiais dos trabalhadores [...]” (p.11) 
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Carvalho; Souza (1980), por exemplo, observando o desenvolvimento industrial 

na Bahia, comentam que, em Salvador, é expressiva a incorporação da mão-de-obra em 

setores capitalistas organizados, e diagnosticam três condições às atividades “não 

tipicamente capitalistas”: extinção, sobrevivência e imersão. Ou seja, o capitalismo 

tenderia a “varrer” do cenário produtivo algumas dessas atividades, pressionando por 

mudanças nas relações – exigindo ajustes ou adaptações desses segmentos – 

incorporando a mão-de-obra ao exército industrial de reserva ativo ou para a “reserva”, 

procedimentos fundamentais à acumulação e expansão capitalistas. A persistência ou 

“truncada” convivência entre os segmentos estabelecidos e/ou capitalistas e essas 

atividades “não-capitalistas” se daria (se dá) via e subordinada à lógica hegemônica, 

pela incorporação e papel na reprodução pela circulação de mercadorias, por exemplo. 

Estariam, aos ditames capitalistas, ameaçadas de serem “fagocitadas” pela sua 

expressão capitalista antípoda. Falamos, por exemplo, da concorrência entre os 

mercados abertos ou feiras-livres e os supermercados de bairros ou grandes redes 

(substituidores dos antigos empórios, armazéns e quitandas) na distribuição de 

alimentos e abastecimento da cidade. A terceira condição apontada pelas autoras citadas 

refere-se às atividades de serviços surgidas ou incrementadas, próprio da dinâmica de 

crescimento e implementação de indústrias, geradores de demandas por serviços 

pessoais e para empresas. 

Lembrando as observações de Francisco de Oliveira (2003, p. 57-58): 

 
Não é estranha a simbiose entre a ‘moderna’ agricultura de frutas, hortaliças e outros 
produtos de granja com o comércio ambulante? Qual é o volume de comércio de certos 
produtos industrializados – o grifo é proposital – tais como lâminas de barbear, pentes, 
produtos de limpeza, instrumentos de corte [...] Esses tipos de serviços, longe de serem 
excrescência e apenas depósito do ‘exército industrial de reserva’, são adequados para o 
processo de acumulação global e de expansão capitalista e, por seu lado, reforçam a 
tendência à concentração de renda.  
 

 

Essas atividades, no contexto de industrialização, estariam se ajustando às 

relações capitalistas. O “moderno” e o tradicional estariam se imbricando e imbricados, 

amalgamados na pedra do toque para o alavancar capitalista. A crítica à razão dualista, 

cepalina, que tendia a ver a persistência de atividades “tradicionais” e relações de 

trabalho arcaicas como resquício, atraso ou barreiras ao desenvolvimento capitalista no 

Brasil é feita por Oliveira no início da década de 70: 
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[...] a expansão do capitalismo no Brasil se dá introduzindo relações novas no arcaico e 
reproduzindo relações arcaicas no novo, um modo de compatibilizar a acumulação global, 
em que a introdução das relações novas no arcaico libera força de trabalho que suporta a 
acumulação industrial-urbana e em que a reprodução de relações arcaicas no novo preserva 
o potencial de acumulação liberado exclusivamente para os fins da expansão do próprio 
novo. [grifos nossos] (idem, p. 60) 
 
 

Os estudos apontam para as tendências que essas atividades organizadas em 

moldes “não-capitalistas” assumem (ou podem assumir) ou assumiram no 

desenvolvimento capitalista ou de extensividade do capital. Alguns tendem à franca 

extinção, “em decorrência da penetração do capital onde anteriormente elas eram 

realizadas por trabalhadores autônomos ou por pequenas empresas familiares, ou de 

modificações no consumo que acompanham a expansão mais global do capitalismo” 

(ibdem). 

Criadas ou recriadas107, extintas ou abaladas, modificações surgem e destinos são 

traçados às pessoas e suas ocupações. As luzes e a “modernidade” têm um preço, quase 

sempre caro. Assim como a concentração de capital é também concentração de gente, 

donde aquela é gerada por esta, essas antigas e históricas inserções foram e vêm sendo 

ameaçadas. Carvalho; Souza (1980) assinalam possíveis “destinos” a essas atividades, 

ao associar a sua importância no processo de acumulação. Segundo elas, num primeiro 

caso, as ocupações por conta própria como engraxates, carroceiros, carregadores, 

alfaiates ou vendedores de alimentos em domicílio, “que em tempos passados tiveram 

sua participação mais expressiva na estrutura produtiva urbana” (p. 9) “capitulariam” 

ante a competição. Nas suas palavras: “Não possuindo condições de competição com a 

produção organizada em moldes modernos e capitalistas, esses produtores vêm sendo 

crescentemente expulsos do mercado”. 

O diagnóstico mais de vinte anos depois confirma a “previsão”. De fato, a 

prestação de serviços por pequenos produtores, alfaiates, sapateiros, engraxates etc., 

cedeu lugar aos estabelecimentos e à produção industrial; incapaz de “acompanhar” ou 

de competir no preço e/ou no fator tempo, foi pressionada à extinção e resguardada à 

tradição: clientela antiga, antigas demandas ou manutenção de hábitos de uso e 

consumo, ou luxo, no caso dos alfaiates, por exemplo. 

                                                 
107 Carvalho (1986): “Outras sobrevivem com maiores ou menores modificações e, finalmente, algumas 
surgem e se expandem com certo vigor em espaços abertos pela própria expansão mencionada, criando 
oportunidades de trabalho para alguns segmentos de trabalhadores que não se inserem como assalariados 
em atividades tipicamente capitalistas”. 
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Num segundo caso, estariam os serviços domésticos, o artesanato tradicional108, o 

pequeno comércio ambulante ou estabelecido e a prestação de serviços pessoais. 

Estariam  

 
[...] permanentemente ameaçados pelo avanço do capitalismo, [essas atividades viriam] 
subsistindo na medida em que atendem a determinadas necessidades do padrão de 
desenvolvimento em curso e mantêm baixos preços, em razão da ausência de uma proteção 
trabalhista e previdenciária, de instabilidade ocupacional, de jornadas parciais ou 
extremamente prolongadas de trabalho e da precariedade das remunerações e dos níveis de 
subsistência dos que exercem tais ocupações. (idem, p.9) 

 

As autoras estão se referindo a todos os tipos de comércio, pequenos 

comerciantes vendedores e produtores, aos feirantes e vendedores nas ruas, camelôs e 

prestadores de serviços nas ruas. Esse segmento estaria, portanto, ameaçado pela 

concorrência do comércio estabelecido e tenderiam a sobreviver por manterem baixos 

os preços e atenderem a população com baixos rendimentos. Seriam atividades que 

agregariam contingentes de pessoas em condições de trabalho precárias, comparados a 

uma legislação de proteção social, que não encontraram outro tipo de inserção. 

Algumas atividades vinham sobrexistindo, segundo as citadas autoras, 

associando-se aos padrões de expansão do capitalismo, contribuindo para a acumulação 

de capital e para o avanço de sua expansão. Pode ser mais “conveniente” ao capital 

subsumi-las na comercialização e circulação, ou se subsumir, igualmente, na circulação 

de mercadorias. A expressão disso está manifesta em cinco aspectos, segundo Carvalho 

(1986, p.10): 

 
(1) facilitam de maneira mais direta o processo de acumulação em algumas empresas do 
setor capitalista, como ocorre, por exemplo, quando tais empresas se apropriam da produção 
de pequenos produtores autônomos, realizando grandes lucros na etapa de comercialização; 
(2) asseguram a manutenção do exército de reserva que o capitalismo necessariamente exige 
e produz; (3) atendem à demanda de certos bens e serviços quando ainda não existem 
condições que atraiam investimentos capitalistas para a produção de bens equivalentes ou 
sucedâneos; (4) estimulam um maior consumo de determinadas mercadorias do setor 
capitalista, principalmente ao facilitar a sua circulação; (5) contribuem para reduzir os 
custos de reprodução da força de trabalho.  
 

 

Assim, os pescadores que pescavam os seus peixes e vendiam nas feiras e 

mercados, frescos e diretamente ao consumidor podem trabalhar por encomenda de uma 

                                                 
108 De acordo com Marx (1978, p. 62): “[...] o mestre [artesão] pode inclusive, deixar de ser artesão. Com 
a súbita expansão do comércio, e, com isso, a procura de mercadorias pelo estamento comercial, a 
empresa corporativa, levada além de seus limites, teve que transformar-se formalmente em empresa 
capitalista.” 
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peixaria ou revendedor que compra os pescados a granel e comercializam em 

estabelecimentos, supermercados. É o caso também das costureiras particulares que 

confeccionam vestuários e têm sua produção comprada, sob encomenda, por cadeias de 

lojas de roupas na Av. Sete de Setembro. Ou ainda, dos vendedores de chocolates, balas 

e outros doces nas ruas, como distribuidores de atacadistas e bombonieres.  

Assim como aponta Singer (1974, apud PRANDI, 1978, p. 48): “O autônomo está 

cada vez mais sendo pressionado pela concorrência da empresa capitalista, resistindo 

apenas na medida em que sub-remunera os fatores [de produção], principalmente seu 

próprio trabalho”. Ou seja, contendo os custos dos fatores de produção – como o espaço 

doméstico e o trabalho dos familiares e o desgaste dos utensílios, além da própria 

disciplina do tempo para a produção –, o trabalhador do chamado “setor autônomo da 

economia não desenvolvida”109, poderá competir com o mercado tipicamente 

capitalista. 

 

As formas mais rudimentares de trabalho por conta própria são representadas por atividades 
que não dependem de nenhuma habilidade ocupacional e de nenhum capital (guardadores de 
carro, carregadores de feiras, biscateiros de semáforo) e, nesse caso, o volume de sua 
participação depende basicamente do comportamento do mercado de trabalho. (idem, p. 48) 
 

 

A existência e presença de um “setor de autônomos”, como sugere Singer, está 

associado e dependente às movimentações da economia de molde tipicamente 

capitalista, principalmente numa dimensão histórica do processo de desenvolvimento 

capitalista (PRANDI, 1978, p. 48). Ora, se a categoria de trabalhador por conta própria, 

– em meio a uma lógica hegemônica capitalista, é anacrônica, antiga, superada. Mas, 

sobrevivente, diminuta nas franjas e gretas do modo de produção capitalista – como 

sobrevive, dessa forma, um trabalhador por conta própria, descontadas as 

especificidades da miríade de inserções ocupacionais? 

As respostas e os entendimentos a esta indagação são variados, assim como as 

saídas encontradas pelos indivíduos sujeitos a esse processo de expansão capitalista e 

não incorporação de mão-de-obra. Viventes nas “brechas” do sistema capitalista, nas 

paradas para respirar da avalanche capitalista, segundo os “marginalistas”, estariam 

marginais à oposição maior trabalho assalariado/capital. Nem um nem outro, nem 

                                                 
109 SINGER, Paul. Elementos para uma teoria do emprego aplicável à países não desenvolvidos. 
Cadernos, São Paulo: CEBRAP/Brasiliense, n. 18, p. 51. Citado por PRANDI (1978).  
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assalariado nem detentores de capital para compra força de trabalho, talvez. Nem vende 

sua força de trabalho, nem dispõe de capitalização para se tornar um comprador de força 

de trabalho. Como comenta Marx no livro I, capítulo VI d’O capital, são seus próprios 

patrão e empregado110. “Mas, [o que] depende da ordem burguesa, pois é nesta ordem 

que sua existência está enclausurada, como num espelho a refletir a memória do 

passado” (PRANDI, 1978, p. 31). 

E esse arcaísmo é sua condição histórica, produto de sua incapacidade de gerar 

sobretrabalho repassável ao capitalista. Não se trata, entretanto, de “um peso morto para 

a sociedade, pois vai participar do momento-de-forças através do qual o modo de 

produção capitalista procura anular resultantes de suas contradições, jogando inclusive 

com relações sociais que, à primeira vista, podem parecer estranhas” (ibdem.). 

Um dos autores que tomamos nesta sessão como eixo para a discussão (PRANDI, 

1978) assinala que são duas as condições fundamentais para a sobrevivência: i) o 

trabalhador esteja em condições de produzir com base em seus próprios meios de 

produção – condição e característica maior do trabalho autônomo111; e, ii) os produtos 

ou serviços sejam socialmente necessários (valor de uso) e valor de troca para serem 

comercializados. Assim, estaria ameaçada a existência ou “frustrada” se os 

trabalhadores estivessem em condição de produzir e não houvesse demanda por seus 

produtos e serviços. 

Mas, como perceber se são atividades produtoras de bens e serviços socialmente 

necessários? Faz-se necessário que exista demanda por tal produto ou serviço para que 

sejam considerados necessários. Precisa-se de pessoas interessadas e dispostas a pagar 

por eles. O preço, a acessibilidade e qualidade dos produtos são componentes 

importantes na geração de necessidades. A concorrência capitalista que se faz sobre a 

pequena produção artesanal de alimentos, por exemplo, é retrato disso. O barateamento 

pela produção em larga escala e apropriação do sobretrabalho ou trabalho não 

                                                 
110 Capítulo VI – Capital constante y capital variable, In: El Capital. 
111 José Reginaldo Prandi entende como trabalhador autônomo a categoria de trabalhadores que 
“dependem quase exclusivamente do dispêndio da força de trabalho própria”. São “os artesãos, os 
pequenos vendedores, notadamente os ambulantes, os ocupados em serviços de reparação e pequenos 
consertos, os prestadores de serviços pessoas [...]”, além dos profissionais liberais e os técnicos não-
assalariados, em que as condições de produção e prestação de serviços não requerem capital ou são 
constituídas sob baixa capitalização, dispõem de baixo nível de qualificação e condições materiais 
precárias”. São os segmentos que suas inserções ocupacionais estão associadas a estes elementos. 
Contudo, “há casos, também, dos conta própria ‘bem sucedidos economicamente’ misturados às ‘classes 
médias assalariadas’ e que logram alcançar razoáveis condições de existência” (p. 19-25).    
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remunerado, além do tempo de produção funcionam como garantias de preços baixos e 

maior estabilidade. Assim, perde o ferreiro ante a produção em série de peças de aço, o 

sapateiro na confecção de sapatos à grande fábrica de calçados. A concorrência impede 

que o pequeno produtor ou artesão reponha os meios gastos na produção, impedindo até 

sua reprodução como trabalhador. Atuam, nesse sentido, também as inovações 

tecnológicas que, verdadeiramente, “fagocitam” antigas e “tradicionais” produções. 

Portanto, o uso de um determinado produto ou serviço, seu valor de uso, por pessoas 

que o consomem, garantem a sua utilidade social. O abandono de hábitos de consumo 

por surgimento de novas necessidades no bojo da produção capitalista leva a uma 

expiração de bens e serviços produzidos. A preferência, pelos motivos já apontados, de 

roupas padronizadas e produzidas em grande escala, em detrimento da costura sob 

medida demonstram isso. Assim como o artesão de instrumentos musicais e outras 

peças que têm sua sobrevivência garantida à utilidade e/ou caprichos de quem pode 

pagar pelos custos de produção em pequena escala – a condição de “artesanal” também 

pode virar uma mercadoria e incidir sobre o preço –, algumas atividades precisam se 

resguardar no “tradicional”, na diversidade de ofertas, atributos da relação produtor-

vendedor-consumidor, como a barganha ou a “pechincha” para sobreviver. O desuso 

marca o fim da condição de ser socialmente necessário. Mas, ser artesão pode virar uma 

mercadoria e agregar valor a seus produtos. Necessidades são criadas ou recriadas e 

aquele objeto doméstico pode virar objeto de decoração. De utilidade social à 

inutilidade ao capricho decorativo112. 

Os usos variam e são transformados, com as atividades e seus executores. O 

produtor de objetos de barro ou argila, o produtor de caxixis113 em Maragogipinho e 

Nazaré das Farinhas, no Recôncavo baiano, eram, por exemplo, responsáveis pela 

produção de utensílios domésticos e peças de uso direto na cozinha etc. – e junto a 

                                                 
112 “Não é à-toa que o artesanato hoje esteve tão relacionado à produção de artigos considerados típicos, à 
arte regional, à memória de antigas tradições, à especificidade cultural, enfim, àquilo que a produção 
industrial capitalista tende a eliminar, produzindo em série e se impondo no mercado já em plano 
internacional, homogeneizador de necessidades, mudanças de costumes, transformando valores de uso.” 
(PRANDI, 1978, p. 50)  
113 A feira de caxixis é um evento que ocorre na Praça principal da cidade de Nazaré das Farinhas, na 
Bahia, Recôncavo baiano, no período da Semana Santa no qual são expostas as produções de alguns 
núcleos locais de objetos de argila e barro dos produtores locais e adjacências. É um momento de 
escoamento e mostra da produção local. Inicialmente, e a feira deve ser nome a isso, os caxixis eram 
pequenas peças de barro: cuias e cumbucas e portinhos produzidos como refugo e comercializados junto a 
produção dos utilitários. Hoje, a feira é marcadamente feita por souvenirs e objetos de decoração à venda 
para os visitantes e turistas.  
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produção e, além desses artigos, produz objetos decorativos para serem vendidos como 

peças regionais e souvenirs. Os fins motivam a produção e a orientam.   

 

Ocorre também com freqüência, que o mesmo artigo pode estar sendo consumido com 
valores diferentes por camadas sociais distintas. Veja-se a título de exemplo, o caso já citado 
do Mercado Modelo de Salvador, montado especialmente em função do turista ávido por 
objetos típicos, em comparação com a Feira de São Joaquim, que abastece a população mais 
pobre da mesma cidade. Os mesmos objetos de cerâmica, couro e cestaria podem ser 
encontrados em ambos os locais. A observação da população que os adquire supõe que os 
utilizem para fins distintos. (p. 51) 
 

 

O trabalho artesanal tendo sua utilidade ou valor de uso destruído é, então, 

recapturado pelo capital de forma a não entrar em concorrência, mas contribuindo para 

incrementar a expansão do próprio capitalismo – cria necessidades, gostos, ampliando o 

consumo e dinamizando o mercado. 

O caso dos trabalhadores que produzem bens e serviços igualmente produzidos 

pela produção capitalista e desprezados nos mercados é distinto, já que não têm suas 

produções “revalorizadas”, não há mudanças no seu valor de uso. São os artesãos de 

roupa, sapatos e utensílios domésticos, os produtores de alimentos e trabalhos com 

madeira etc. A persistência desse segmento deve-se à sua capacidade em “prover certas 

necessidades de camadas da população ainda não capturadas pelo mercado capitalista 

em função do seu baixo poder aquisitivo” (idem, p.52), além do fato dessas atividades 

terem importante papel, conforme já mencionado em Carvalho (1986), na reprodução da 

força de trabalho. Mas também, deve-se a sua existência estar também subordinada ao 

capital garantidor de sua sobrevida na medida em que se apropria, por exemplo, da 

produção e se responsabiliza com a circulação ou redistribuição. 

 

O trabalhador por conta própria no comércio de mercadorias representa, certamente, um 
estágio do desenvolvimento capitalista, atuando como meio de realização da mais-valia, até 
o momento em que o capital comercial não se apropria completamente desta função. Mesmo 
nas cidades pequenas de hoje, observa-se com rapidez a destruição do pequeno comerciante 
pelo grande capital. Um supermercado é capaz de, a um só tempo, liquidar com a mercearia, 
com a loja de tecidos, de armarinhos, com o açougue, com o bazar de bugigangas etc (p. 52) 
 

 

Se, “no conjunto da economia nacional, a certas regiões onde se encontram mais 

adiantadas as formas de reprodução do capital estão subordinadas àquelas regiões em 

que a reprodução se manifesta com menor aceleração e até mesmo na forma de 
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reprodução simples” (PRANDI, 1978, p. 68) verifica-se que a destruição do artesanato 

segue esse movimento, dando-se de modo diferenciado, em etapas. 

 

O processo de destruição do artesanato nos moldes em que se encontra organizado há longa 
data implica não somente no deslocamento de força de trabalho a ser consumida pelo 
capital, no local mesmo de origem ou em outras regiões a que é levada por força das 
correntes migratórias, mas também, na medida em que se transformam as relações de 
produção, na mudança de todo o conjunto de relações sociais plasmadas pelas práticas 
institucionais. (p. 72) 
 

 

O trabalhador autônomo, assim, segundo Prandi (1978), aparece numa dupla 

exclusão: a) se expulso do mercado de trabalho assalariado por não poder competir (por 

habilidades ou por atributos físicos: sexo e/ou idade), procurará como meio de 

sobrevivência o trabalho autônomo; e, b) expulso da condição de não-assalariado em 

meio ao processo de incorporação por parte do capital das atividades antes reduto do 

auto-emprego, procuraria a mudança no ramo ou se tornar assalariado. É o exemplo do 

bóia-fria, ou do trabalhador rural por conta própria que migra para a cidade e assume 

um trabalho autônomo: vendedor, pequeno comerciante, feirante etc. 

Em nosso caso, em específico, algumas atividades, mesmo aquelas não 

desenvolvidas nos espaços de feiras, anteriores a uma expansão capitalista, vieram a 

desaparecer, sendo ou não incorporadas, reorganizadas, resultando, objetivamente, em 

desocupação e necessária reinserção de seus executores. 

Aos efeitos desta pesquisa, o que fica desse debate é o seu alinhamento àquelas 

leituras da modernidade brasileira. Caberia àquelas atividades um solapamento ou 

destruição, um alinhamento ou subordinação ou mesmo um 

reaparecimento/recrudescimento. Todas as explicações se perfilam a leitura de uma 

modernização dependente, subjugadora que vê na incompletude a subordinação, na 

presença ou continuidade, a sobrexistência e resistência. Os feirantes e as feiras seriam 

resquícios com data de validade vencida, ou refugiados e refúgios não incorporados 

pelo capitalismo, mutantes e resistentes? Seriam “ainda” “necessárias”, “vitais ou 

complementares”? Seriam essas diretrizes suficientes para explicar as feiras-livres? 

Quais suas limitações? 
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3.3.2 Em busca de um “lastro”: tradição inventada e estratégias de 

sobrevivência 

 
 

Diante de tantos fatores contra, e num momento em que as feiras-livres, bem 

como a maioria das atividades desenvolvidas nelas, parecem não ser tão “vitais” ou 

“necessárias”, quando um costume ou prática arraigada – antes sem muitas opções ou 

alternativas – deixa de ser assumido inquestionadamente ou se redireciona, põe-se uma 

dificuldade à permanência desses espaços de comércio. 

Pelos relatos anteriormente citados, nos parece suficiente supor que se deslocar e 

comprar, abastecer-se em feiras-livres e mercados públicos constituíam um “estilo de 

vida” em Salvador. Necessidade e hábito, freqüentar feiras compunha as rotinas de 

aprovisionamento de muitas famílias soteropolitanas há algumas décadas. Não só pela 

natureza dos gêneros – frescos, variados, abundantes, ou em suas especificidades – mas 

associado a toda uma “atmosfera” que tornava as feiras espaços de relações sociais, de 

sociabilidades. Mais que um “traço” da metrópole comercial, uma faceta ou função 

centenária diante da história e desenvolvimento da cidade, o comércio varejista 

realizado em feiras-livres colocou-se como estrutura presente no espaço urbano com 

funções reconhecidamente necessárias ou imbricamento decisivo enquanto sistema de 

abastecimento numa capital que crescia intensamente. 

A partir da segunda metade do século XX, as inovações tecnológicas, relativas à 

conservação de alimentos, o aumento da produtividade, diversificação e controle de 

qualidade, assim como o aumento na velocidade do deslocamento, proporcionou uma 

aceleração na circulação das mercadorias. Tudo isso tornou as feiras-livres e os 

mercados formas obsoletas de comercialização, em tese, pela sua inadequação aos 

novos parâmetros de qualidade ofertados pelos novos equipamentos (os supermercados) 

aos consumidores, com rapidez, conforto e sem a mediação de vendedores diretos. 

Bem, as feiras não são os únicos locais de abastecimento hoje, nem há algumas 

décadas. A implantação de uma rede de supermercados e hipermercados na cidade 

expressa uma ampliação do sistema, das opções e criação de massiva concorrência – 

inclusive diante de tantas recentes estratégias de venda e reorganização dos espaços por 

parte dos mercados e supermercados, incluindo crédito, ofertas, promoções etc. 



 128 

Em pesquisa realizada na década de 70-80 (SIC, 1983), verifica-se um 

crescimento da Feira de São Joaquim, em volume de vendas, representatividade 

comercial, inclusive números de feirantes, na época, estimados em mais de cinco mil. 

Descontos ao superdimensionamento, verificamos hoje, em pesquisa elaborada pela 

equipe de estudos e planejamento114, uma significativa redução desse “número”. Hoje, 

de acordo com este levantamento preliminar para o projeto de requalificação em curso, 

existem pouco mais de 2800 feirantes, entendidos como “pontos de venda”, isto é, 

boxes, barracas, bancas etc. Bem, estaria a feira “murchando”? Percebemos, desde 

nossas primeiras incursões em 2003-2004, e nas mais recentes visitas no final de 2008 e 

início de 2009, além de uma “natural” e esperada oscilação interna em pontos de venda 

dentro da Feira, vemos certo crescimento de áreas aparentemente abandonadas, inativas. 

Como por exemplo, os boxes do porto da cana, do cais, antes armazéns provisórios da 

cerâmica chegada por saveiro do Recôncavo; como a quadra das ruas 01, 02 e 03, entre 

as Ruas do Muro e a Rua Linha da Máquina. Há uma queixa geral da diminuição das 

vendas, da diminuição do volume de mercadorias e pessoas circulando, com uma 

tendência à concentração em vésperas de festas e no início e nos finais de semana. 

Queixas que se voltam também às “condições” físicas da Feira, aspecto alegado 

recorrentemente como causa da retração nos freqüentadores, assim como na 

concorrência externa, representada pelos supermercados, espalhados pela cidade ou 

circunvizinhos. Mas, como se caracteriza essa “suposta” retração? 

Bem, diante desses elementos acima, e dos demais que nos esforçamos em 

apresentar um tanto sumariamente nas seções anteriores, não sendo mais os únicos 

locais de aprovisionamento, nem ou concomitante loci de realização de um costume; 

como permanecer? Melhor, como garantir sua permanência, sua continuidade? E mais, 

como “ainda” ser viável enquanto comércio? 

De acordo com Pintaudi (2006), em estudo comparativo de mercados públicos em 

Barcelona, Paris e São Paulo, na medida em que um costume, uma prática arraigada se 

rompe, se desfaz ou se esmaece, diante de outras formas mais modernas de 

abastecimento, surge a possibilidade de transformar este local em “tradicional”. A tese 

sustentada pela autora é de que a permanência dessa forma de comércio se dá através de 

                                                 
114 Equipe do Projeto de Requalificação da Feira de São Joaquim, convênio de Cooperação n° 008/2008 
Minc/FNC. O projeto foi elaborado pela empresa Altiplanos Planejamento, Engenharia e Consultoria 
Ltda, constituída por: Helder Mender, coordenador executivo; Juliana Aragão, coordenadora técnica; e 
por Jana Lopes, Gustavo Rocha e Joaquim Nunes, estagiários. 
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sua metamorfose. “Para existir na duração do tempo um espaço tem que ter capacidade 

de resistir. Nos tempos atuais isso significa metamorfose constante” (p. 10-11) 

Eis a resposta de Pintaudi para explicar a permanência de um mercado público, 

pelo menos enquanto hipótese de trabalho aos estudos futuros como este. No nosso 

caso, referimo-nos a uma feira-livre, a de São Joaquim. Mais que saber qual o lugar de 

São Joaquim em termos de um sistema de abastecimento, queremos entender seu 

significado para a cidade.  

Mas, o que se tornar “tradicional” quer dizer? Qual a implicação desse “rótulo”? 

“Tornar-se” é “não ter sido” ou “passar a ser”. Tornar-se tradicional é porque 

passou a ser reconhecido como tal, isto é, ter localização temporal. Para Pintaudi (idem), 

os mercados em crise ou mediante os imperativos de sobrexistência, lançam-se de uma 

imagem de “tradição”, “onde as pessoas se comportam de maneira tradicional, para 

permanecer, com lucros, na paisagem urbana” (p. 11). Referindo-se ao Marché Saint 

Germain, reinaugurado em 1995, originário da antiga feira de Saint Germain, em Paris, 

a autora atesta que “do mercado, porém, restou apenas a ossatura, o demais é novo, mas 

é charmant fazer compras num ambiente que ‘parece’ pertencer ao passado”. Para ela, o 

esforço do poder público que requalifica e reinaugura mediante uma lógica higienista 

espacial, funcional e operacional visa tornar viável a “reprodução do capital”, 

conservando o charmant antigo. O aspecto ou a imagem e história agregada (ou 

agregável e acionável pelo discurso) ao local se torna um produto, uma mercadoria. Do 

mercado restou “apenas a ossatura”. 

Podemos replicar este esquema a São Joaquim? Detectamos semelhanças no 

projeto em curso na Feira: Projeto de Requalificação da Feira de São Joaquim, convênio 

de Cooperação n° 008/2008 Minc/FNC. O projeto prevê uma reorganização dos espaços 

da Feira a partir de critérios sanitários, de viário urbano (Terminal de ferry-boat e 

Rodoviário – Av. Eng. Oscar Pontes e Av. Jequitaia) e turísticos, numa primeira leitura. 

Prevê também a construção de um memorial da Feira, denominado de Espaço Água de 

Meninos, com construção de salas para exposição permanente, cursos, oficinas, 

palestras etc. Por esses aspectos, acreditamos que num futuro próximo, desde que o 

previsto nos croquis e plantas seja executado, uma replicação do modelo de intervenção 

percebido por Pintaudi. 

É no desenho, na discussão e na execução que brotam as tensões. Subsumidos às 

aparências de vitalidade ou imiscuídas na agitação da Feira, as tensões, os conflitos 
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internos e externos emergem. As intervenções desse quilate implicam em 

reordenamentos, relocações e necessárias mudanças de comportamento. 

 
A modernidade se instaura quando o conflito se torna cotidiano e se dissemina, sobretudo 
sob a forma de conflito cultural, de disputa entre valores sociais, de permanente proposição 
da necessidade de optar entre isto e aquilo, entre o novo e o fugaz, de um lado, e o 
costumeiro e tradicional, de outro. (MARTINS, 2008, p. 20) 
 
 

Para muitos daqueles feirantes, a requalificação (“modernização”) aparece no 

conflito, nas ameaças de transformação do cotidiano, nas imposições de novas práticas, 

no relocamento, quando as formas costumeiras de usos e as práticas são postas em 

questão e confrontadas pela fiscalização, repressão. 

Teles (2006), estudando uma feira soteropolitana, a Feira do Japão, percebeu o 

quanto tensas são essas intervenções de cunho sanitário. O desencontro entre as noções 

de sujeira, de puro e impuro, dos agentes da vigilância sanitária e dos feirantes é 

marcante. Para a autora, “o conhecimento científico e as preconizações normativo-

sanitárias não influenciam a concepção dos feirantes sobre o ‘sujo’ e o ‘limpo’. E “as 

práticas das instituições primam pelo seu caráter coercitivo e punitivo, são imposições 

estatais que em nada contribuem para a construção das práticas higiênicas e visões de 

mundo dos feirantes” (s.n). 

A autora percebeu também o quanto a Feira do Japão é um espaço de poder. Ao 

lado do discurso higienista, legitimador da intervenção no espaço, Teles percebe que o 

Estado e os feirantes travam uma luta pelo espaço. “Através da lei e da norma, a 

Prefeitura tenta regular os indivíduos: sua vida, seu comportamento, suas práticas e 

relações. Os feirantes resistem, transpondo os limites que lhe são impostos, invertendo a 

ordem que lhes é imposta” (p. 130). 

Se não resistências, pelo menos combinações. O trabalho de Teles, assim como 

outros (VEDADA, 2004; SOUZA, 2005; MELO, 2007) já sinalizavam para as práticas 

que expressam resistências às inovações sanitárias, por exemplo – mas principalmente – 

as combinações, ajustes e desajustes: É a “força das formas” (GUTERMAN; 

LEFEBVRE, 1979 apud MARTINS, 2008), isto é, “uma certa vida própria que as 

diferentes formas sociais e ideológicas adquirem com o desenvolvimento do 

capitalismo”.  

A expectativa de uma “conexão obrigatória”, ou tendência à homogeneização, a 

linearidade, como discutimos anteriormente, teve na prática (ou nas práticas) que as 
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Foto 14: Banca de utensílios domésticos. Detalhe para o “auxílio contábil”, o 
computador, com acesso a internet e controle de caixa em planilhas 
eletrônicas. Foto do autor, 2006. 

dimensões econômica e a social-institucional não se desenvolvem encontradamente, não 

estão emparelhadas, nem ritmamente harmônicas. “Quanto mais o capitalismo cresce 

globalmente e se amplia espacialmente, mais autonomia as formas sociais parecem 

ganhar” (p. 36)115. 

São as vitrines refrigeradas para armazenamento e exposição higiênica de carnes 

e vísceras que se tornam “armários’ permanentes e desligados da fonte de energia; as 

pranchas e escorredouros para o gelo liquefeito que se tornam mostruários de “carne 

verde”, carne quente e com impressão de recente (e proibido) abate ou calhas para o 

sangramento de frangos etc. Mas também é a pedra que, como um “calço”, isola a pata 

do suíno do contato com o chão (sujo) antes da futura condição de “mocotó” com a 

esfoliação, responde ao cuidado higiênico do açougueiro, mesmo aos arrepios dos olhos 

dos técnicos sanitários. São as sutilezas dos hábitos higiênicos, por exemplo, mas 

também o monitor disposto e arranjado entre as demais mercadorias, conectado à rede, 

como entretenimento, status e 

auxílio contábil ao vendedor 

feirante.  

Os exemplos de combinações, 

de “autonomias aparentes [...] pela 

mescla livre do que não é nem igual, 

nem contemporâneo”, entre modos 

de viver e pensar são muitos, e não 

só na Feira. “Tudo parece passível 

de combinação. Os estranhos não se 

estranham. Não surpreende, pois, 

que a comida faltante se encontre 

facilmente com a imagem farta” (idem, ibidem). Que o desperdício ou o “lixo” 

excessivo e não aproveitado seja sinônimo de abastança e desprendimento (além de 

poder expressar, conforme onde se dá o descarte, uma relação topográfica específica; é 

o caso dos feirantes que varrem seus boxes, enxotando os resíduos para as áreas de 

                                                 
115 Os trabalhos de Braudel vão nessa direção. Ver: BRAUDEL, Fernand. A dinâmica do capitalismo. 
Rio de Janeiro: Rocco, 1987; BRAUDEL, Fernand. Os jogos das trocas. São Paulo: Martins Fontes, 
1998. vol. 2. 
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circulação), paralelo à fome ou às doenças relacionadas ao consumo de alimentos já 

inapropriados. 

Aos poucos, uma visualidade de exuberância e vitalidade, de força e resistência, 

se enraíza e passa do pitoresco e exótico ao dramático quando redescobrimos a miséria 

extrema e o comportamento agonizante, desesperado de um lumpen. Falamos dos 

excluídos, abundantes nas grandes cidades, que nos levam a uma complexa combinação 

de modernidade e miséria. É o caso de um jovem que ofereceu um tênis a nós em um 

passeio de reconhecimento pela Feira. Como interpretar a situação do vendedor de um 

tênis furado a um real? Expressão do horror, da contradição da sociedade de consumo e 

do descarte?116 A reutilização, neste caso para a revenda, não é reciclagem, mas 

reintrodução do objeto, como mercadoria, numa lógica da troca, reinserindo pela 

depreciação do valor de troca (o preço). 

É o emprego do trabalho escravo em fazendas de criação de gado de corte para 

exportação no vale do Rio Cristalino, no Pará: monitoramento dos animais e a mais alta 

sofisticação tecnológica, “notáveis” expressões da modernidade “que funcionava com 

base no trabalho escravo para o desmatamento e formação das pastagens; ou tantas e 

tantas reutilizações da miríade de embalagens e acessórios “descartáveis”, como 

recupera Martins (2008). 

Retrocesso ou expressões dessa modernidade, nesse e noutros exemplos, aquilo 

que é aparentemente irracional e anticapitalista, obsoleto ou ultrapassado, se insere 

racionalmente ou convive lado a lado com a reprodução do capital ou formas 

estabelecidas de capitalismo. E nesse movimento contraditório, na Feira, somos 

“bombardeados” pelas visualidades desses extremos: níveis de “excrescência” ou 

exclusão social em paralelo ao comércio estabelecido com emprego de mão-de-obra 

assalariada, entrega em domicílio, cartões de crédito e débito. Como detectou Barros 

(2008), estudando o trabalho infantil na Feira117, ao perceber que, em alguns casos, 

longe de uma socialização para o trabalho, algumas crianças se inseriam (ou eram 

inseridas) no processo produtivo, seja no esquema clássico do empreendimento informal 

(isto é, subremuneração de mão-de-obra, em geral parental), seja no intencional 

mascaramento transformador de trabalho em favores. 

                                                 
116 Curiosamente episódio semelhante foi relatado a nós por um inspetor sanitário em entrevista. Teria 
sido o mesmo jovem ou um ato copiado e recorrente na Feira? 
117 Descrevemos melhor essas relações no capítulo seguinte. 
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Em São Joaquim, não temos (ainda?) uma intervenção concluída e com impactos 

como aqueles dos mercados públicos em São Paulo e em algumas capitais européias. 

Daí, somente em termos de projeções podemos “replicar” o esquema analítico ao modo 

de intervenção elaborado pela Silvana Pintaudi (2006). Temos um projeto em curso, em 

planejamento e cotejamento de recursos, que em termos infraestruturais prevê um 

significativo remodelamento do espaço físico da Feira. A exemplo do aterramento do 

Cais do porto da cana; da reconstrução do mercado de pescados; e, da eliminação do 

fluxo de caminhões e carros pela rota das Ruas Principal, da Carga e Descarga e do 

Muro, propondo a criação de uma área para descarga a oeste do perímetro da Feira. 

Portanto, até que ponto podemos pensar a permanência da Feira em termos de um 

empreendimento de “invenção de uma tradição”? Isto é, lançando-se mão de uma 

imagem de espaço e práticas tradicionais como elemento a mais no atrativo, com um 

“upgrading” de sua condição de entreposto comercial secundarizado? Em meio a 

ameaças de um esgotamento por completo de sua funcionalidade, inviabilidade rentável, 

o espaço da Feira estaria se flexibilizando, “barganhando” e combinando elementos e, 

com isso, recompondo-se – para tanto, inclusive correndo “riscos”? 

O acompanhamento dos marcos118, ouvindo as falas de alguns feirantes, daqueles 

considerados e eleitos ou auto-eleitos enquanto representantes, legitimados pela 

longevidade biológica ou profissional na Feira, pudemos observar uma combinação 

entre apreensão (diante da “grandiosidade” de engenharia e seus impactos visuais nos 

slides e maquetes) com o projeto e uma vontade, “calejada”, mistura de descrença e 

desconfiança (“Esse não foi o primeiro. Quem sabe se será o último”, mo disse Seu 

Manuel, 83 anos, feirante), consoante a dimensão da obra e a experiência com as 

“tentativas” anteriores. Situação que, ao esboçar apreensão, pode ser indicativo de 

tensão: entre a espontaneidade e improviso e o controle e o ordenamento (estes, 

certamente, acompanham os tempos sucessivos pós-conclusão das obras) uma vez que 

está previsto também um modelo gerencial-administrativo para a Feira. Por isso, um 

risco. As obras de remodelamento e as reformas vêm acompanhadas de 

mudanças/imposições de novas condutas para com o espaço, o trato com o material (as 

mercadorias) e com as pessoas. Longe de desconsiderar a capacidade, esperada 

                                                 
118 “Marcos” foram nomes dados às etapas de exposição e negociação/redefinição do Projeto de 
Requalificação da Feira de São Joaquim. Constituem-se em encontros com lideranças, feirantes, técnicos 
e interessados em que a equipe de elaboração e execução expõem suas idéias e planos. 
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inclusive, de recriações e reutilizações, de resignificações dos novos equipamentos (com 

livings, pequenas praças ou Memorial) e aparatos/utensílios. Contudo, e quanto à “aura” 

de exotismo, ao “burburinho”, ao “caos organizado” (como nos disse um feirante 

referindo-se à funcionalidade e à “bagunça” da Feira), isto é, o charmant da Feira? 

Bem, se a Feira perderá certo charmant nós não o saberemos por enquanto, nem nos 

propomos a investigar os efeitos futuros, mas sim suas possíveis causalidades, seus 

antecedentes.  

Seriam as ações de tombamento como patrimônio imaterial, os projetos de 

requalificação, as exposições fotográficas (Sérgio Guerra e a exposição “Lá e Cá: São 

Joaquim e São Paulo”, Bahia e Angola), além de ações pontuais de secretarias, as 

metamorfoses de São Joaquim, de que fala a autora (PINTAUDI, 2006)? Essas são suas 

“flexibilidades” para permanecer, garantir visibilidade diante de sua possível 

invisibilidade, um esforço pulverizado, mas convergente, de reconhecimento? De 

antemão, a perspectiva de tombamento enquanto patrimônio imaterial, em tese, segue 

esta direção em termos conceituais. Talvez todas essas ações e lutas específicas119 sejam 

indicativos de um esmorecimento enquanto representatividade comercial da Feira, isto 

é, estratégias de sobrevivência. Nessa perspectiva, nos parece que segue em paralelo, ou 

até mesmo subscrito, tal qual a metáfora do palimpsesto, a remissão ao passado, a um 

passado, a uma memória na qual os feirantes e intelectuais são seus guardiões. E que no 

presente permite forjar mosaicas combinações. 

Quaisquer tipos de ações no sentido de um questionamento de práticas assentadas 

pelo tempo podem ser disparadores de uma percepção de ameaça ou transformação 

negativa, de perda. O trabalho e o tempo nas feiras-livres amparam o discurso e dotam 

os feirantes de São Joaquim da condição auto-reconhecida de “senhores de direitos”. 

Tal condição contribui na constituição de imaginários de princípios e regras 

conformadoras de um código que esboça a própria identidade e gramática social dos 

relacionamentos: deles com os colegas, vendedores, consumidores, intermediários, 

funcionários, agentes do poder público, intelectuais e artistas. Nesse sentido, a história 

da Feira é codificada pelo grupo. E nesta codificação, os próprios feirantes podem 

transformar em tradição, mediante eleição, certos acontecimentos e personagens 

significativos, bem como certas práticas e visualidades. 

                                                 
119 Ver considerações realizadas sobre as lutas por espaço entre os feirantes de pescados e a prefeitura em 
SOUZA (2005). 
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“Ahhh, eu estou na Feira desde Água de Meninos. A gente veio mudando, descendo... e hoje 
tá aqui.” (Antônio, 74 anos, feirante, vendedor de condimentos e temperos) 
 

Para os feirantes, os velhos feirantes (Cf. SOUZA, 2005), Água de Meninos 

continuou, mudou apenas de lugar. Eles continuaram, em outro lugar, mas continuaram. 

São Joaquim é nova, mas no imaginário inventou-se que Água de Meninos migrou para 

lá. São Joaquim é o novo recriado do velho. Criação, assentamento sobre os sedimentos 

de Água de Meninos. Não é incomum a referência à Feira de São Joaquim como Água 

de Meninos. Ainda hoje as pessoas falam em ir à Água de Meninos. Seu Antônio, por 

exemplo, foi feirante e testemunha de várias rupturas no evento histórico feira de Água 

de Meninos. Para o Estado, não foi a feira que foi relocada, mas os feirantes, no espaço, 

na organização. Para o Estado, a Feira de Água de Meninos deixou de existir em 1964 

com o incêndio em setembro. E meses depois, surge uma nova feira, a Feira de São 

Joaquim, outra localização, outra feira. E o que vemos na entrevista de Seu Antônio e a 

seguir também na de Seu Jair e Seu João: 

 
“Eu acho que, antes de mais nada, a gente não pode descolar a Feira de São Joaquim, 
isolá-la na verdade... a Feira, quer dizer, na minha opinião, a Feira de São Joaquim é uma 
continuidade da Feira de Água de Meninos, que é uma continuidade da Feira do Sete, 
e isso aí é o que a gente sabe... mas até aí já deu pra ter um “lapso” da nossa história, porque 
certamente a Feira do Sete ela se compunha de feirantes que teria sido relocados de outros 
espaços.” [grifos nossos]  (Jair, 50 anos, feirante há 25 anos) 
 
“[...] a primeira acomodação comercial da Feira de São Joaquim nasce em Água de 
Meninos. Na verdade ela tem um perfil de mudança, mas esse perfil não altera sua essência 
de comercialização e a sua relação.” [grifos nossos] (João, 68 anos, feirante há 48 anos) 
 
 

Mais que o tempo cronológico e a ruptura do acontecimento, no imaginário, o 

relocamento – tal qual o sinistro em setembro de 1964 – se diluem, marcam, contudo se 

dissolvem no todo histórico, colando-se não como fim, mas como continuidade. A 

memória coletiva da Feira, pelos seus feirantes antigos e novos, opera por uma 

temporalidade “supra-cronológica” – mesmo que as referências às datas sejam 

recorrentes – que reconstrói os acontecimentos e os expande, os interligando.  

 
O tempo não vem inscrito enquanto duração cronológica de experiências e vivências numa 
progressão linear. Mas, é “esse, que ouvimos, tempo represado e cheio de conteúdo, que 
forma a substância da memória” (BOSI,1994, p. 422 apud SANTANA, 2000, p. 322). 
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Ora, é sabido que a memória mantém estreitas relações com os lugares, é 

marcadamente espacial. Mesmo que não sejam condição sine qua non para sua 

produção, os lugares são importantes referências na memória individual, donde se segue 

que as mudanças empreendidas nesses lugares acarretam mudanças importantes na vida 

e na memória dos grupos. O incêndio e o relocamento são eventos vivos, ou revividos 

com detalhes no recontar. “Os ritmos da vida cotidiana se ligam à duração das formas e 

de suas funções” (CARLOS, 2001, p. 209).  

 
“[...] na feira velha de Água de Meninos e de lá houve aquele grande incêndio [...] tinha dois 
empregados que se queimaram todos. [...] dona Julita e Rosalinda, o pessoal, um casal de 
Serrinha que negociava galinha e ovos e me levaram para a feira, e lá eu comecei com 
galinha e ovos [...] como queimou a feira eu perdi na faixa de mais de cinco mil dúzias de 
ovos e mais de quinhentas galinhas. Inclusive meus filhos não morreram, mas se queimaram 
todos.” (Manoel, 82 anos, vendedor de frutas no atacado) 
 
 

O depoimento de Seu Manoel, 82 anos, feirante desde o tempo do “ronca”, como 

se descreve, é ilustrativo de como a memória tem um valor intrínseco como experiência 

coletiva. É a memória que dar sentido às relações sociais e aos territórios produzidos ao 

longo da história pelas relações. Na memória estão as lembranças do incêndio, da 

fumaça que surgia das bocas-de-lobo, do corre-corre e do desespero entre tentar salvar 

as mercadorias e se salvar, mas também, ou principalmente, nas marcas das 

queimaduras no corpo dos filhos. São índices que apontam múltiplas lembranças, 

recordações e esquecimentos de vivências de sujeitos históricos. Como silhueta da 

memória coletiva, “pontos de vista” sobre a memória coletiva (HALBWACHS, 1990), a 

memória individual está recheada de elementos adquiridos durante a experiência. A 

rememoração é compartilhada e se opera justamente pelas noções comuns no indivíduo 

como no coletivo. 

A partir daí se opera, na recuperação do passado, nos eventos compartilhados, a 

resistência, como escreve Rita Almeida (s.d) relendo Ecléa Bosi (1994):  

 
A resistência do grupo, mantendo viva a memória das paisagens, dá persistência ao lugar. O 
espaço ocupado pelo grupo fica demarcado. Mesmo apagando-se as marcas, ficam os 
rastros. A memória do grupo permanece. A memória só morre quando o grupo desaparece. 
O espaço recebeu as marcas do grupo e o grupo também está marcado pelo espaço que 
ocupou. Somente o grupo conhece bem as trilhas que esse espaço possui, porque suas 
trilhas são as trilhas de sua vida, ambas intrinsecamente ligadas. [grifos nossos] 

 

A longevidade legitima a resistência, a luta. O passado, os eventos, tudo é 

passado selecionado, cotejado e recontado, mas revividos e reconstituídos pela 
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oralidade. O espectro do incêndio e de Água de Meninos revive e sucede nas falas dos 

“novos” feirantes. O remoto, e não experimentado cronologicamente, é experimentado 

nas histórias, nas versões contadas pelos feirantes mais “tradicionais” de São Joaquim. 

Mas, o que implica “tornar-se” tradicional no caso de São Joaquim? 

Segundo Hobsbawm (1997), o tema tradição inventada120 é usado num sentido 

amplo, mas nunca indefinido. Os “exercícios de engenharia social” que inventam como 

tradições práticas, lugares e coisas “são reações a situações novas que ou assumem a 

forma de referência a situações anteriores ou estabelecem seu próprio passado através 

da repetição quase que obrigatória” (p. 10). Mais que fazer referência a um passado, as 

tradições estabelecem com ele uma continuidade artificial.  

 
É o contraste entre as constantes mudanças e inovações do mundo moderno e a tentativa de 
estruturar de maneira imutável e invariável ao mesmo alguns aspectos da vida social que 
torna a ‘invenção da tradição’ um assunto tão interessante para os estudiosos da história 
contemporânea. (idem, ibidem) 
 
 

A Feira de São Joaquim, mais que remeter a um passado glorioso de vitalidade, é 

vista como uma expressão presente, viva, como um repositório de práticas, da cultura 

baiana do Recôncavo, como passado cristalizado. “A feira é uma fotografia da cidade. É 

um retrato do povo baiano, do seu jeito, sua cultura”, disse um representante sindical 

dos feirantes. Nesses termos, além de um local de vendas, a Feira é também um lugar 

que resguarda a memória da cidade de Salvador. Mas... que Salvador? 

Descartado o exercício de futurologia, ao contrário do observado por Pintaudi, as 

reformas de grosso calibre não acometeram a Feira de São Joaquim e nela é possível 

perceber visualidades as mais variadas: na composição material dos boxes e das 

barracas, de madeira, alvenaria, azulejados ou não, cobertos ou não com plásticos ou 

telhas de amianto; nas formas de comercializar as “mesmas” mercadorias, como as 

carnes e vísceras, os animais vivos, os artigos de cutelaria e industrializados etc. Velhos 

e novos usos se conservam na Feira: entre os feirantes e sua clientela. 

 
[...] pode ser que muitas vezes se inventem tradições não porque os velhos costumes não 
estejam mais disponíveis nem sejam viáveis, mas porque eles deliberadamente não são 
usados, nem adaptados. (HOBSBAWM, 1997, p. 16) 
 

                                                 
120 Por tradição inventada, [...] entende-se um conjunto de práticas, normalmente reguladas por regras 
tácita ou abertamente aceitas; tais práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam inculcar certos valores e 
normas de comportamento através da repetição, o que implica, automaticamente; uma continuidade em 
relação ao passado (HOBSBAWM, 1997, p. 9). 
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Ora, como dissemos, há uma sensível retração no consumo em feiras e sua 

“flexibilidade” ou “metamorfose” são indicativos disso. Sua representatividade 

comercial parece estar reduzida, mas se conserva no imaginário popular seu anterior 

dinamismo, vitalidade e importância. Informalmente, percebemos que alguns feirantes 

não consomem em São Joaquim e até desconhecem certos setores da Feira. 

É charmant, ou pelo menos uma aventura pitoresca e exótica fazer compras121, 

visitar, circular e conhecer um lugar que é memória viva de um passado morto, um 

repositório da “cara” da Bahia, um espaço aglutinador de séculos, sobrepondo-os e 

oferecendo, como numa composição barroca da paisagem122, múltiplas possibilidades 

sinestésicas: como um caleidoscópio, mas multisensitivo! São odores, cores, sons e 

possibilidades de paladares. “Preservar” ou “conservar” isso é torná-la “típica”, 

microcosmo de uma realidade preservada ou fossilizada. Tornar-se tradicional, ser 

rotulada assim, pretende imputar um ar de “interessante”, “curioso”, “peculiar”, 

portanto, atrativo. 

Investir, por um discurso, recorrente, justificador da intervenção pela 

“preservação” ou continuidade de algum tipo (espera-se ao máximo) de prática 

comercial, é ter reconhecimento e ser valorizada, de alguma maneira. Mas, pode ser 

uma faca de dois gumes. 

Escolhemos a metáfora do “lastro” como uma forma de ilustrar um movimento de 

recuperação que visualizamos em curso na Feira. Todas as ações supracitadas e outros 

aspectos destacados parecem concorrer para isso, ou seja, recompor uma base de 

sustentação para não se acabar, para manter ou sobreviver. Dessa forma, se o lastro não 

vem exclusivamente pelo econômico, ante as infiltrações e avarias, encaminhemo-nos 

para o simbólico e seus imbricamentos com o econômico. 

 

 

 

 

                                                 
121 Um dos temas mais recorrentes nas matérias seriadas na nossa pesquisa diz respeito a Feira como lugar 
peculiar, exótico, pitoresco, capaz de despertar os sentidos, a curiosidade, como um “ícone da 
baianidade”, uma atração turística alternativa.  
122 Ver o trabalho de RENNÓ, Raquel. Do mármore ao vidro: mercados públicos e supermercados, 
curva e reta sobre a cidade. São Paulo: AnnaBlume, 2006. 
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CAPÍTULO 3 

Entrâncias e reentrâncias da dinâmica da Feira de São 

Joaquim: a Feira é uma dádiva? 
 
 
“No fundo, são misturas. Misturam-se as almas nas coisas; misturam-se as 
coisas nas almas. Misturam-se as vidas, e é assim que as pessoas e as coisas 
misturadas saem cada qual de sua esfera e se misturam: o que é precisamente 
o contrato e a troca.” (Marcel Mauss) 
 
“Toda vida social é feita de trocas: de cortesias, de bens, de mulheres, de 
poder.” (Henri Mendras) 
 
 
 

3.1 Para além do utilitarismo, a insuficiência do econômico: 

considerações sobre a dádiva 

 
“O selvagem individualista, que procura alimentos ou caça para si mesmo ou 
para sua família, nunca existiu.” (POLANYI, 1980, p. 67) 
 
 

 
É sabido que a reciprocidade é exigida nos atos sociais e intensamente sentida 

pelos indivíduos em todas as sociedades e em todas as civilizações. E mais, uma grande 

parte das regras e instituições sociais tem como fim organizar e codificar tais trocas. 

Nessa perspectiva, a troca pode ser pensada como uma relação social elementar e 

fundamental.  

 
Os economistas estudam as trocas de bens raros, e os etnólogos deram inúmeras descrições 
de cerimônias e de ritos de trocas em povos variados. [...] há pessoas com que trocamos e 
com quem nos casamos, e aquelas com quem estamos em guerra. [...] Entre os dois 
extremos – o casamento e a venda – há todas as formas de trocas que misturam 
intimamente, de modo indissociável, o aspecto “econômico” e o aspecto “social”. [grifos 
nossos] (MENDRAS, 2004, p. 261-262) 
 
 

É conseqüência “profetizada” e observada que, à medida que nossa “sociedade se 

racionaliza”, especializa-se, especifica-se – processos sociais observados por todos os 

autores fundantes da sociologia como ciência – a atividade econômica tente à 

autonomização frente aos demais aspectos da vida social. “Mas resta ainda uma 

quantidade de ocasiões [e situações] em que há uma estreita mistura de troca econômica 
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e de troca social” (idem, p. 263). Quais seriam esses momentos, ocasiões ou situações? 

E onde eles estão, se realizam? 

A teoria da reciprocidade é “a base estrutural para se entender a sociabilidade 

humana nos seus aspectos de reprodução social, produção econômica e comunicação” 

(GOMES, 2008, p. 94). Na leitura de Mércio Gomes, “a sociabilidade humana requer o 

permanente hábito de confirmar por símbolos vários o gesto de dar, e seu recíproco, o 

de receber. Dar e receber, isto é, reciprocar, trocar, é base estrutural da sociabilidade 

humana” (idem, p. 95). 

É Marcel Mauss que desenvolve a teoria da reciprocidade. O trabalho intenso de 

comparação de rituais, práticas e instituições econômicas (como a kula e o potlatch) em 

variadas culturas, leva-o a concluir que a reciprocidade, entendida pelo ato de dar e pelo 

ato de receber (ou retribuir), é um atributo fundamental e vital nos relacionamentos 

humanos. A tese principal do Ensaio da Dádiva é o entendimento da constituição da 

vida social por um constante dar e receber. A doação e a retribuição, demonstra Mauss, 

são obrigações universais, ainda que organizadas de forma particular. “Daí a 

importância de entendermos como as trocas são concebidas e praticadas nos diferentes 

tempos e lugares, de fato que elas podem tomar formas variadas, de retribuição pessoal 

à retribuição de tributos” (LANA, 2000, p. 175). 

E em nossas sociedades, onde estaria a dádiva? Mauss definiu a dádiva de modo 

amplo. Não são somente os presentes, mas as festas, reuniões, congraçamentos, 

comunhões, heranças, isto é, uma infinidade de “prestações”, totais ou agonísticas. Nas 

sociedades modernas, a dádiva estaria também contida na compra e na venda, não à 

margem ou tangencialmente a esta. 

Não teria a dádiva sucumbido, ou melhor, o mercado a esmoreceria ou carregaria a 

lógica da dádiva dentro de si? Segundo Marcos Lana (2000), a posição de Mauss é 

ambígua. O texto do Ensaio da Dádiva abre brechas para um evolucionismo, de um 

contínuo (lógico e histórico, esperado e evolutivo), mas também para a convivência 

entre a dádiva e o mercado. Segundo este comentador, o esforço de Mauss está mais em 

investigar profundamente a presença da dádiva nas nossas sociedades, que dosar a 

estreita presença do mercado em outras civilizações. 

Segundo Mauss (1974, p. 131), “nossos direitos e nossas economias 

depreenderam-se de instituições similares às precedentes”. 
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Uma parte considerável de nossa moral e mesmo de nossa vida continua estacionada nesta 
mesma atmosfera de dádiva, de obrigação e de liberdade misturadas. Felizmente, nem 
tudo está classificado exclusivamente em termos de compra e venda. As coisas têm ainda 
um valor sentimental além de seu valor venal, tanto é que há valores que pertencem somente 
a este gênero. Não temos apenas uma moral de comerciantes. Restam-nos pessoas e 
classes que guardam ainda os costumes de outrora, e quase todos dobramo-nos a eles, pelo 
menos em certas épocas do ano ou em determinadas ocasiões. [grifos nossos] (MAUSS, 
1974, 163) 
 
 

No capítulo IV, “Conclusão”, na primeira seção “Conclusões da Moral”, Mauss 

inicia com uma sentença: “é possível estender essas observações às nossas próprias 

sociedades”. Seguido de: “uma parte considerável de nossa moral e mesmo de nossa 

vida continua estacionada nesta mesma atmosfera da dádiva, da obrigação e da 

liberdade misturadas”. E passa a descrever constatações: “A dádiva não retribuída ainda 

inferioriza aquele que a aceitou, sobretudo quando é recebido sem espírito de 

retribuição”; “O convite deve ser retribuído, bem como a ‘gentileza’” (idem, p. 163); 

“nessa vida à parte que é a nossa vida social, nós mesmos não podemos ‘ficar atrás’, 

como ainda dizemos. É preciso retribuir com mais do que foi recebido. A ‘volta’ é 

sempre mais cara e maior”; “O convite deve ser feito e deve ser aceito. Temos ainda 

esse costume, mesmo em nossas corporações liberais”; “As coisas vendidas têm ainda 

uma alma, seguidas pelo antigo proprietário e o seguem.” (idem, p. 164). Misturada ou 

mesclada às nossas práticas, a dádiva faz-se presente. Na modernidade, para Mauss, a 

dádiva parece estar de certa maneira embutida na compra e na venda. São lógicas, ao 

contrário, não excludentes: “as coisas vendidas têm uma alma” (idem, ibidem). 

 
Não é apenas o hábito de presentear, oferecer hospitalidade ou dar festas que permanece 
entre nós, mas toda uma moral, derivada da intersubjetividade que estas relações implicam. 
Se, em determinados contextos, há conflitos entre as lógicas da dádiva e da mercadoria, em 
outros pode haver complementaridade. Há instâncias onde cada uma dessas idéias opostas se 
verifica, a mercadoria ora pressupondo ora destruindo a dádiva. (LANA, 2000, p. 189) 
 
 

Na crítica ao utilitarismo, desde os fundamentos da escola sociológica francesa, 

com Durkheim rechaçando o utilitarismo spenceriano e desprezando as abstrações da 

economia política, segue Mauss123 reafirmando que a ordem social é irredutível à ordem 

econômica e contratual, no esteio da crítica ao utilitarismo econômico: 

                                                 
123 Segundo Caillé (1998), até Mauss, a sociologia clássica teria operado uma consistente crítica ao 
utilitarismo econômico, o que denomina de antiutilitarismo crítico ou negativo: sendo infecundo em 
transformá-lo em um paradigma construtivo, positivo-propositivo. Seria frágil o antiutilitarismo crítico 
precisamente por sua incapacidade em construir conceitos e hipóteses compartilhadas por todos os 
investigadores, permanecendo na crítica. 
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Em várias instâncias, vimos como toda esta economia da troca-dádiva estava longe de 
entrar nos quadros da economia pretensamente do utilitarismo . Todos esses fenômenos 
tão consideráveis da vida econômica de todos esses povos – digamos, para fixar os espíritos, 
que eles são bons representantes da grande civilização neolítica – e todas essas 
sobrevivências consideráveis dessas tradições nas sociedades próximas de nós, ou nos 
costumes das nossas, escapam aos esquemas dados habitualmente pelos raros economistas 
que se dispuseram a comparar as diversas economias conhecidas. [grifos nossos] (MAUSS, 
1974, p. 170-171) 
 
Foram nossas sociedades ocidentais que, muito recentemente, fizeram do homem um 
“animal econômico”. Mas não somos ainda todos seres desse gênero. Em nossas massas 
como em nossas elites, a despesa pura e irracional é prática corrente; é também 
característica de alguns fósseis de nossa nobreza. O homo oeconomicus não está atrás de 
nós, mas à nossa frente, como o homem da moral e do dever, como o homem da ciência 
e da razão. O homem foi durante muito tempo outra coisa, e não faz muito tempo que 
ele é uma máquina, complicada como uma máquina de calcular. [grifos nossos] (idem, 
p. 176-177) 

 

A crítica ao utilitarismo volta-se à desconstrução do mito de uma “economia 

natural” anteriormente existente, desde sempre, encabeçado por um homo oeconomicus 

que agiria mobilizado por interesses individuais e egoístas. Vários autores (GODBOUT, 

1998; CAILLÉ, 1998; MARTINS, 2008) concordam no entendimento dessa como a 

mais importante crítica de Mauss ao utilitarismo. Os bens que circulam na sociedade 

não são apenas materiais, mas, sobretudo, simbólicos. “Assim, na organização da 

prática social, há sempre dois bens em circulação: um material, a coisa dada, um 

simbólico, a intenção oferecida” (MARTINS, 2008, p. 118). É um equívoco reduzir as 

origens da vida social à idéia de uma “economia natural”, a partir de um homo 

oeconomicus essencial.124 

O sistema do dom, entendido como “fato social total ou geral” torna-se o 

fundamento de uma ciência moral antiutilitarista poderosa, oferecendo os recursos 

conceituais necessários à crítica do pensamento mercantilista hegemônico e 

revalorizando o indivíduo dentro dos sistemas de obrigações coletivas. Para os citados 

autores, o dom apresenta uma enorme força crítica, paradigmática inclusive125. O 

                                                 
124 Thompson (1998, p. 151-152) chama de “reducionismo economicista crasso” a visão redutora do 
homem econômico. Ao pensar na multidão inglesa no século XVIII, Thompson elabora o conceito de 
economia moral, definida como “uma visão consistente tradicional das normas e obrigações sociais, da 
funções econômicas peculiares a vários grupos na comunidade”, refere-se a pressupostos morais. 
Thompson descarta a imagem abreviada do homem econômico ao ter ciência do intrincado e delicado 
tecido das normas sociais e das reciprocidades que regulam a vida cotidiana no século XVIII; rejeita o 
reducionismo econômico que desabona a complexidade do ser social “homem” ao considerar o homem da 
“multidão” um impulsivo que age exclusivamente por força de componentes não-sociais, naturais. 
125 “[...] o ‘Ensaio sobre a dádiva’ de Marcel Mauss nos fornece os fundamentos de um paradigma 
positivo – e não apenas crítico, ou por negação – em Sociologia e em Antropologia. E, de modo mais 
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entendimento confirmado por recorrentes evidências empíricas de que “a obrigação 

paradoxal da generosidade”, este “antiutilitarismo prático”, faz-se e se fez presente em 

todas as sociedades humanas. 

No Ensaio, Mauss demonstra que em diferentes sociedades, trocar é mesclar, 

misturar as almas, tornando possível a comunicação entre os homens, os contatos, a 

sociabilidade, o intersubjetivo. Nestes, regras são estabelecidas viabilizando e 

ritualizando essa comunicação entre as pessoas. E, para Mauss, essas regras aparecem 

simultaneamente na moral, no direito, na religião, na economia, na política ou em 

qualquer outro âmbito da vida social. E, com a noção de fato social total, mesmo que 

isolemos o aspecto econômico de uma troca, perceberemos que ela implica sempre em 

algo mais, no religioso, no moral, na política etc. 

 
Isto é, tudo que se troca – tudo o que se dá, que se recebe ou que se retribui – é carregado de 
sentidos duplos: as palavras são pronunciadas com gestos expressivos, os presentes são 
dados com boas ou más intenções, as ordens são proferidas com sentimentos de orgulho ou 
de baixo-estima, as mercadorias são vendidas com imagens de sedução ou de repulsão. Pela 
associação do dom com o simbolismo generalizado, Mauss conseguiu demonstrar que as 
coisas materiais ofertadas, as hospitalidades dadas e os serviços prestados são plenos de 
significações que, num lado, favorecem a aliança e o vínculo e, no lado contrário, a 
inimizade. (idem, p.120) 

 

O mercado, na forma em que se opera nas sociedades capitalistas, como ressalta 

Polanyi (1980), é novidade na história da humanidade. A postura ou o comportamento 

para o lucro e o ganho nas trocas “jamais desempenharam um papel importante na 

economia humana”. Nesse sentido, a pura troca seria um “ideal”. 

 
A alegada propensão do homem para a barganha, permuta e troca é quase que inteiramente 
apócrifa. A história e a etnografia conhecem várias espécies de economia, a maioria delas 
incluindo a instituição do mercado, mas elas não conhecem nenhuma economia anterior à 
nossa que seja controlada e regulada por mercados, mesmo aproximadamente. [...] O papel 
desempenhado pelos mercados na economia interna de vários países, parece, foi 
insignificante até época recente e a mudança total para uma economia dominada por padrões 
de mercados ficará ainda mais ressaltada. (POLANYI, 1980, p. 60) 
 
 

A economia do homem, como endossa Polanyi, está submersa ou recheada por 

suas relações sociais. O homem não age dessa forma para “salvaguardar seu interesse 

individual na posse de bens materiais, ele age assim para salvaguardar sua situação 

social, suas exigências sociais, seu patrimônio social” (p. 61). 

                                                                                                                                               
geral, para o conjunto das ciências sociais. Pois ele nos dá a prova empírica, um começa de prova, em 
todo caso, um indício, de que não são apenas os sociólogos da virada do século que criticam o utilitarismo 
econômico, mas os homens de todas as sociedades humanas.” (CAILLÉ, 1998, p. 7) 
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O cálculo, o controle, o registro, necessários e presentes em nossas economias de 

mercado, inexistem ou são relegados a segundo plano em muitas sociedades nas quais 

“a reciprocidade e a redistribuição são capazes de assegurar o funcionamento de um 

sistema econômico sem a ajuda de registros escritos e de uma complexa administração” 

(p. 63-64). Nem por isso deixam de ser complexas e pulverizadas de complicadas e 

intricadas regulações sociais. Os mercados aparecem como apenas um acessório de uma 

estrutura institucional regulada e controlada pela autoridade social, pelas hierarquias 

sociais. É um equívoco identificar toda a economia humana com a nossa instituição 

social do mercado, afirma Polanyi.126 

A leitura de Fernand Braudel sobre a dinâmica do capitalismo – seu surgimento e 

expansão (ou caráter histórico) – compartilha dessa perspectiva anti-utilitarista. Para ele, 

 
[...] o capitalismo não inventa as hierarquias, utiliza-as, do mesmo modo que não inventou o 
mercado ou o consumo. Ele é, na longa perspectiva da história, o visitante da noite. Chega 
quando tudo já está em seus devidos lugares. Por outras palavras, o problema em si da 
hierarquia supera-o, transcende-o, comanda-o de antemão. E as sociedades não-capitalistas 
não suprimiram, ai de nós!, as hierarquias. (BRAUDEL, 1987, p. 50) 
 
 

Assim como Polanyi, Mauss também generaliza as noções de mercado e contrato. 

Para ambos, o mercado sempre existiu, mas o seu papel fora, na maior parte do tempo, 

apenas incidental na vida econômica. Mauss voltou-se ao entendimento da diversidade 

das formas de troca, da “natureza” das transações humanas. O estudo de várias 

sociedades permitiu a compreensão de que a garantia dos meios materiais para satisfazer 

as necessidades era realizada pela reciprocidade e redistribuição. Diferente das noções 

de mercado e contrato, o homo oeconomicus, a “economia natural” e o “estado de 

natureza” nada têm de universais ou essenciais. Conforme citação abaixo: 

 
Nas economias e nos direitos que precederam os nossos, não constatamos nunca, por 
assim dizer, simples trocas de bens, de riquezas ou de produtos no decurso de um mercado 
entre indivíduos. Em primeiro lugar, não são os indivíduos, e sim coletividades que se 
obrigam mutuamente, trocam e contratam [...] Ademais, o que trocam não são 
exclusivamente bens e riquezas, móveis e imóveis, coisas economicamente úteis. Trata-
se, antes de tudo, de gentilezas, banquetes, ritos, serviços militares, mulheres, crianças, 
danças, festas, feiras em que o mercado é apenas um dos momentos e onde a circulação de 

                                                 
126 Marshall Sahlins endossa também o falso e pretenso universalismo do cálculo econômico, que 
monopoliza semanticamente o termo “econômico”. As teorias da escolha racional orientam-se pela tese 
de que mesmo em economias pré-industriais, sem um grau intensificado de diferenciação/especialização, 
haveria presença de níveis de escolha racional na conduta dos agentes sociais.  Sahlins e Maurice 
Godelier fazem coro na crítica à lei do valor, tal qual é colocada pela economia clássica, como isso, a 
partir da lógica simbólica, torna possível o entendimento das economias não-mercantis, assim como os 
mercados inseridos nestas. 
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riquezas constitui apenas um termo de um contrato muito mais geral e muito mais 
permanente. [grifos nossos] (MAUSS, 1974, p. 44-45) 
 
 

Eis o sistema de prestações totais, como nomina Mauss. Eis outra contribuição 

fundamental de Mauss: a de que a vida social não é só circulação de bens, mas também 

de pessoas, nomes, palavras, visitas, títulos, festas etc. As trocas não são só materiais, 

mas simbólicas. As prestações são tanto materiais como espirituais ou valorativas. A 

exemplo dos prenomes e dos sobrenomes em nossa sociedade, como lembra Marcos 

Lana (2000). Estes são pouco alienáveis e circulam menos que os prenomes, mas 

carregam em sua circulação enorme valor. 

 
A circulação de bens segue a dos homens, das mulheres e das crianças, dos banquetes, dos 
ritos, das cerimônias e das danças, e até mesmo a das pilhérias e injúrias. No fundo, ela é 
uma só. Se se dão e se retribuem as coisas, é porque se dão e se retribuem “respeitos” – 
dizemos ainda “gentilezas”. Mas é também porque o doador se dá ao dar, e, se ele se dá, é 
porque ele se “deve” – ele e seu bem – aos outros. (MAUSS, 1974, p. 129) 

 

Além da evidente e re-endossada posição antiutilitarista – na fileira dos clássicos 

do pensamento sociológico dos séculos XIX, como Marx e Durkheim – pelos autores 

contemporâneos do M.A.U.S.S.127, nos chama atenção na leitura do Ensaio certa 

preocupação política, prática, sobre ou para a dádiva.  

Num posicionamento político semi-velado128 ou mesmo na expressão de um 

propósito sintonizado ao do tio Émile Durkheim, Marcel Mauss, ao longo do Ensaio da 

Dádiva, mais expressamente no capítulo final, deixa evidente o necessário e 

consequente compromisso do conhecimento sociológico, isto é, a possibilidade de 

melhorar a nossa sociedade129. O compromisso com a análise comparativa por uma 

                                                 
127 Sigla do Movimento Antiutilitarista em Ciências Sociais. 
128 “Mauss pautou sua vida por um esforço para separar vida pessoal – na qual se incluía suas atividades 
como militante socialista – e acadêmica: ‘em Mauss, ciência e política não se confundem’ (FOURNIER, 
1993, p. 107). Mauss não deixará de publicar, entretanto, em 1924, uma ‘Apreciação sociológica do 
bolchevismo’ na Revue de Métaphysiqye et de Morale e em 1925, na Revue Slave, o artigo ‘Socialismo e 
bolchevismo’. (LANA, 2000, p. 174) Marcos Lana discute essa dualidade na postura de Mauss: “Ao 
contrário de Durkheim, Mauss diz ‘não ter sido nunca um militante da sociologia’. Por outro lado, não só 
militava no Partido Socialista Francês, como doava a este parte de suas parcas economias”. 
129 “É o próprio Durkheim que diz que a sociologia não valia uma hora de esforço se não ajudasse a 
resolver os problemas sociais.” (ARON, 1963, p. 25). Ou, como relembra o próprio Giddens (1999, p. 
135): “Durkheim frequentemente afirmava que a sociologia deveria, em certa medida, encontrar sua 
justificativa na prática: que uma sociologia sem nenhuma relevância em relação a problemas práticos 
seria um empreendimento sem valor”. Em As Regras do Método Sociológico, Durkheim escreve: “o 
futuro já está escrito para aquele que sabe como o ler”. Estudar as sociedades, a moral, permitiria, 
segundo o autor, encontrar os ideais que estão a se impor, como que agoniados, latentes nas formações 
sociais, desconhecidos da consciência pública. Caberia, papel da Sociologia, descobri-los, descortinar e 
trazer à baila os sinais de suas manifestações ainda tímidas no corpus social e “estabelecer uma distinção 
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sócio-antropologia histórica visa uma melhor compreensão dos “fatos econômicos mais 

gerais”, bem como ajuda para “entrever melhores procedimentos de gestão aplicáveis a 

nossas sociedades”. 

 
O sistema que nos propusemos chamar de sistema de prestações totais de clã a clã – aquele 
no qual indivíduos e grupos trocam tudo entre si – constitui o mais antigo sistema de 
economia e de direito que podemos constatar e conceber. Ele forma o fundo do qual 
destacou-se a moral da dádiva-troca. Ora, ele é exatamente, guardadas as proporções, do 
mesmo tipo que aquele para o qual gostaríamos de ver nossas sociedades se dirigirem. 
[grifos nossos] (MAUSS, 1974, p. 169) 
 
 

Na experiência histórica, na sua compreensão, a extração de um substrato comum 

passível de replicação ou revitalização em nossas sociedades, mesmo que pareça na 

suposição um conflito entre a posição marxista e uma intuição ingênua130. 

 
Assim, de um extremo a outro da evolução humana, não há duas sabedorias. Que se adote 
pois, como princípio de nossa vida, aquilo que sempre foi um princípio e o será sempre: sair 
de si, dar, livre e obrigatoriamente; não há risco de se enganar. Um belo provérbio maori 
diz: [...] “Dá tanto quanto recebes, tudo estará muito bem”. (idem, p. 170) 
 
Ao estudar esses aspectos obscuros da vida social, talvez se chegue a aclarar um pouco o 
caminho que devem palmilhar nossas nações, ao mesmo tempo e sua moral e em sua 
economia. [grifos nossos] (idem, p. 178) 

 

A leitura ou estudo do passado é dedicado ao entendimento do funcionamento das 

sociedades e do que seria possível extrair para aplicação em nossa contemporaneidade. 

O comprometimento com a “transformação” ou ajustamento social é grande, 

mobilizador. Mauss, tal qual Durkheim e Marx, entre tantos outros, não escondem os 

seus comprometimentos com a prática, com a execução, com a possibilidade de seus 

entendimentos, desvendamentos auxiliem na construção de uma ordem diferenciada, 

possivelmente melhor. 

 
As ambições intelectuais de autores como Saint-Simon, Comte, Proudhon e Le Play, ou de 
Howard, Malthus e Owen, ou de von Stein, Marx e Riehl iam além do conhecimento 
positivo de realidade social. Conservadores, reformistas ou revolucionários, aspiravam fazer 
do conhecimento sociológico um instrumento da ação. E o que pretendiam modificar não 
era a natureza humana em geral, mas a própria sociedade em que viviam. (FLORESTAN, 
2000, p. 11) 
 

                                                                                                                                               
entre as tendências que devem ser encorajadas e as que devem ser rejeitadas como obsoletas” 
(DURKHEIM, 1965 apud GIDDENS, 1994, p. 143). 
130 “Haveria, assim, conflito entre a posição marxista e a suposição, ao meu ver ingênua, de Mauss, de 
que a lógica da dádiva permite uma superação da alienação, no sentido de que, se pudesse o ‘produtor’ 
elaborar mais o sentimento de que algo dele vai ‘com o bem dado’, isso implicaria um maior ‘controle ou 
posse’ sobre os bens, sobre si e sobre todo o processo social.” (LANA, 2000, p. 190) 
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Perto demais ou submersos na busca pelo sentido das transformações, o saber 

científico fundado no século XIX, saber positivo, fez-se sob pressão das urgências das 

situações da existência. Solucionar, apontar direções, efetuar previsões ou simplesmente 

imputar (ou revolver) sentido ao “caos evidente” – essas eram demandas encaminhadas 

às formas de conhecimento científico da época. O tom da narrativa de Mauss no final do 

Ensaio é revelador disso. 

Pareceu-nos interessante recuperar esse “evidente”, esse “intencional” declarado 

na proposta do Ensaio, uma vez que ao lado da crítica a um essencialismo, na expressão 

do comportamento utilitarista imanente ao homem, aparece também uma crítica ao lado 

negativo do cálculo, da maximização dos lucros etc: “Felizmente, nem tudo está 

classificado exclusivamente em termos de compra e venda”, “Não temos apenas uma 

moral de comerciantes” diz Mauss em trecho citado acima. Ainda bem que não somos 

somente assim, algo nos resta, algo dos “costumes de outrora” ainda “resiste”, é 

revivificado em nós em certas épocas ou determinações ocasionais. O social nos chama, 

nos dirige e, de certo, nos acalanta, para Mauss. O simbólico “impera” sutilmente, ou 

em existência modesta, atesta a insuficiência do econômico em nossas práticas sociais, 

em nossas economias. 

 
A doxa, socialmente construída e hegemônica, do homo economicus impede de perceber 
que as próprias relações mercantis sempre coexistiram com outras relações sociais de caráter 
não utilitário, sem as quais as próprias relações mercantis não poderiam existir. (SILVEIRA, 
2007, p. 6) 
 
 

De qualquer sorte, a noção de simbolismo, segundo Caillé (1998) e Martins 

(2008), permitiu a Mauss a superação da dicotomia que tinha aprisionado Durkheim 

entre o sagrado e o profano, tornando possível avançar para a superação da dicotomia 

clássica da sociologia: da ação e estrutura social. De acordo com Paulo Martins (idem, 

p. 118), a maturação do ciclo do dom, confundido como o ciclo da vida, favoreceria “o 

entendimento, a amizade, a aliança e a honra, do mesmo modo que, no lado contrário, 

sua interrupção é motivo para a inimizade, a desonra e a guerra”. Mais que ingenuidade, 

ou dentro dela, se pensarmos o dom como teoria relacional, para este comentador, o 

dom “permite enfoques originais e múltiplas interpretações da realidade, inclusive de 

repensar a produção econômica e o trabalho social não apenas a partir da exploração e 

do conflito, mas incorporando indicadores de bem-estar e de ‘vida boa’”. 
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3.2. Quando M – D – M é mais que M – D – M: considerações sobre as 

trocas comerciais-simbólicas 

 
“A verdade é que as moedas e as cidades mergulham, ao mesmo tempo, no 
cotidiano imemorável e na modernidade mais recente. A moeda é uma 
invenção muito velha, se entendo por moeda todo o meio que acelera a troca. 
[...] Poder-se-ia dizer que as cidades e a moeda fabricaram a modernidade 
[...] Cidades e moedas são, ao mesmo tempo, motores e indicadores; elas 
provocam e assinalam a mudança. São também conseqüência desta.” 
(Fernand Braudel) 
 
“A sociedade moderna tornou-se uma sociedade monetária.” (Georg Simmel)  

 

O esquema marxiano do M – D – M, mercadoria por dinheiro e dinheiro por 

novas mercadorias, representa uma compreensão sobre a troca. Para Marx, é o modo de 

produção capitalista, hegemônico, mesmo que não homogêneo, que impõe uma troca de 

mercadorias sob a forma monetária: “vender para comprar” é reproduzir o sistema 

capitalista. Marx parte daquilo que é mais evidente no capitalismo, aquilo que é mais 

aparente, a mercadoria: “à primeira vista, a riqueza burguesa aparece como uma enorme 

acumulação de mercadorias, e a mercadoria isolada como seu modo de ser elementar” 

(1984, p. 31).131 O objetivo de Marx é desvelar no valor (de troca e de uso) a substância 

da mercadoria. Para além do aparente, eis que nesta “substância”, o seu conteúdo é a 

relação social básica da economia capitalista: a relação entre coisas é que aparece, a 

essência revela a relação entre pessoas. É na troca que o caráter social do trabalho se 

revela somente na relação de troca entre produtos. Dessa forma, a mercadoria encerra 

uma contradição entre valor de uso e valor. 

Marx e outros autores nos ensinaram que a sociedade moderna ocidental se 

caracteriza por um desenvolvimento sem precedentes na história da humanidade, das 

relações mercantis – mesmo que o homem, para o marxismo, não seja, em sua essência, 

nem nunca tenha sido, em sua existência, de bom grado capitalista. Vimos que para 

Mauss, a moral dos comerciantes não se constitui como nossa única moral. 

Para Durkheim e Mauss, como já descrevemos acima, a troca se define por um 

processo de dádiva e contra-dádiva, do dar para receber. 

                                                 
131 “O próprio começar pela análise da mercadoria, fora das relações capitalistas, encerra especial 
relevância. [...] a justificação lógica do procedimento: tratava-se de demonstrar que o desenvolvimento 
das formas do valor conduz necessariamente ao dinheiro e ao capital” (GORENDER, 1982, p. XIII) 
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Ora, os homens trocam entre si valores, isto é, “desfazem-se” de objetos que lhes 

pertencem àquilo que eles valem. Para Simmel, o sacrifício funda psicologicamente o 

valor. É precisamente aí, na leitura de Ferréol e Noreck (2007), que Simmel se 

diferencia dos demais clássicos. A forma geral de socialização que constitui a troca 

representa a forma sui generis do laço social. Isto é, é preciso partir do indivíduo para 

perceber a troca. Ora, se o indivíduo se entrega à troca, é porque algo ele ganha, 

qualquer que seja o resultado material. O “algo mais” é a comunicação. Para Simmel, é 

a comunicação que confere sentido aos seres e às coisas: tem finalidade própria e 

justifica por si só o elo social.  

O dinheiro revela a essência do elo social, mas, principalmente, a essência da 

subjetividade humana em geral. Na perspectiva de Simmel, a vida econômica explica a 

cultura espiritual. Com isso, o autor reconhece que as formas econômicas são resultado 

de valorizações e dinâmicas mais profundas.132 

Mas, como o dinheiro entrou nessa história toda? O dinheiro aparece no mundo 

dos valores como uma forma de diluir os constrangimentos proporcionados pelo 

escambo, como um instrumento definido pelas suas funções de unidade de medida, 

meio de pagamento e reserva de valores – como um facilitador das trocas. Tornado um 

instrumento de valorização privilegiado, acabou por dominar o mundo dos valores. Com 

o preço, fixa-se o valor dos objetos e se revela a “escala” de preferências dos membros 

da coletividade. 

Como toda forma, o dinheiro se autonomiza e desenvolve suas leis próprias. “A 

função da troca, enquanto interação direta entre os indivíduos, cristaliza-se sob a forma 

do dinheiro como estrutura independente” (SIMMEL, s.d, p. 175 apud FERRÉOL; 

NORECK, 2007, p. 58). São essas leis que criaram, para Simmel, a economia. 

Para ele, o postulado utilitarista de que “cada um é elevado por seus interesses às 

trocas do mercado”, desenvolvido pelos economistas clássicos, é resultante de um longo 

processo histórico133: de uma socialização monetária dos indivíduos à autonomização 

das formas, ganhando força como um signo e dominando e controlando as 

                                                 
132 “Percebe-se, nessa intenção, a vontade que tem Simmel de abordar todos os pontos de vista possíveis e 
escavar o mais profundamente a ‘alma humana’ para explicar um fenômeno social” (FERRÉOL; 
NORECK, 2007, p. 57) 
133 A crítica ao utilitarismo de Simmel está em “A filosofia do dinheiro”, no entendimento da 
autonomização da forma dinheiro e no conceito de sociabilidade.  
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representações mentais dos indivíduos. Forma-se, para Simmel, uma “nova psicologia”, 

segundo o qual o intelecto e o cálculo passam a dominar as emoções e paixões. 

Autonomizado, a forma dinheiro encontra na metrópole novas formas de 

sociação134. Na metrópole, terreno privilegiado da troca monetária, a “concentração 

humana, [a] multiplicação de contatos e necessidade crescente de mercadorias criaram 

as condições propícias à banalização do Homo oeconomicus, ao mesmo tempo que a 

utilização da forma dinheiro se disseminou” (idem, p. 58). É inevitável a remissão aos 

brocardos da ética protestante no substrato da tipologia weberiana: “tempo é dinheiro!” 

A autonomização da forma dinheiro veio acompanhada de sua generalização. A 

troca monetária domina a vida social, adquirindo uma “força irresistível”: é a “soma 

positiva”, isto é, o fato de todos ganharem com ele. Para Simmel, a forma dinheiro 

arregimentou energias sem igual em relação a outras ações recíprocas. A forma dinheiro 

propiciou um crescimento sem precedentes no volume de objetos produzidos e 

trocados/permutados. O dinheiro assume também uma função dicotômica: é capaz de 

reunir e de separar. Em quadro esquemático elaborado pelos citados autores 

(FERRÉOL; NORECK, 2007) é possível didaticamente compreender essa “dupla face” 

do dinheiro. O dinheiro separa porque promove a indiferença e o egoísmo, acentua as 

diferenças entre os indivíduos; assim como reúne, na medida em que valoriza a 

gratuidade e a dádiva, ou permite as comparações interindividuais e a mobilidade social 

etc. Bem como tem a capacidade de separar o indivíduo do grupo quando o libera dos 

laços de dependência pessoal; mas também reúne quando multiplica as possibilidades 

de trocas, as ocasiões de contato, os laços de interdependência e cooperação. 

Para Simmel, é a socialização monetária que promove a formação de uma “nova 

psicologia”, uma nova concepção que dá sentido e motiva as ações. É o cálculo, a 

finalidade, os fins racionais que tendencialmente começam a imperar nas relações 

sociais. Mas, é também Simmel que desenvolve a dimensão da sociabilidade como uma 

dimensão anti-utilitarista. Toda a definição de sociabilidade converge para uma crítica 

ao utilitarismo individualista, a uma percepção da intenção/propósito como não 

necessariamente voltado para a maximização dos ganhos, quando o tempo é algo “que 

não se pode perder”. 

 

                                                 
134 A sociação, para Simmel, é a forma pura de interação, não mediada por interesses econômicos, 
políticos etc., que visa a manutenção das relações sociais. 
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[...] a vida moderna é sobrecarregada pelos conteúdos objetivos e pelas exigências; e 
esquecendo todas essas sobrecargas diárias numa reunião social, imaginamos-nos de volta à 
nossa existência natural-pessoal. (SIMMEL, 1983, p. 173) 
 
 

Ao propor a sociabilidade como categoria sociológica, tece uma crítica ao 

racionalismo instrumental que designa como “racionalismo superficial”. Para o autor, 

este racionalismo busca sempre a “riqueza da vida” apenas entre conteúdos concretos: 

“como não a encontra ali, prescinde da sociabilidade como de uma tolice superficial 

(idem, p. 169). Ora, 

 
Visto que na pureza de suas manifestações a sociabilidade não tem propósitos objetivos, 
nem conteúdo, nem resultados exteriores, ela depende inteiramente das personalidades entre 
as quais ocorre. Seu alvo não é nada além do sucesso do momento sociável, quando muito, 
da lembrança dele. [...] Em conseqüência disso, as condições e os resultados do processo de 
sociabilidade são exclusivamente as pessoas que se encontram numa reunião social. Seu 
caráter é determinado por qualidades pessoais tais como amabilidade, refinamento, 
cordialidade e muitas outras fontes de atração. (idem, p. 170) 
 
 

A sociabilidade é um momento de troca, comunicação stricto sensu, 

desinteressada, por satisfação. É uma forma de interação que, ao suspender os atritos da 

realidade, dialeticamente, alimenta-se da própria realidade, nutrindo-se do extrato 

daquilo que é riqueza da vida simbólica e lúdica. 

As feiras, como locais de trocas, oportunizam a sociabilidade neste sentido. As 

trocas são mais que simples intercâmbios de mercadorias. Há relações anteriores e 

ulteriores que ligam pessoas a pessoas e mercadorias a todos. Nossa experiência com 

São Joaquim tornou possível perceber isso, mesmo que não exclusivo daquele espaço de 

feira. E sua “longevidade” endossa intergeracionalmente essas relações. 

As feiras, como São Joaquim, parecem conservar ou reacender certos 

componentes da vida popular, fundamentos das feiras-livres como invenção comercial-

lúdico-social dos homens. Às vendas, necessários momentos de encontros sociais, 

ajuntavam-se outros elementos da vida da praça pública, da praça do mercado ou da 

feira, como nos descreve Bakhtin (1987). Era na feira que as coisas aconteciam. E a 

praça pública, sobre a qual se assentava, era “o ponto de convergência de tudo que não 

era oficial, [que] de certa forma gozava de um direito de ‘exterritorialidade’ no mundo 

da ordem e da ideologia oficiais, e o povo aí tinha sempre a última palavra” (p. 132). 

O cronista carioca, João do Rio, nos ilustra na crônica “Pequenas profissões”, o 

que os mercados representavam no Rio de Janeiro do final do século XIX: 
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Pelos boulevards sucessivos que vão dar ao cais, a vida tumultuária da cidade vibrava num 
rumor de apoteose, e era ainda mais intensa, mais brutal, mais gritada, naquele trecho do 
Mercado, naquele pedaço da rampa, viscoso de imundícies e de vícios [...] para a rampa, na 
aragem fina da tarde que se embebia de todos aqueles cheiros de maresia, de gordura, de 
aves presas, de verduras. O catraieiro batia negativamente com a cabeça. (RIO, 2007, p. 49) 

 

Nos mercados a “vida vibra”, pulula nos movimentos e no burburinho e nauseante 

experiência sensorial de gente. Eis uma nuança sinestésica para os mercados e feiras-

livres da Salvador de ontem e em muito da Salvador de hoje. Como um espaço de 

celebração, as feiras e mercados eram principais terrenos de sociabilidades. A feira é 

“[...] um centro natural da vida social. É nela que as pessoas se encontram, conversam, 

se insultam, passam de ameaças às vias de fato; é nela também que nascem alguns 

incidentes [...]” (BRAUDEL, 1998, p. 16). 

As feiras na Idade Média na Europa tinham significado especial, suas duração e 

amplitude expressavam a importância como evento. “[...] a cultura popular não oficial 

dispunha na Idade Média e ainda durante o Renascimento de um território próprio: a 

praça pública, e de uma data própria: os dias de festa e de feira” (BAKHTIN, 1987, p. 

133). Nestes períodos, “um tipo especial de comunicação humana dominava então: o 

comércio livre e familiar”. Uma linguagem para os palácios, templos e outras 

instituições, baseada na etiqueta e polidez; outra para a feira, para a praça pública 

encharcada de vida e criação: “a linguagem familiar, que forma quase uma língua 

especial, inutilizável em outro lugar”. A feira era um território próprio, com língua viva 

e própria. Para Bakhtin, a vida da praça pública, das feiras e festas, trazia a marca do 

caráter não-oficial e da liberdade, da sociabilidade no sentido do jogo desinteressado, 

por satisfação135. Endossa essa leitura Thompson (1998, p. 201) ao ver o mercado como 

lugar também da organização, luta, mobilização: 

 
Na Grã-Bretanha e na França do século XVIII (e em algumas partes do Sul da Itália, no 
Haiti, na Índia rural ou na África da atualidade), o mercado continuava a ser uma conexão 
também econômica como social. Era o lugar onde ocorriam centenas de transações: as 
notícias eram dadas, os rumores e os boatos corriam por toda a parte, discutia-se 
política (se é que se discutia) nas estalagens ou vendas de vinho ao redor da praça do 
mercado. O mercado era o lugar onde as pessoas, por serem numerosas, sentiam por 
um momento que tinha grande força. [grifos nossos] 
 

Feira significa festa! As datas de festas reuniam pessoas e negócios. Thompson 

(1998) mostra como o ambiente das feiras e mercados, espaços de lazer e ócio, 

                                                 
135 Semelhantes considerações podem ser vistas em Norbert Elias (1994), referindo-se a quanto o espaço 
da feira cria/habilita convivência pública entre a brincadeira, os chistes e as regras de civilidade.  
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representavam um contraponto à disciplina do trabalho. As feiras eram locais de 

comércio, trabalho e sociabilidades.  

O que os estudos sobre as dádivas e seus significados na contemporaneidade 

apontam, desde as leituras de Mauss aos desdobramentos mais recentes, é para o caráter 

ritual das relações sociais. As cerimônias são contornos, curvas, rodeios, “rodopios 

sociais” que procuram circundar ou encharcar a objetividade dos fatos sociais, 

lustrando-os. Num mundo massificado, padronizado, racionalizado, o caráter ritual, 

cerimonial não desapareceu das nossas relações sociais. Mesmo que, de maneira geral, o 

caráter celebrativo das cerimônias tenham se concentrado quase que unicamente nos 

atos religiosos, políticos e judiciais, isso não parece significar que os ritos deixaram de 

ser cumpridos e reescritos no dia-a-dia. 

 

Ou seja, não significa que os sujeitos não estejam observando uma pauta de interdições 
quando agem; uma pauta que lhes diz o que não é lícito e, conseqüentemente, o que o é e 
que lhe diz, também, qual é a forma adequada de observá-las. Ainda estamos longe do 
cidadão propriamente dito, o homem do contrato social que se regeria, supostamente, por 
um código racional nas orientações de seus relacionamentos. (MARTINS, 1999, p. 11) 
 
 

As coisas não são feitas “de qualquer jeito”, nem “à migué”. Escrevendo sobre o 

caráter ritual subscrito ao decoro nos processos de interação social para a análise dos 

“mecanismos interativos miúdos”, Martins (idem.) sinaliza para o quanto nossa vida 

está recheada desse caráter “excessivo”, “transbordante”, “encharcado” de símbolos, 

significados que aparecem nas “curvas” ou sinuosidades do trato social, nas interações, 

nas práticas. Para ele, há um “homem primitivo” e uma sociabilidade ritualística e 

cerimonial primitiva oculta sob a camada da racionalidade e modernidade do mundo 

contemporâneo. Nesse sentido, “a metrópole, lugar acabado dessa sociabilidade de 

ponta, nos diz isso a todo momento com suas tensões, suas aberrações, suas gargalhadas 

– o riso provocado pelas condutas impróprias e fora de contexto” (idem, ibidem). 

Dessa forma, pareceu-nos que a leitura sobre a dádiva, suas “presença” e 

continuidade imbricadas às relações, diluem-se nas sociabilidades não totalmente 

racionais, instrumentais, atestando a continuidade de processos interativos de natureza 

ritualística – reveladores de uma série de “permissões, proibições, constrangimentos” a 

guiar ou nortear os indivíduos no trato social. 

Dito isso, vejamos como esses e outros elementos se inscrevem à São Joaquim. 
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3.3. Detalhando as relações de compra e venda: descrevendo a 

Feira de São Joaquim 

 

“O ciclo de endividamento simbólico suscitado pela circulação de bens 
(bens simbólicos, como intenções, gestos, gentilezas e rituais, e bens 
materiais, como serviços a terceiros, auto-ajuda, utensílios ou mesmo 
mercadorias) institui necessariamente vínculos e alianças que estão na base 
da produção das identidades, dos lugares e das estruturas.” (MARTINS, 
2008, p. 124) 
 

 
Um primeiro contato com a Feira de São Joaquim e até mesmo em sucessivas 

visitas nos leva a perceber uma grande e intrincada movimentação de pessoas e 

mercadorias, com uma oscilação no dia e em semanas/meses ao longo do ano, é claro. 

Contudo, o que nos é mais aparente, o que “dá aos olhos” são as pessoas, feirantes e 

uma gama de outros trabalhadores vinculados, e as mercadorias. Eis a aparência da 

Feira. Soma-se a esta constatação uma movimentação dessas pessoas e das mercadorias, 

direta ou indiretamente relacionadas – circularidade de coisas e de gente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enquanto espaço físico, a Feira de São Joaquim ocupa uma área de beira-mar 

produto de sucessivos aterramentos para a construção das avenidas e alargamento da 

zona portuária. É registro disso, o forte de Santo Alberto136 que, quando de sua 

construção, ainda no século XVII, assentava-se sobre recifes de corais e as águas da 
                                                 
136 Localizado na Avenida Oscar Pontes, onde hoje funciona uma casa de show. 

Figura 15: Vista da Feira de São Joaquim. Em baixo, galpão da Cesta do Povo e estacionamento, entre as Avenidas Oscar 
Pontes e Jequitaia; ao fundo, mar da Baía de Todos os Santos; entre ambos, sítio da Feira de São Joaquim. 
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Baía de Todos os Santos chocavam-se em suas muradas. A área da Feira é de 

aproximadamente 34 mil metros quadrados, lembrando a forma de um “trapézio” até o 

início de Cais do porto da Cana, na enseada, que hoje representa um “apêndice” em 

termos de viabilidade comercial, funcionando exclusivamente como quebra-mar e 

estrutura de sustentação de toda a parte da Feira mais adentrada ao mar.  

Como num istmo do aterramento da Cidade Baixa, o espaço da Feira é divisado a 

leste pela Avenida Oscar Pontes, a sul com o Terminal Marítimo de São Joaquim (ferry-

boats), a norte, pela enseada, com o colégio Centro Múltiplo Oscar Cordeiro, e a oeste, 

sua fronteira líquida, com o mar da Baía de Todos os Santos. Nesta circunscrição 

encontra-se o sítio da Feira, precisamente a 12° 57’07” de latitude sul e 38° 30’ 06” de 

longitude oeste, sua localização cartográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É possível chegar à Feira percorrendo as Avenidas Oscar Pontes, sentido norte-

sul, ou pela Avenida Jequitaia, sentido sul-norte, fazendo retorno no Largo da Calçada 

acessando a Avenida Barão de Cotegipe até a junção à Avenida Oscar Pontes. Nas 

proximidades da Feira, ainda na Avenida Engenheiro Oscar Pontes, os consumidores e 

feirantes podem vir do subúrbio de Salvador por 3 paradas de ônibus, uma localizada 

Figura 16: Imagem aérea da Feira de São Joaquim, a partir do Google Earth. 
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em frente ao Centro Múltiplo Oscar Cordeiro, outro em frente à própria Feira, entre os 

portões 01 e 02 e um terceiro próximo à área do estacionamento desativado do Terminal 

Portuário de São Joaquim. Além de mais outros 3 pontos de parada de ônibus, quase 

paralelos aqueles, ao longo da Avenida Jequitaia. Indo de carro particular, o 

consumidor/feirante dispõe de pequeno estacionamento em frente à fachada da Feira na 

Avenida Oscar Pontes e vagas em dois estacionamentos privados na frente da entrada da 

loja da Cesta do Povo e nos fundos. Aquela opção para carro particular é ferrenhamente 

disputada pelos fretistas e veículos que realizam entregas aos feirantes. Alguns 

caminhões de maior porte, com baús mais altos, param no estacionamento localizado 

entre as avenidas Oscar Pontes e Jequitaia, em área a frente do Portão 01 e da enseada 

de São Joaquim, onde procede a descarga por pranchas e/ou empilhadeiras a tração 

humana de artigos de bombonieres. 

Com mais de 50 ruas, 22 quadras, a Feira apresenta 05 portões de acesso pela 

Avenida Oscar Pontes, além do acesso diminuto via mar, pelo Porto da Cana, a norte. É 

uma das mais de 40 feiras-livres reconhecidas da cidade de Salvador.  

Conforme levantamento do Setor de Mercados – SEMER, existem na cidade 09 

mercados municipais sob a sua responsabilidade e administração. São eles, conforme 

localização e/ou denominação: Mercado do Bonfim, na Praça Euzébio de Matos; 

Mercado do Curtume, na Rua Luiz Maria, no bairro da Calçada; Mercado das Flores, no 

Largo do Mocambinho, na Rua Carlos Gomes; Mercado 2 de julho, no Largo Dois de 

Julho; Mercado de Itapuã, na Rua Genebaldo Figueiredo, no bairro de Itapuã; Mercado 

do Rio Vermelho, no bairro de mesmo nome, no Largo da Mariquita; Mercado de São 

Joaquim, localizado no perímetro da própria Feira de São Joaquim, na Avenida Oscar 

Pontes, próximo a enseada; Mercado São Miguel, na Avenida J. J. Seabra, ou Baixa dos 

Sapateiros; e, o Mercado Municipal de Frutos do Mar, na Avenida Frederico Pontos, em 

Água de Meninos137. 

A Secretaria de Serviços Públicos – SESP, a Coordenação de Feiras e Mercados – 

CFM, o Setor de Feiras – SEFEI, reconhece e atua em 41 feiras-livres na cidade, 

espalhadas por vários bairros. Além de outras 21 “feiras em logradouros públicos”138. 

                                                 
137 Os Mercados de Santa Bárbara e das Sete Portas são administrados por empresas concessionárias de 
iniciativa privada. 
138 Referem-se a feiras-livres, permanentes ou semanais, localizadas nos bairros ou localidades de: Águas 
Claras, Amaralina, Barra, Boa Viagem, Boca do Rio, Bonfim, Calabetão, Cajazeiras X, Candeal, Castelo 
Branco, no Largo 2 de Julho e Estacionamento de São Raimundo (Politeama), Cosme de Farias, Cruz da 
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Destas, a Feira de São Joaquim é a que ocupa maior área, maior número de boxes e 

barracas, além do maior número de feirantes, além do maior volume de arrecadação 

municipal, de mercadorias e circulação de consumidores. 

Segundo estimativas do próprio Sindicato, circulam diariamente na Feira de São 

Joaquim entre 20 a 30 mil pessoas, além dos quase 7,5 mil feirantes, entre donos de 

boxes ou barracas, bancas, ambulantes, prestadores de serviços, promotores de venda 

etc. Conforme suas funções na Feira, temos: vendedores de mercadorias, objetos os 

mais variados, que podem estar em boxes – próprios ou alugados – ou em barracas, ou 

mesmo ocupando um espaço além do box; temos os empregados de feirantes que 

trabalham para estes, podem ser responsáveis pela venda ou por todo o negócio e 

trabalham em troca de salários ou outra remuneração acordada; temos aqueles que 

trabalham como “promotores de vendas”, vinculados a uma ou várias barracas, que 

recebem um valor sobre a peça ou produto comprado, trabalham por comissão ou 

assalariamento suplementar (isto é, precisam vender um “teto” que os garanta um 

mínimo de remuneração), cuja função é atrair e conduzir potenciais consumidores, além 

de ofertar produtos; aqueles que são “circulantes”, os vendedores ambulantes que não 

estão em barracas ou boxes e que se instalam provisoriamente em pontos – 

principalmente em frente as entradas da Feira - ou se movimentam à procura de clientes; 

temos os prestadores de serviços, barbeiros e donos de restaurantes e bares, em geral 

dispostos em boxes; temos outros prestadores de serviços, que são os “carregadores”, 

aqueles cujo transporte das compras efetuadas por consumidores externos ou internos 

(os feirantes) é realizado em carros-de-mão e pranchas, são cadastrados e usam coletes 

com identificação, e os arrumadores, que realizam a descarga dos caminhões 

diuturnamente na Rua da Carga e Descarga. Além dos fretistas que, estacionados em 

frente às muradas da Feira, ofertam o “carreto” ou transporte das compras para outros 

locais fora da Feira – realizam o trânsito entre São Joaquim e outras partes da cidade e 

suas redondezas.  

                                                                                                                                               
Redenção (Brotas), Baixa do Fiscal (feira e mercado do Curtume), Dom Avelar, Fazenda Coutos, 
Fazenda Grande do Retiro, Avenida Sete de Setembro, Iapi, Imbuí, Itaigara (no fim de linha da Pituba), 
Itapuã, Liberdade (Feira do Japão), Jardim Cruzeiro, Largo do Tanque, Mussurunga, Nordeste de 
Amaralina, Paripe, Periperi, Plataforma, Resgate (Cabula), Ribeira, Av. Oscar Pontes (a Feira de São 
Joaquim), São Caetano, São Cristovão, Sete Portas, Stiep, Tancredo Neves, Vale das Pedrinhas, Valéria; 
além daquelas definidas como “de logradouros públicos”, como em Marechal Rondon, Nova Brasília, 
Saboeiro, Uruguai, Garcia, Barbalho, Baixa do Fiscal, Lobato e Pau Miúdo. 
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Há uma classificação ou nomenclatura própria na Feira para os tipos de 

estabelecimentos comerciais. Assim, os boxes, estruturas de alvenaria construída, com 

cobertura, esgotamento etc., são chamados barracas; e as bancas, estruturas de madeira, 

que ficam dispostas nas vias (ruas) que conformam as diferentes quadras. Nas palavras 

de Sérgio, feirante: “as pessoas geralmente chamam os boxes de barracas, você vai ver 

lá: vá aí na minha barraca e tal; e as barracas de madeira que se encontram na feira são 

chamadas de bancas. Você vai ver muito essa nomenclatura: barracas ou boxes, se 

referindo a mesma coisa, e bancas se referindo às barracas de madeira.” 

Daquela classificação dos trabalhadores/atividades, podemos pensar numa 

tipologia específica das mercadorias, de suas natureza e forma em que são vendidas. 

Dessa maneira, temos os atacadistas (grossistas) e os varejistas; destes, os vendedores 

de artigos perecíveis e não perecíveis; daí, os vendedores de cereais, artigos de argila e 

cutelaria, artigos semi-beneficiados, de hortifrutigranjeiros, de animais vivos, de carnes, 

de artigos religiosos; os prestadores de serviços etc. Além dos serviços, que manipulam 

insumos e revendem com valor agregado: restaurantes e pequenas manufaturas (massa 

pronta e pastas outras). Todos estes, trabalham em quase 3000 estabelecimentos 

existentes na Feira, entre boxes e barracas, segundo contagem realizada pela SESP e 

Sindfeira. 

Há um fluxo intenso que é marca da Feira de São Joaquim. Na aparência, a 

primeira vista, não muito distinto daquele que é característica de muitas feiras-livres na 

cidade, “pesadelo” dos planejadores urbanos, perturbadora aos padrões sanitários, São 

Joaquim não se diferencia. Mais adentro, para além de algumas aparências, e partindo 

delas, num viés sócio-histórico, acreditamos ser possível tocar nalgumas especificidades 

desse espaço. 

 

3.3.1 Balas, acarajés e “banhos”: três comércios de São Joaquim 

 

Apesar de um intenso fluxo, é comum nas falas dos feirantes o diagnóstico da 

retração no consumo. Há alguns que sinalizam para o quanto a mudança de ramo em 

suas próprias trajetórias expressa essas oscilações no mercado. Seu Davi, 49 anos, 

vendedor de especiarias numa banca de madeira, por exemplo, começou como ajudante 

de um tio e primo, assim que partiu de sua terra natal, há quase 30 anos, Nazaré das 
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farinhas, estimulado pelas notícias de sucesso de companheiros já estabelecidos aqui e 

enxotado pelas parcas perspectivas na roça, onde residia com a família na zona rural, 

abrindo seu próprio negócio depois de 3 anos de intensa “labuta e suor no rosto”, com o 

marco da compra da banca. Nesse tempo trabalhava com roupas que comprava em 

alguns pólos de produção e distribuição em Pernambuco, como Toritama, Santa Cruz de 

Capibaribe e na própria Feira de Caruaru. 

 
 

“Uns vence e se dá bem, né, e aí fica com inveja. Aí eu disse: ‘eu vou também!’ Um irmão 
veio e ele começou como ajudante. Depois me trouxeram, esse irmão e um primo para 
tomar conta de uma banca. Meu irmão e meu primo que me indicou. E eu vim e sempre 
fiquei juntando meu pé-de-meia e aí comprei a minha banca. [...] comecei com uma banca 
de roupas, viajava para Pernambuco e comprava lá, mas aí a crise e esse negócio de cartão 
acabou comigo. Daí, passei para isso aí de hoje.” (Davi, 49 anos, feirante há 27 anos) 

 
 

Hoje ele trabalha com a venda de especiarias, que descreveremos mais adiante. Os 

relatos endossam o que nos anos, para mim e outros visitantes-frequentadores regulares, 

podemos ver: há uma significava mutação nos negócios. Isto é, de tempos em temos, há 

necessária mutabilidade desses espaços, dos feirantes e seus ramos de trabalho, para 

sobreviver. O que é uma suposição de trabalho, compartilhada por mim enquanto 

curioso e pesquisador da Feira, é intensamente experimentado por muitos feirantes. Há 

uma dinâmica que está longe de isolar a Feira dos outros mercados e dos fluxos de 

mercadorias com novas procedências e estruturas produtivas. Ao contrário, a Feira 

reflete – e refrata – essa dinâmica que implica em desaparecimento ou retração de um 

ramo e soerguimento de outro, sustentado pela concorrência que o espaço propicia e 

pela simbiose entre a diversidade na Feira. O depoimento de Carlos, feirante há mais de 

20 anos em São Joaquim é ilustrativo: 

 
 
“Então, mesmo nos momentos de crise é difícil você ver assim as falências gerais. Falências 
na Feira... elas acontecem muito por essa dinâmica da mudança. Aqueles comerciantes 
que não percebem essa dinâmica, que as pessoas estão deixando de obter o seu produto, né, 
ou aquele ramo está entrando em decadência para se adequar a um outro ramo ou realidade. 
Esses aí entram e falência e acabam saindo da Feira. A exemplo dos vendedores de 
calçados da Feira e de roupas que, num dado momento, vamos dizer assim, tiveram 
uma presença muito forte dentro da Feira, até porque não existia as redes de lojas de 
calçados e de roupas na cidade. Ao longo das décadas, é que foi entrando essas redes de 
lojas, com preços bem competitivos, com prazos, crediários e tudo mais... a época da 
Sapataria Santana, Bezerra, e outras mais. Então, fez com esses ramos fossem entrando em 
decadência. Então, hoje só temos uma loja efetivamente de calçados numa rua que tem, 
chama-se de Rua do calçado, mas você encontra hoje muito mais bombonieres e 
restaurantes [...]” [grifos nossos] (Carlos, 55 anos, feirante há 23 anos) 
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Um de nossos informantes, em depoimento gravado, relaciona essa mutabilidade à 

própria história da Feira. Mutabilidade que é também em termos físicos, dado o 

crescimento das estruturas pela enseada, as quadras e os boxes, os pontos de instalação 

de barracas etc139. Quando inquirido sobre o número de feirantes e sobre a própria 

impressão quanto ao “tamanho” da Feira, nos respondeu: 

 
“Não tem diminuído não. Eu acredito que tem ficado talvez estável nos últimos 5 anos, 
talvez. Mas, em relação às últimas duas décadas, tenha até crescido um pouco, né? Tem a 
questão do desemprego... a feira tem inchado um pouco, né? As próprias bancas são 
estruturas mais novas na Feira, algo seguramente de uns 30 anos pra cá, as bancas, né, 
as chamadas “bancas”. Antes eram só os boxes. A própria Feira, desde sua origem, ela 
vem crescendo, né. Algumas quadras foram construídas, depois da feira estar ali, as quadras 
e as próprias bancas passaram a surgir. Depois, em termos de movimento, de faturamento da 
Feira, a Feira vem, pelo menos, os mais antigos contam, que em dada época, faturava-se 
muito mais. Claro que nisso estávamos tratando do feirante médio, né? Especialmente os 
cereais, as farinhas... mas certamente alguns ramos têm crescido e faturado mais ao longo 
dos anos. E aí a gente pode destacar alguns ramos como a bomboniere, o ramo da 
culinária baiana, camarão, massa de acarajé, e também o ramo artigos religiosos. Por 
que a culinária baiana? Até como opção de vida de muitas pessoas hoje, o acarajé tombado 
como patrimônio cultural imaterial, mas a atividade das pessoas que vendem, comercializam 
o acarajé, cada vez se multiplica mais, se populariza mais, até pelo índice de desemprego ser 
muito grande, cada se torna uma opção maior.” (Joel, 50 anos, feirante há 22 anos)140 
 

Comparando os anos de 2003 e 2004, quando dávamos as primeiras incursões 

“interessadas” na Feira, como ações previstas no quadro de uma pesquisa na qual era 

bolsista de iniciação científica, com as últimas visitas realizadas em 2008 e 2009 – e 

principalmente neste último ano – percebemos a expansão marcante de uma atividade 

                                                 
139 Por exemplo, segundo dados da OCEPLAN, órgão de planejamento municipal, em estudo realizado 
em 1979, a área ocupada pela Feira de São Joaquim correspondia a quase 20.000 m², com mais de 1700 
pontos comerciais, entre barracas e bancas. Os documentos mais recentes, desde meados da década de 
1990, apontam para um crescimento na área ocupada, passando para 34.000 m², com quase 2800 pontos 
comerciais. Estes dados são incorporados em matéria do jornal A Tarde, de 05.05.1996, intitulada 
“Supermercados tiram fregueses de feirantes”.  
140 No Jornal A Tarde de 03.01.1996, em matéria intitulada “Obras em S. Joaquim estão quase prontas”, 
referindo-se às obras de um projeto de revitalização da Feira, principalmente de caráter sanitário, 
realizado pela Prefeitura de Salvador no governo de Lídice da Mata (1993-1996), temos uma fala do Sr. 
Nilton Ávila, que de acordo com a matéria era presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Feiras, 
Mercados e Vendedores Ambulantes de Ruas e Praças (Sindferp): “Para se ter uma idéia do que é São 
Joaquim, quando iniciamos o cadastramento dos ambulantes havia menos de 300. Hoje são 800. Quer 
dizer, a feira cresce por minuto”. Referia-se aos ambulantes instalados à frente dos portões da Feira, na 
Av. Oscar Pontes, que depois, tornaram-se alvo do governo do Prefeito Antônio Imbassahy (1997-2000 e 
2001-2004). Documenta isso a publicação “Retratos da cidade – Salvador antes – Salvador agora”, 
publicação de 1998, pela secretaria de comunicação social da Prefeitura de Salvador. Tendo como capa, 
fotografias do mesmo trecho da Av. Oscar Pontes, em frente à Feira de São Joaquim, onde se vê a 
ocupação da avenida pelos feirantes e o “engarrafamento”, e o “reordenamento” do espaço realizado em 
1997. Acompanham também fotografias de trecho da “ilha dos ratos”, área ocupada por barracas de 
chapa, oficinas mecânicas etc., onde se comercializavam carros usados e se realizavam reparos e 
consertos na rua, ao longo do passeio em direção ao Moinho de Salvador na Avenida Oscar Pontes. 
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outrora incipiente: a venda de massas para acarajé, a conhecida “massa pronta”. 

Naquele momento, registramos em uma monografia de conclusão de curso parte da 

trajetória do Seu Manuel, então com 82 anos de idade, inventor de maquinários para o 

tratamento do feijão fradinho para o preparo das massas de acarajé e abará. 

 
 

Sr. Manuel é outro caso de um feirante que tem a Feira de São Joaquim como locus de sua 
necessária reinserção – “é [a Feira] uma complementação de renda, para ajudar a família 
que é grande”. Com 85 anos, branco, natural de Penedo, no estado de Alagoas, se considera 
o inventor de um “sistema de feijão”, no qual o feijão é lavado, descascado e moído. 
Fabricante e vendedor das máquinas que processam o feijão e de variedades de massas para 
a feitura do acarajé e do abará, Sr. Manuel, por detrás dessa ocupação, revela uma longa 
trajetória ocupacional. [...] Tendo trabalhado na antiga fábrica de chocolates CHADLER, no 
ramo da construção civil, no consórcio que deu origem à Petrobrás e como pequeno 
empresário no ramo da alimentação, de pré-moldados e com uma pequena fábrica de 
petiscos de amendoim, Sr. Manoel resolve vim para a Feira e nela, alugando um box na Rua 
da Descarga, no fundo da Feira, abrir um comércio de máquinas desenvolvidas pelo próprio. 
[...] Não podendo levar a “fábrica de amendoins” mais adiante, entrando em crise no ramo 
por conta do Plano Real, e acometido de um câncer de próstata aos 79 anos, Sr. Manuel se 
confessou abalado pelas circunstâncias. “O que me trouxe pra Feira [de São Joaquim] foi eu 
não ter mais condição de levar a fábrica adiante, por falta de capital de giro, que era uma 
coisa necessária, e uma doença que eu adquiri [...]”; Mas, tratado e curado no Hospital 
Aristides Maltez, localizado no bairro de Brotas, em Salvador, Sr. Manoel encontrou ânimo 
novo e, aos 80 anos, expressava o entusiasmo de um possível recomeço – aliando a sua 
criatividade, engenho e vontade – desenvolveu o já dito “sistema de feijão”. [grifos nossos] 
(SOUZA, 2005, p. 80-82) 

 

Com quase 5000 baianas registradas na cidade de Salvador, a venda dos quitutes 

nos tabuleiros movimenta um enorme comércio de ingredientes nos mercados, feiras e 

centros de abastecimento. Na busca pelos ingredientes para compor os bolinhos de 

feijão-fradinho cozidos ou fritos em azeite de dendê, além de todos as outras delícias da 

culinária baiana, um “mundo de gente”, como rotula Jair, feirante de verduras na Rua 

Principal, às baianas e seus encarregados “migram” desde cedo à Feira para comprar o 

feijão descascado, o camarão seco, azeite de dendê, cebola, tomate, amendoim e tantos 

outros insumos das receitas. 

Vindo de variados lugares do Estado, principalmente de cidades do Recôncavo 

histórico e político-administrativo, o feijão, o camarão e azeite de dendê são comprados 

diariamente na Feira de São Joaquim. E o volume não é pequeno, segundo D. Nair, 60 

anos, filha de Seu Manuel, para produzir 90 a 100 bolinhos, de 80 a 100 gramas cada, 

são necessário em torno de 10 kg de massa pronta. Além do azeite para fritar, e os 

temperos, cebola e sal, os complementos que os recheiam. 
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Figuras 17 e 18: Cartazes do negócio de Seu Manoel, em 2004 e 2009.  

Valor Agregado – Além dos ingredientes do acarajé, frutas, verduras, legumes, colheres de 
pau, produtos de cerâmica e palha também são adquiridos pelas baianas que fazem compras 
diariamente. “É um comércio em cadeia, que garante o sustento de muita gente. Alguns 
feirantes vendem mais, outros menos, mas é um produto de comercialização certa, de grande 
durabilidade e de faixa de lucro satisfatória”, salienta Ronaldo. (A TARDE, 21.09.2003)141 

 
 
Bem, Seu Manuel parece que anteviu esse “sucesso” e articulando engenho e tino 

comercial, ante as vicissitudes da vida, pôs-se a inventar. 

 
“[...] E aqui estou esperando que este negócio, que eu acredito futuroso porque tira 
todo o trabalho das baianas; ela chega aqui e diz: me dê 4 quilos de massa, massa tá 
pronta e ela leva. Chega aqui diz: eu quero comprar uma máquina, a maquina está pronta ou 
na (...) ela leva. Então a coisa tá, eu criei, modéstia a parte, um produto, um sistema sui 
generis na Bahia, no Brasil e quiçá no mundo; que me perdoe a imodéstia, porque hoje 
minha vida resume-se nesse negócio, eu sou aposentado desde 80 [...] Eu sou o criador 
absoluto de tudo.” [grifos nossos] (Sr. Manuel, 89 anos) 

 
“[...] variedade total é aqui. Você tem aqui na Feira do gengibre ao moinho, a máquina de 
escrever ao computador, aqui tem tudo, você quer comprar aqui um gergelim, você compra. 
Só faltava mesmo feijão e massa, e nós estamos aqui.” [grifos nososs] (Sr. Manuel, então 
com 83 anos) 

 
 

Só “faltava”, Seu Manuel, só “faltava! Simpático, cortez em nos receber, 

disponível e generoso com seu tempo e atenção às minhas perguntas, Seu Manoel, hoje 

com 89 anos, continua trabalhando na Feira, em outro local – antes numa oficina e 

ponto de venda na Rua da Carga e Descarga, com uma agradável vista para a baía, hoje 

num Box na Rua do Camarão, e com uma marca estampada: “do Chef” – Máquinas para 

Acarajé e Abará.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
141 “Feiras livres ganham com acarajé”. Matéria de Marjorie Moura publicada  na seção Comércio no 
jornal A Tarde, em 21.09.2003. 
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Figuras 19, 20 e 21: Seu Manoel em frente ao “Box do Chef”; moto com baú para 
entrega de “massa pronta” de domicílio; Máquina de moer o feijão. 

Mostrando a versatilidade deste mercado, o inventor Manuel Antônio dos Santos iniciou há 
um ano, as atividades de sua pequena loja Feijão e Massa – Acarajé e Abará, na Feira de 
São Joaquim. Para tornar o negócio rentável, desenvolveu equipamentos especiais para 
descascar, lavar e moer o feijão-fradinho. (A TARDE, 21.09..2003)142 
 

 
Pois bem, o negócio que considerava “futuroso” prosperou e hoje ele vende o 

“sistema de feijão” para outros feirantes – alguns antigos vendedores dos complementos 

dos quitutes dos tabuleiros das baianas, como camarão, amendoim, o próprio feijão e de 

utensílios de servir (embalagens, folhas de papel coloridos para forrar e “enxugar” o 

dendê e dispor as cocadas etc.) – mas também para fora do estado e para outros países. 

E pensa que o “véi parou”, como brinca em nosso recente reencontro? Não, agora está 

em outra invenção! – confessando que foi na Chandler, antiga fábrica de chocolates 

localizada no largo de Roma, na Cidade Baixa, onde trabalhou no setor de operações e 

manutenção, que aprendeu noções de elétrica e mecânica, bem como de engenharia de 

máquinas. Hoje, constrói o protótipo da “máquina de torrefação de amendoim”, que 

torra, resfria, descasa e mói, isto é, “quatro máquinas em uma”, como anuncia. 

Conforme podemos ver nas fotos a seguir (Figuras 19, 20 e 21), o empreendimento de 

Seu Manoel deu certo e hoje, com a venda das máquinas a qualquer interessado, 

principalmente feirantes, conseguiu ampliar a oferta de matéria-prima às baianas de 

acarajé, reforçar e diversificar o comércio daqueles feirantes que trabalhavam no ramo, 

mas sem venderem a massa, tornando um novo atrativo à Feira. Contando, inclusive até 

com sistema de entrega via motoboy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
142 “Varejo oferece massa pronta”, A Tarde, 21 de setembro de 2003. 
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Assim, como o ramo da “massa pronta”, novidade dos últimos 6 ou 7 anos na 

Feira, que tem ganhado espacialidade, tomando duas ruas inteiras, paralelas, a Rua do 

Camarão e a Rua 05, temos o comércio de doces, as chamadas bombonieres. 

Já tinha percebido o quanto os boxes que vendem doces, as bombonieres, nas 

primeiras incursões em 2003-2005, tomavam algumas ruas na Feira. Mas, o seu 

crescimento, presença e responsabilidade no volume de mercadorias que transitam nas 

pranchas e nos carrinhos-de-mão pelas ruas são destacáveis. É todo um setor com boxes 

geminados, venda a crédito e débito, atendimento por telefone, entrega em domicílio. 

“Esses homens e mulheres [...] transformaram o espaço num dos maiores pólos de 

bomboniere do estado” (CORREIO DA BAHIA, 05.11.2006)143. 

Um dos nossos informantes já tinha sinalizado para o quanto grande parte do 

comércio de balas, chicletes, chocolates, pé-de-moleque, bananada (“nego-bom”) entre 

outros, realizado nas ruas e nos ônibus é abastecido na Feira de São Joaquim. Com 

fábricas instaladas no Sul e Sudeste do país, e depósitos em Feira de Santana e Simões 

Filho, os doces chegam a São Joaquim e são espalhados para toda a cidade. Segundo 

Dona Rosalina, 52 anos, na Feira há 4 anos, comercializando doces num box alugado, 

os doces industrializados são descarregados dos caminhões na frente da Feira e aí são 

dispersados por toda a Feira conforme as encomendas, os pedidos. Antes, há os 

representantes que passam “tomando”, anotando, as encomendas e agendando a chegada 

das cargas. 

 
“A gente trabalhava com mercadinho de bairro. Aqui a dificuldade é menor. Tem todas as 
mercadorias perto. Facilitou porque nós temos fornecedores, tem os vigilantes que 
trabalham em grupo. A gente faz o pedido e eles trazem na barraca.” (D. Rosalina) 
 
 

Vítima, em seu negócio familiar, um mercadinho de bairro no Lobato, por duas 

vezes de assalto a mão armada, D. Rosalina e o marido, Seu Euclides, 55 anos, 

decidiram ir para a Feira de São Joaquim e continuar comercializando produtos 

industrializados: chicletes, batata frita, balas, amendoim torrado, amendoim 

condimentado, pé-de-moleque, salgadinhos, bananadas, jujubas, paçocas, bolachinhas 

de goma, geladinho americano etc.  

                                                 
143 Caderno repórter, intitulado “Mosaico Popular”, publicado no jornal Correio da Bahia, em 05 de 
novembro de 2006. Texto de Adriana Jacob. 
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Hoje, ela considera vantajoso o negócio por conta da segurança privada na Feira, 

pela diminuição dos custos com frete de mercadorias, “praticamente inexistente em 

alguns casos”, por conta da concentração de bombonieres no local, o que torna possível 

a venda a preços mais baratos. Como uma rede, mas longe de não exercerem 

concorrência entre si, as bombonieres no espaço da Feira, tornam possível a “simbiose-

comunitária” que percebemos na fala de Joel, 50 anos, feirante há 22 anos: 

 
“A Feira tem uma questão que é um comércio ajuda o outro, termina... um ramo termina 
ajudando o outro, né, o atacado ajuda o varejo, o varejo ajuda o atacado, cereais ajuda 
bomboniere, bomboniere ajuda outros ramos, e assim vai... os serviços da Feira... as 
coisas, tudo, as coisas tão muito imbricado, porque no espaço você encontra tudo, de tudo 
que você procura e até de coisas inusitadas que você não encontra em outros espaços.” 
[grifos nossos] 
 

A diversidade ajuda a conservar a Feira, torna possível compras não previamente 

desejadas/planejadas pelos consumidores perambulantes, pela simples oferta-exposição. 

É isso que torna viável o negócio de D. Rosalina, modesto, talvez pela incipiência, ante 

a concorrência das grandes casas com vários funcionários e grande estoque regular. 

Vendendo a pequenos baleiros, vendedores nos ônibus em menores quantidades, donos 

de barracas e bancas de escola, e se reabastecendo dos fornecedores direto e dos 

grossistas, D. Rosalina fatura com seu negócio, expressando a atração que o ramo, em 

crescimento, desperta nos feirantes ou pequenos e micro-empresários. 

O comércio de artigos religiosos e de uso fitoterápico – de imagens, folhas, 

banhos, misturas, acessórios, contas, amuletos, bonecos, animais vivos etc. – representa 

uma fatia considerável dos negócios realizados na Feira144. As plantas no universo das 

religiões afro-brasileiras são usadas para propósitos ritualísticos e de rotina pelas 

                                                 
144 Entre os dias 27 e 30 de setembro de 2006, na Praça da Sé, foi realizada a 1ª Feira da Economia do 
Sagrado, realizada pela Prefeitura de Salvador, com apoio da ADESA, Secretarias Estaduais de Turismo 
e Cultura, IRDEB e TV Aratu. Entre os comerciantes expositores, estava o Palácio de Oxosse, antiga loja 
da Feira de São Joaquim que comercializa artigos religiosos, criado em 1995, inicialmente uma 
barraquinha e hoje um enorme box conjugado com três compartimentos e ampla divulgação, que aceita 
cartões de crédito e débito e possui site da internet com contato e possibilidade de encomendas. O evento 
contou também com a participação de representantes de 19 terreiros e entidades, tais como Ilê Axé Opô 
Afonjá, Casa Branca, Ilê Axé Oxumaré, Centro Umbandista Paz e Justiça, Unegro, Fenacab etc. A feira 
tinha como objetivo “destacar a importância das religiões de matrizes africanas como expressões de 
herança cultural para o Brasil e em particular para a cidade do Salvador”, aproveitando para “mensurar 
as atividades econômicas que estão diretamente ligadas a estas religiões”. “A idéia é mostrar para a 
comunidade, no formato ‘feira na praça’, a capacidade e contribuição destas religiões de gerar 
negócios, emprego, trabalho, renda, além de promover a integração entre os terreiros de Salvador, 
permitindo que eles troquem informações e, assim, possam enriquecer as atividades que já exercem”. 
[grifos nossos] 



 166 

comunidades de terreiros. E na medicina popular ou nos sistemas de crenças afro-

brasileiros, as plantas detêm um duplo papel: sacral e terapêutico145. 

 
Integra o corpus terapêutico do candomblé uma liturgia das folhas: itens vegetais que 
funcionam como elementos de um código sacramental e como fármacos. As folhas são, de 
longe, as partes dos vegetais mais empregadas no candomblé, em ritos diversos, e 
particularmente em operações de cura, em terapias. [...] Vegetais cultivados, submetidos a 
preparo culinário, são objeto de oferendas alimentares feitas aos orixás e antepassados; mas 
quando se fala em folhas pensa-se, em princípio, em plantas não cultivadas – e não 
submetidas a operações culinárias. [...] Acontece hoje o cultivo, nos terreiros e adjacências, 
de folhas que outrora eram coletadas “no mato”, mas se tornaram dificilmente acessíveis; 
ocorre também a aquisição de algumas folhas em mãos de agricultores especializados 
(PACHECO, 2002). Essas adaptações foram tornadas inevitáveis por circunstâncias 
limitadoras e apenas são aceitas “porque não tem outro jeito”. O ideal da coleta das folhas 
por sacerdotes das Casas interessadas teve de ser, em grande medida, abandonado, ou 
limitado a liturgias mais “críticas” na maioria dos candomblés do perímetro urbano de 
Salvador, por força das dificuldades de acesso a áreas verdes onde elas se mostrem 
encontráveis em abundância. Isso motivou a crescente demanda de tais itens em 
mercados e feiras populares (em São Joaquim e nas Sete Portas, por exemplo); há 
erveiros especializados nesse fornecimento.   [grifos nossos] (ORDEP et alli, 2002, p. 5-6) 
 
 

Há toda uma cadeia produtiva da cultura dos terreiros e outras religiões de matriz 

africana. O consumo de folhas e objetos para uso medicinal, para obrigações de cada 

orixá, iniciações e outros tantos ritos particulares, além do uso estético ritual, ou da 

culinária, compõe uma verdadeira economia do sagrado. A demanda pelas folhas coloca 

lugares, comenta Ordep Serra et alli no trecho acima, como São Joaquim e a Feira da 

Sete Portas na condição de fornecedores fundamentais, tanto das ervas, quanto de 

animais vivos – para estes, especialmente em São Joaquim. As “circunstâncias novas” 

levam os demandantes a adaptações: isto explica, ante a diminuição das áreas de 

florestas nos entorno ou cercanias dos terreiros, a busca por “casas de folhas” e feiras-

livres – além da incorporação de outras espécies, nativas, num ajuste pelo intercâmbio 

de finalidades e efeitos terapêuticos passados de geração a geração pelos indígenas146 e 

portugueses, mas também pela experimentação intensa, a fim de atender aos interesses 

litúrgicos, medicinais e ornamentais.  

 
Na Feira de São Joaquim se encontra de tudo: legumes, frutas, cereais, carnes, objetos para 
uso doméstico, dentre outras utilidades. Mas tem um setor da feira mais voltado para o lado 

                                                 
145 “O papel sacral, também de cunho social, tem muito a ver com a medicina popular presa a um 
universo sacralizado, controlador das forças sobrenaturais [...] o papel terapêutico deve-se aos princípios 
ativos medicamentosos presentes nas plantas, cujas atividades biológicas condizem com os usos 
terapêuticos. Não é difícil de constatar que as plantas têm seus papéis determinados dentro dos rituais e 
estes têm muito a ver com suas propriedades, a partir dos elementos químicos que encerram.” 
(CAMARGO, 1998, p. 4) 
146 É o caso da Jurema de herança indígena dentro dos rituais afro-brasileiros. Ver: CAMARGO (1988). 
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espiritual. São barraquinhas que oferecem itens, principalmente das religiões afro-
brasileiras. Filtros, patuás, guias, imagens, tanto de santos quanto de orixás e muitos outros 
produtos que fazem do local um verdadeiro “shopping místico”. (A TARDE, 13.02.2005)147 
 
 

Presentes nas “preparações de amacis148; banhos, banhos de defesa, de limpeza, de 

purificação; nas preparações de comidas, bebidas e remédios; nas cremações em 

incensórios, cachimbos, charutos e cigarros” (CAMARGO, 1997, p. 3), as plantas ou 

ervas, ou todo um uso da flora, encontra lugar para aquisição na Feira. E, os outros 

segmentos articulam-se internamente ao concentrar uma miríade de opções, condições e 

preços aos consumidores. 

E, se as mercadorias imprimem nas ruas seus nomes, ajudando a localizar ou 

indicar onde ficam ou estão disponíveis à venda, o comércio religioso e fitoterápico 

imprime na Feira a condição de ser um dos seus principais redutos. Quase todos os 

consumidos entrevistas, compram ou já compraram artigos de uso fitoterápicos, ervas, 

cascas de árvores, sementes, folhas ou compostos concentrados para serem diluídos  e 

usados em banhos. É curiosa a presença desse hábito comercial, mesmo em um universo 

de entrevistados aleatório e sem qualquer controle amostral. Alguns estudos sobre o 

valor comercial de espécies vegetais apontam para um crescimento associado “em parte 

à divulgação das vantagens da fitoterapia e, principalmente, à constante elevação dos 

preços dos medicamentos industrializados” (AZEVEDO; SILVA, 2006, p. 185). Dona 

Cristina, 45 anos, por exemplo, católica, diz que evita tomar medicamentos alopáticos, 

que tem horror a médico e que sempre comprou na Feira folhas secas, cascas e sementes 

para o preparo de chás: 

 
“Não gosto de ficar tomando remédio. Uma dorzinha aqui e já tá tomando analgésico... nem 
pensar. Tomo meu já de boldo, cidreira, de louro, camomila, erva doce... as vezes é só um 
mal-estar e o pessoal já tá tomando essa química toda. Não, comigo não é assim. [...] na 
minha família tem histórico de pressão alta, e eu nunca tomei remédio... minto, já tomei sim, 
mas parei depois que me ensinaram geléia de melancia, vai uma banca quase toda, você faz 
o suco, bate com os caroços, tem que faz sem, mas é bom para os rins, aí já tem outra 
finalidade, né? [risos], aí a gente côa, e faz geléia... um colher já tá bom. [...] Outra coisa é a 
noz-moscada, ralada é uma beleza pra pico de pressão... minha mãe já teve pico de pressão e 
sarou com noz-moscada ralada... eu ponho na comida e tenho sempre um saquinho com um 
pouco dela ralada para qualquer necessidade, né?” 

                                                 
147 Matéria escrita por Cleidiana Ramos, intitulada “A fé também se alimenta nos boxes de São Joaquim: 
local é um verdadeiro shopping místico, onde compra-se até com cartão de crédito”, publicada em A 
Tarde, na p. 7, no domingo, dia 13.02.2005. 
148 “Amaci, amassi, amansi, amasin, maci são variantes gráficas para designar preparações à base de 
plantas utilizadas em ‘banhos’ destinados a induzir bem-estar, nos quais são empregadas ‘folhas verdes’, 
recém coletadas, maceradas e imediatamente usadas e que no Brasil são chamadas de Omièrò”, segundo 
Barros (1983: 104).” (CAMARGO, 1988, p. 2) 
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Figura 22: Imagem da “Pomba gira”, “Maria Padilha”; detalhe ao fundo: quadro 
com imagem de Santa Luzia segurando bandeja com olhos.  

 

Bem, a experiência de campo na Feira mostrou que falar 

sobre saúde e hábitos farmacológicos é um terreno fértil e 

profundo, tanto com os feirantes vendedores como com os 

consumidores.  

Alecrim, alfavaca, pau-de-resposta, cajaborão, bejericum, 

catuaba em pó, carqueja, canela em paus, camomila, erva-doce, 

cravo, orégano, sene, sal grosso, canela, boldo, açafrão, 

emburana, sucupira, enxofre, 

centro, alho-macho, alfazema, 

barbatimão, semente e casca de jatobá, pau-pra-tudo, cravo, guaraná em pó e “caroço de 

guaraná, pau-darco, semente de urucum, pedra de incenso cheirosa, bucha paulista, 

quina-quina, semente de nogueira, noz-moscada, amesca ou cola de incenso etc. Estes 

são uma pequena mostra, talvez não totalmente inclusiva às mãos apressadas deste 

visitante ante a descrição desses produtos por Seu Davi a venda na sua própria 

barraca149. Entre temperos para preparo de alimento, ervas secas, folhas, sementes e 

cascas para preparo de chás, preparados prontos para uso como Água de flor de 

laranjeira, está Seu Davi, 49 anos, há quase 30 como feirante, com pouco mais de dez 

anos no ramo das “especiarias”. Em poucos minutos de instigante conversa podemos ter 

uma aula, incluindo a receita adiante, sobre usos fitoterápicos desses e de outras 

especiarias.  

Segundo Seu Davi, a emburana, a entrecasca, evita e ajuda a combater o enjôo, 

tontura e dores gástricas; a casca da sucupira é ótima para dores de coluna, como chá e 

emplasto; o barbatimão, a casca lavada e depois picada é muito indicada e usada para 

inflamações e “menstruação demorada”; já a casca do jatobá é indicada para dores nas 

pernas e articulações, distensões, artrites e artroses, assim como o gengibre ralado com 

álcool e sob a forma de emplasto com gaze; a água de flor de laranjeira é calmante; a 

                                                 
149 Não resistimos em pedir a outros entrevistados para descreverem as “especiarias” e folhas vendidas. E 
encontramos um mundo de folhas, ideal para uma pesquisa fitoterápica e de medicina popular: aroeira, 
arruda, avenca, babosa, boldo, camomila ou matricária, cana de macaco ou caatinga, carqueja, cavalinha, 
cipó-chumbo, erva-cidreira, erva de cobra, eucalipto, erva-doce, girassol, jatobá, jequitibá, juazeiro, 
jurubeba ou jurubebinha, língua de vaca, louro-preto ou canela preta, malagueta ou pimenta camarim, 
malva e malva-branca, mamoma, manjerona, manjericão fresco e seco, maracujá-açu, maravilha, 
marapuama, pau-d’alho, pirapiroba ou caapeba, pai-d’arco, pau-ferro, peroba, quebra-pedra ou arrebenta-
pedra, sabugueiro, saponácea, tamarindo, trevo-cheiroso ou coroa-de-rei, umbaúba, urtiga branca ou 
vermelha, vassoura, velame do mato, branco ou miúdo, dente de leão etc. 
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noz-moscada, como nos receitou D. Cristina, é indicada moída em ralo fino para 

derrame e hipertensão; as sementes de alecrim que, além de tempero, são usadas como 

cicatrizante, para gases intestinais e reumatismo; a semente da nogueira, mastigada ou 

como chá feito de infusão é recomendada para dor de barriga e limpeza da flora 

intestinal; a quina-quina, muito amarga, é bom para o fígado e tem efeitos abortivos 

também; a bucha-paulista também tem efeitos abortivos e é utilizada para o tratamento 

de sinusite crônica e outras inflamações na mucosa da laringe, faringe e fossas nasais. 

Empolgado com a conversa e as indicações terapêuticas, Seu Davi nos passou uma 

receita, segundo o próprio, muito requisitada por “homens de mais idade para animar a 

vida” – palavras dele. Na brincadeira, perguntei a ele se a receita tinha um nome. Com 

alguma hesitação, me disse: “Viagra da Feira”. Precisa dizer mais nada. A receita é 

simples. Eis: 

Receita: 

• lascas de pau de resposta 
• um dente de alho-macho 
• um colher de mel 
• 2 copos de água filtrada 
• um pedaço pequeno de gengibre 
• um pedaço de canela 
• uma dose de conhaque 
 

O preparo é simples também: misturam-se todos os ingredientes e acrescenta o 

ingrediente “arrematador”: uma dose de conhaque! Esse, segundo Seu Davi, não pode 

deixar de pôr, “melhora o gosto e ajuda a descer” o preparado. E deixa de um dia pro 

outro num fraco fechado. É importante também que se verifique se as cascas estão bem 

lavadas, secas, antes de serem picadas em pedacinhos. “Se começarem a cheirar a mofo, 

não servem pra curar. Tem que jogar fora e usar outras”. Conhecimento, referência às 

ervas não só pelos nomes populares, diagnóstico a partir de sintomas ou indicações 

genéricas aos clientes-visitantes, receituário detalhado e posologia ou prescrições de 

dosagem ou quantidade a ser administrada, são atributos que os “erveiros” entrevistados 

neste cotejamento pontual demonstraram, bem como preocupação com possíveis contra-

indicações e, em alguns casos, até a preparação e ingestão de antídotos.  

Recomendações semelhantes são dadas por Seu Raimundo e Dona Judite, 68 e 71 

anos, respectivamente, ambos feirantes desde os tempos de Água de Meninos. Aquele 

trabalha na Rua da Carga e Descarga, comercializando folhas verdes e algumas frescas, 

além de cascas de paus. As folhas, principalmente, são indicadas em combinações para 



 170 

Figuras 23 e 24:  Pacotes de banhos de ervas: “Dezata nó” – detalhe à direita do banho “Vote em mim” para políticos!; Painel 
(outdoor) do “Palácio de Oxossi”, móvel e sobre a loja. 

banhos de descarrego, para limpar, para energizar, tirar cansaço, melhorar a auto-estima, 

limpar, para acolhimento etc., como a mil-em-ramas, a mirra, a malva, a aroeira, a 

guiné, a espada de São Jorge, a arnica e a abre-caminhos, ou capinanha, esta também 

indicada para o tratamento do colesterol alto, ou também a língua de vaca, indicada para 

o tratamento de inflamações, para cicatrização etc., além de ser utilizada para controlar 

a insônia e combater cálculos renais. D. Judite trabalha comercializando imagens e 

compostos para banhos, além de incenso bruto para ser queimado e purificar ambientes. 

Ambos dizem que a procura é grande, seja por demandas específicas de saúde própria 

ou de alguém da família ou conhecido, seja para conquistas mais subjetivas e de trato 

social: são exemplos, inclusive midiáticos, os banhos de descarrego, de amaci (para 

acalmar, relaxar) e o banho de sacudimento (sucesso nos negócios), além dos banhos 

para abrir ou caminhos, para dores em partes do corpo e, os muitos procurados, mistura 

de simpatia e preparo do corpo: os banhos para amor. Medicinais, litúrgicos ou 

ornamentais, as plantas são usadas para cura, tratamento e prevenção de doenças, para 

induzir o bem-estar, afastar maus espíritos, mau-olhado, proteção da casa, de inveja ou 

olho-gordo. 

Em conversa, quando nos mostrou algumas cascas, de pau d’arco, pau-ferro e pau 

de resposta, “as vezes difícil de encontrar”, Seu Raimundo disse que tem um fornecedor 

que corta as plantas e “vai juntando” as cascas para ele. É a figura do “mateiro”, isto é, 

aquele que “caça” as ervas no mato, colhe em horários apropriados e leva à Feira para 

os “erveiros”, os feirantes especialistas no comércio de plantas. Seu Raimundo, nascido 

no Recôncavo, em Cabaceiras do Paraguaçu, fala que o pai já trabalhava com “essas 

coisas de planta...” e que a mãe conhecia muitos tipos e sabia preparados para muitas 

finalidades.  
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Combinam, de acordo com a finalidade ou resultado esperado, físico e/ou 

espiritual-emocional, as ervas curativas sob a forma de garrafadas, óleos, ungüentos, 

chás, sucos, saladas, banhos, defumadores, benzeduras, rezas, cataplasmas, lavagens, 

inalações. E cada uma destas, pode ser preparada de variadas formas: como os chás, que 

podem ser feitos por infusão, maceração, fervido etc.; os cataplasmas, em forma de 

pastas ou compressas, por exemplo; ou as garrafadas ou banhos, com folhas picadas e 

postas de molho e agitação. Conhecendo, conversando, diagnosticando, receitando, 

vendendo, indicando procedimentos de preparação e descarte das folhas, no caso dos 

banhos150, os erveiros-feirantes conjuntam todos esses saberes. Mas, além dos banhos a 

serem preparados pela conjunção das ervas apropriadas, na Feira vendem-se também 

banhos industrializados, caixinhas que contêm “uma seleção de ervas e plantas 

escolhidas de grande alcance espiritual”, como está impresso no verso de uma 

embalagem do “Banho extrato de ervas naturais dezata nó”, seguido do modo de usar. 

Vendendo esses e outros produtos – a maioria comprada na própria feira na mão 

dos atravessadores internos grossistas, mas também comprando duas ou três vezes na 

semana pela manhã na CEASA –, dando receitas e fazendo indicações a clientes ávidos 

por indicações eficientes e para curiosos, Seu Davi tem fregueses de várias estados do 

Brasil, que compram quando estão de passeio em Salvador, principalmente, “tempero 

baiano”, ou daqui mesmo, quase sempre comunicando previamente quando passaram, 

de uma semana a outra, ajudando o feirante a organizar a encomenda, separando ou 

reservando os pedidos. 

 
“[...] homem não compra nada. Mas mulheres compram sempre. Quem compra mais isso, 
[mostra um punhado de folhas de louro] é mulher, né? É mais dona de casa. A maioria dos 
meus clientes são dona de casa, cozinheira... Homem só vem de vez em quando, e é até elas 
que compram pros maridos, pra dor, mal-estar [risos]” (Seu Davi) 
 
 

È o mesmo Seu Davi que expõe em sua banca cartelas, umas “tiras com 

saquinhos”, pequenas porções de cravo, louro, canela, urucum, açafrão pilado para 

tempero etc. São “cartelas” que “têm muita saída”. São os donos de mercadinhos ou 

                                                 
150 Os banhos não devem ser preparados por outras pessoas. O preparo, conforme indicações, é pessoal e 
intransferível, sob risco de ineficácia, desvio de vibrações e energias, comprometendo os efeitos. Além do 
descarte das folhas após os banhos, “as folhas que caem”, que não deve ser de qualquer jeito e em 
qualquer lugar. Indica-se que elas sejam recolhidas e deixadas em vasos grandes de plantas, jardins, em 
rio ou mata, mas nunca no lixo nem nas ruas. 
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pequenas vendas de bairro que compram para revender nas suas localidades a donas de 

casas. São esses pequenos-empresários que alimentam, diz Seu Davi e outros 

informantes, ao abastecer seus estabelecimentos, dispersando ou irradiando os produtos 

concentrados na Feira, pela cidade a fora. 

 
“É restaurante, hotéis, pessoal que faz eventos típicos e o pequeno também. [...] A Feira é 
esse centro de abastecimento de toda cidade. A Feira abastece no atacado, vamos dizer 
assim, essas outras feiras, ainda que possa não ser o único, né, o único abastecedor, mas, 
diria, em boa parte, o principal. E a Feira também abastece os restaurantes, as pequenas 
mercearias e até as grandes delicatessen e outras mais, em muitas coisas, em muitos artigos. 
Eu mesmo, vendo para todos eles.” (Héliton, 36 anos, vendedor de cerâmicas e cestarias) 
 

Como destaca Seu Jorge, 45 anos, dono de um mercadinho de bairro localizado na 

Liberdade: “Quase sempre eu compro em São Joaquim ou na CEASA. Assim é possível 

fazer 20 a 25% de lucro, principalmente em verduras e cereais, como feijão, farinha...” 

O preço e a localização, como registra Bernardo Menezes, em matéria publicada em A 

Tarde (05.02.2004)151, “tornam os mercadinhos de bairro atrativo”, facilitando a vida da 

clientela”. A frequência a esses mercados, além do preço e da proximidade de casa, é 

regulada pelos avulsos e parcos proventos. Assim, pequenos ou micro-empresários, a 

fim de fidelizar os clientes das redondezas, lançam-se em busca de produtos a preços 

mais baratos, comprando no atacado ou em grandes lotes. Indo à São Joaquim ou à 

CEASA em Simões Filho, consegue encontrar além de variedade, preços que tornam 

possível revenda em conta e lucros. “Compro em São Joaquim tangerina, maracujá e 

verduras em quantidade, a saca, redes ou montes... e revendo a quilo. A margem é boa. 

Uma saca de maracujá ‘devez’ sai por R$ 15-16 reais, revendo ao quilo, e ela tem até 30 

quilos de maracujá. A vantagem é certa”, completa, explicando, Seu Jorge. 

 

“Um segmento talvez atinja mais a Feira hoje, são os mini-mercados de bairro. Esses 
sim, competem, muitas vezes, com a Feira. Porque... pela sua estrutura até parecida 
como a dos feirantes, em termos de enxugamento de quadro, eles conseguem ter preços 
competitivos com a Feira. E até, com algumas vantagens, porque estão mais próximos 
das pessoas. Mas, mesmo esses, acabam se abastecendo, em boa medida, na Feira. Aí, 
se ainda eles possam estar concorrendo... sei lá, vamo botar... com o feijão com a gente, ou 
com o arroz, comprando em outros lugares, no entanto vem comprar o coentro, vem 
comprar o tomate, a cebola, frutas, produtos de bomboniere, uma gama de outras coisas na 
Feira e acabam dando oportunidade, às vezes, de comprar muitos produtos que, 
geralmente, compravam em outros lugares, mas muitas vezes estavam com o preço melhor, 
e acabam concorrendo.” (Joílson, 56 anos, atacadista há 15 anos na Feira) 

 

                                                 
151 “Preço e qualidade são a força dos mercadinhos”, matérias redigida por Bernardo Menezes, publicada 
em A Tarde, 05.02.2004. 
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Segundo Seu Joílson, no depoimento acima, os mercadinhos de bairro competem 

com a Feira em certos setores, mas também permutam com ela. Há certa “troca” entre 

esses pontos de venda nos bairros, “vantajosos” pela maior proximidade das pessoas, 

daí suprindo necessidades urgentes e evitando deslocamentos maiores; assemelham-se a 

estrutura comercial da Feira, ao “enxugar” seus quadros com pessoal, viabilizando 

preços mais baixos, ao reduzir os custos de produção; e, “nutrem” a Feira abastecendo-

se da sua diversidade e variedade de condições de pagamento152. É sabido que os preços 

finais combinam valor agregado, trabalho, e margem de lucro, diferencial entre o preço 

de compra e preço de repasse. Combinando supressão de mão-de-obra, diferentes 

unidades de medidas etc. a Feira consegue maior margem de variação de preços que os 

supermercados. 

 
“A Feira é composta, na sua maioria, por pequenos empresários, e muitos deles, além de 
dono único, funcionário do estabelecimento. Quando muito tem um ou dois funcionários. É 
claro que tem empresas maiores, como bombonieres, com 20, 30 funcionários. Então, vamos 
dizer assim: essa maneira enxuta dele trabalhar faz com que ele tenha competitividade, e 
tenha também mobilidade.” (Joel, feirante, representante sindical). 
 
“Não tava arrumando trabalho lá [Cachoeira].aqui era melhor para trabalhar. Aqui dá pra se 
virar com tudo. Já vendi na praia, já trabalhei carregando compra em porta de mercado. 
Mas, aqui [na Feira] é o lugar melhor de ganhar dinheiro. Qualquer coisa que você colocar 
na mão você vende. Só fica parado quem quer.” (Seu Edvaldo, 50 anos, vendedor de 
vísceras) 

 

São os preços competitivos, a sua variedade, que tornam São Joaquim também 

atrativa para o segmento da população pobre, que vive de renda flutuante ou incerta, 

mas quase sempre diminuta. Joel, feirante, explica a partir do seu ramo, como se 

articulam variedade e viabilidade ante poucos proventos: 

 
“[...] é que na Feira, diferente do supermercado, que trabalho com um determinado padrão 
da mercadoria. A exemplo do feijão que vende no supermercado, embora varie as marcas, 
mas basicamente a um tipo só de mercadoria, vamos botar um tipo 1 de mercadoria, feijão 
tipo 1, estourando tipo 2, na Feira você encontra o tipo1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 10, tipo 
desclassificado, e com as variações de preços, de cores, de tamanho. E o que não dá para 
determinar o tipo de cliente, acaba atendendo o outro. Eu sempre digo: quem tem dez bocas 
pra alimentar, não tá se importando muito se o feijão que ele vai levar é aquele brancão, 
chamado tipo 1, tipo anão, cores, toda aquela classificação lá, ou se é aquele outro que já tá, 
até de certa forma, bem escurecido pelo tempo e até mais curado, e que ele mesmo até 
prefere porque é um feijão mais consistente, que dá um caldo mais apurado e que, quando 

                                                 
152 A rigor, é o emprego de mão-de-obra familiar e/ou subremunerando e concentrando as atividades em 
figuras como “faz tudo”, ou seja, enxugando a folha de pagamento, que os donos de mercadinhos e outros 
pequenos negócios “informais”, conseguem competir. A explicação econômica da viabilidade da inserção 
social pela “informalidade”, como vimos em capítulo anterior, parece ser regra reproduzida nestes 
espaços, nestas atividades. 
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cozinha junto com a carne, ele não se esbagaça e nem pega na panela, como diz o pessoal 
que o feijão novo, as vezes ele queima, que ele gruda no fundo da panela. Então, mas 
principalmente pela questão do preço, que ele precisa levar só 15, ou 20 ou 30 quilos, que 
aquela é a conta que dá no mês.” 

 

À variedade se inscreve mais uma importância da Feira: além de ponto de inserção 

ocupacional provisória153, possibilidade de participação numa condição de consumidor. 

Em entrevista, Carlos, 62 anos, representante da Coordenação de Feiras e Mercados, 

com longa experiência técnica no segmento, ilustra de forma interessante essa 

importância: “Veja a importância que tinha [a Feira]: o vestido de noiva do casamento 

era comprado em São Joaquim; o paletó era comprado em São Joaquim, o sapato era 

comprado lá também... Veja como a Feira tinha um significado. E isso não desaparece 

completamente”. 

Como já mencionamos no capítulo anterior, referindo-nos as expressões da 

“modernidade anômala”, como conceitua José de Souza Martins (2008a), capaz de 

produzir fenômenos sociais combinados e novos a partir de elementos tradicionais e 

modernos, a Feira pode ser pensada como um reduto, um caleidoscópio de 

possibilidades ao compor num mesmo espaço práticas e comportamentos de muitas 

temporalidades. É possível vender coisas invendáveis e é possível consumir com o que 

não seria possível em outros espaços. Mais uma vez, fazemos questão de ilustrar isso, 

pelo depoimento e pelo significado que ele assume com a reflexão da nossa experiência 

de campo: 

 
“A Feira é geográfica... e a cada geração da pobreza ela fortalece a existência da Feira de 
São Joaquim, porque lá você pode encontrar, dentro do que você tenha de recursos, tem 
possibilidades de comprar o alimento. Aí, o quesito quantidade ou qualidade é algo para se 
discutir... Mas, o indivíduo que tenha pouco, com este pouco ele consegue comprar na 
Feira de São Joaquim, e a Feira de São Joaquim não agride ele, porque ele não se sente 
violado, ou violentado dentro de sua estrutura de pobreza ou excluído. Ele se sente partícipe 
daquele processo, ele se vê naquele processo, ele se identifica naquele processo, porque ele 
encontra... é um encontro de almas, naquela relação ali estabelecida. O que não é a mesma 
coisa, por exemplo, uma dona de casa que tenha apenas R$ 5,00 reais e deseja preparar 
algum alimento, ela jamais vai entrar com este dinheiro no supermercado. Com R$ 5,00 
reais, mesmo que ela ande a pé, ela vai à Feira de São Joaquim e ela lá consegue 
comprar... a cultura do ‘monte’, a cultura do produto ‘no monte’, com R$ 5,00 reais 
são vários montes, mas com 5 reais não são vários quilos de alimento.” [grifos nossos] 
(Carlos, 62 anos, representante da CFM) 
 
 

                                                 
153 Em muitas situações, no contexto soteropolitano, marcado pelo desemprego e peso do setor de 
serviços, a provisoriedade da inserção informal no mercado de trabalho, como analisa Luiz Paulo Oliveira 
(2005), se torna cada vez mais permanente – uma paradoxal constância de inconstância na trajetória 
ocupacional. 
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 A Feira oportuniza consumo para os “consumidores falhos” de que fala Bauman 

(1998). Isto é, “pessoas incapazes de responder aos atrativos do mercado consumidor 

porque lhes faltam recursos requeridos”. Como “objetos fora do lugar”, produto-refugo 

do desenvolvimento capitalista, estes consumidores ainda encontram em espaços como 

a Feira, possibilidades de participar do mercado consumidor.  

 
Os centros comerciais e os supermercados [...] impedem a entrada dos consumidores falhos 
a suas próprias custas, cercando-se de câmeras de vigilância, alarmes eletrônicos e guardas 
fortemente armados; assim fazem as comunidades onde os consumidores afortunados e 
felizes vivem e desfrutam de suas novas liberdades; assim fazem os consumidores 
individuais, encarando suas casas e seus carros como muralhas de fortalezas 
permanentemente sitiadas. (idem, p. 24) 

 

Na Feira, emaranham-se mercadorias de variados tipos e procedências, gente, 

necessidades, desejos e possibilidades. Os comércios estão amarrados, ligados em rede 

ou teia, numa simbiose econômica, funcional, útil, mas também sagrada, ritual, 

simbólica. As balas não alimentam somente o consumo pulverizado de doces pela 

cidade, nem é somente meio de trabalho de muitos vendedores perambulantes pela 

cidade, mas também “agradam as crianças”, os erês, os meninos de Cosme e Damião, os 

santos. É na Feira que esta e outras festas têm início154. A festa leva as pessoas à Feira. 

No planejamento dos carregamentos de quiabos, camarões, frangos, milho, cana para os 

roletes, conforme o calendário festeiro e religioso... na reserva das encomendas das 

clientes antigas e certas, na própria escolha e compra de todos os ingredientes, insumos 

dos quitutes para os carurus dos santos. Daí, aos ibejis, aos gêmeos, Cosme e Damião, 

ligam-se as balas e doces – pés-de-moleque, bananadas (“nego-bom”), queimados, 

paçocas etc. – à culinária baiana, ao caruru e os quiabos cortados miúdos “prá menino”, 

o feijão fradinho, o abará, o acarajé, o vatapá (de pão, de farinha de trigo ou de farinha 

de rosca), a galinha de xinxim, o acaçá, a castanha de caju assada ou torrada com sal, a 

banana da terra frita no azeite em rodelas, o milho branco, o inhame, a farofa de azeite 

de dendê com camarão seco, os roletes de cana caiana e os pedaços de coco etc. “De 

tudo isso, porém, só é indispensável o caruru. De todas essas comidas se deve pôr um 

pouco aos pés dos santos [servido em um alguidá (agdá) ou oberó de barro, porcelana 

                                                 
154 No primeiro domingo de setembro é comemorado na Feira – um atrativo a mais neste domingo, além 
do já atraente, conhecido e disputado mocotó servido até as 12 horas – a Festa do Marujo, ou marinheiro, 
entidade da Umbanda, relacionado aos homens e mulheres que trabalham no/do mar, desbravadores ou 
descobridores, aventureiros em terras novas e desconhecidas. Neste dia, uma imagem sagrada do Marujo 
é carregada em procissão pelas ruas da Feira, sendo oferecido depois um banquete de frutos do mar aos 
participantes pelos donos de restaurantes na quadra Dr. Murici. 
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ou madeira] , antes que alguém se tenha servido delas, e mais, os pés e a cabeça da 

galinha.” (CARNEIRO, 1948, p. 56 apud OLIVEIRA, 2005, p. 99) E à culinária, todo o 

comércio de artigos religiosos, das folhas, das imagens dos santos (talvez dos Mestres 

Rosalvo e João, os irmãos santeiros de Maragojipinho), dos agdás de oferenda, e todos 

os ingredientes das receitas de mirongas (magias ou feitiços) para resolver as dores de 

todos os tipos. Ligam-se os ramos, misturam-se comidas, sacrifícios, ofertas, 

obrigações, pessoas, desejos, pedidos, crenças, os lugares... e a certeza de que 

oferecendo doces e guloseimas, os pedidos feitos podem ser agilizados pelos santos 

gêmeos.155 São ligações simbólicas, econômicas e geográficas. 

A Feira, que “é de São Joaquim”, santificado pela Igreja Católica, o avô materno 

de Jesus, pai idoso, por milagre do espírito santo sobre o ventre idoso e estéril de 

Sant’anna, sua esposa, não o é só no nome. Na metáfora evocada aqui, tal qual Joaquim 

– que pediu orientação no deserto, no silêncio e oração, ou naquilo que hoje chamamos 

de meditação, encontro com o divino, pondo-se em oração a sua condição de casado e 

sem filhos, teve seu clamor atendido e recebido aviso de Deus por um anjo, quando pôs-

se de volta ao lar e tempo depois, sua esposa Ana engravida de sua única filha, Maria – 

é lugar onde se pode pedir, encontrar respostas, ingredientes, resolver suas dores. É 

reduto desse mundo mágico, e dos ingredientes para experiências com este mundo. 

Mundo rico, útil, funcional, sagrado, profano, misterioso, revelável e disponível. Na 

Feira de São Joaquim, seguramente, é possível alimentar o corpo e o espírito. 

 

3.3.2 Nas ruas, das ruas e pelas ruas de São Joaquim: fluxos e 

circulação na/da Feira 

 

“Viva, labirinto sem minotauro, erótica, sacra, a Feira cumpre a especialidade 
baiana de abrigar muitos portais com elegância ímpar.” (Aninha Franco)156 

 

Há uma lógica, uma funcionalidade na circulação aparentemente caótica, 

desregrada na Feira. Há fluxos permitidos, sentidos tolerados e, principalmente, ajustes 

                                                 
155 Os festejos em homenagem a São Cosme e São Damião são realizados em setembro, e tem o dia 27 
como data magna. As festas também começam na Feira quando são em homenagem à Santa Bárbara em 4 
de dezembro, a santa protetora dos bombeiros, Yansã no “sincretismo”, mulher de Xangô, e ao próprio 
Xangô, que, assim como o mulher, controla os raios e as tempestades. 
156 Artigo publicado na Muito. Revista semanal do Jornal A Tarde, domingo, 8 de junho de 2008, n 10, p. 
49. 
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nas composições físicas das bancas ou barracas e as vias de circulação de pessoas e das 

mercadorias. Longe de estar à mercê do espontâneo, isto é, uma consolidação do 

espontâneo original, por isso instituído, a Feira organiza os fios da teia que a têm como 

eixo, como entreposto, orientando as entradas e saídas das mercadorias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O relacionamento entre as áreas é intrincado, sendo difícil, segundo informantes, 

detectar áreas estagnadas ou desocupadas/inativas. Em algumas primeiras incursões, 

fomos levados a perceber certa “desocupação” ou espaços ociosos, sugerindo uma 

estagnação. Mas, o que parecia certo, não era conclusivo. Há uma dinâmica nos espaços 

conforme as horas ao longo do dia e da noite. A impressão de campo foi, de certo modo, 

dissipada pelos informantes e por outras visitas em horários diferentes. Assim, a partir 

das 15 horas, a maior parte dos bares e restaurantes começa a fechar, diminuindo o 

fluxo de pessoas nestas áreas. Assim como cedo, a partir das 5 horas, esse movimento é 

intenso por conta do café da manhã, e como especial movimento no domingo pela 

manhã, dia do mocotó e pirão de mocotó na Feira. Como nos explica Ciro, 36 anos, 

feirante: 

 
“Hoje o espaço que não estiver ocupado é porque é via de circulação. Onde tiver jeito de 
alguém encostar alguma coisa, vai encostar. Eventualmente você pode ver boxes, barracas 
fechadas, mas isso não quer dizer que esteja ali sem dono ou inoperante. Muitas vezes, 

Figura 25: Croqui da Feira de São Joaquim. Elaboração do autor.  
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Figuras 26 e 27: Caminhão carregado de “sacas” de limão tahiti na Rua da Carga e Descarga; Caixas carregadas de 
umbu, detalhe para as marcações para a distribuição na Feira. 

maioria, você vê são depósitos de outros comércios. Um número bem reduzido por ter... 
de alguém, tal, pode ter questões de família, ou o feirante morreu, então... mas isso são 
pouquíssimos. Aí pode ter um ou dois desocupados nesse sentido, mas não é sinônimo de 
que estão à-toa lá, né. Daqui a pouco, se alguém penetrar, o dono aparece.” [grifos nossos] 

 

A Rua da Carga e Descarga comporta até 20 caminhões simultaneamente, segundo 

informantes, onde, estacionados, são descarregados para os atacadistas e varejistas da 

Feira em todas as ruas perpendiculares à Rua do Mar. Os caminhões nesta área atendem 

aos feirantes grossistas. Eles adentram a Feira pelo portão 01, seguindo pela Rua 

Principal. Oscilando nos turnos e nos dias da semana, a maioria dos caminhões, 

segundo representante sindical, entra na Feira à noite e na madrugada. Há uma taxação 

por caminhão que entra carregado na Feira, responsabilidade diurna do sindicato; à 

noite, a taxação é de responsabilidade da vigilância noturna, privada, que atua na Feira.  

 
 
“[os caminhões que entram a noite] são descarregados a noite mesmo... e o sindicato não 
consegue cobrar, quem cobra é a vigilância noturna, que cobra não a entrada do caminhão, 
mas o fato deles darem esse suporte todo e... darem segurança lá aos caminhões, mas as 
taxas deles são bem maiores que as nossas. Chega até a R$ 40,00 (quarenta reais) aos 
maiores. Por cada entrada de um caminhão desses. Tava pagando, individualmente, pelo 
tamanho do caminhão. Mas, tem dias que entra, chega a entrar 50 caminhões entre a noite e 
o dia. Tem dias que entra bem menos. Sendo que desses caminhões aí, setenta por cento, ou 
até mais, entra pela noite e pela manhã já foram embora.” (Joel, 50 anos, presidente do 
Sindicato) 

 

Outros veículos, de menor porte, carregados também entram na Feira pelo portão 

02. A maior parte desse fluxo atende ao suprimento da Rua da Bomboniere e segue a 

esquerda pela Rua Centro-Sul até a junção com a Rua da Cerâmica, saindo da Feira pelo 

portão 04. Descarregando cerâmicas e cestarias, bem como cereais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 179 

A maior parte das frutas que chegam à Rua da Carga e Descarga é desalojada dos 

caminhões nela mesma. São os carregadores, os chamados “arrumadores”, com 

representação sindical própria em Salvador e sede situada na Feira naquela rua, que 

atuam como estivadores, desmanchando os lotes de cargas pré-negociadas com os 

grossistas instalados nas proximidades ou a negociar na hora.  

O feirante grossista intercala o varejo e atacado. E essa figura que dá “corpo” à 

Feira de São Joaquim, segundo Carlos, representante da Coordenação de Feiras e 

Mercados – CFM, instância dentro da Secretária de Serviços Públicos – SESP. Ao 

comprar as mercadorias na CEASA e tendo o varejo a sua volta, ele comercializa os 

seus produtos por consignação. Ou seja, o produto é repassado ao indivíduo que o vende 

e que ao final do dia, ou em outra escala de tempo, paga ao grossista pelo que vendeu, 

prestando contas. Esta é e figura do representante comercial.  

São Joaquim tem três vias principais de abastecimento, ou reposição, com 

variações conforme o tipo de mercadoria. Uma delas vem direto da produção da 

agricultura familiar da Região Metropolitana de Salvador e outras cidades no 

Recôncavo sul, na região do Paraguaçu e do Litoral Norte. Em geral é revendida ou 

enviada à Feira pela figura dos intermediários. A segunda delas provém da CEASA157, 

da central de abastecimento localizada no CIA – Centro Industrial de Aratu – conhecida 

também como Ceasão, em referência ao tamanho (1.000.000 m2 de área total e 500.000 

m2 de área construída com boxes, galpões, restaurantes etc.) e movimentação atacadista 

– na qual o venda no atacado de banana, melancia e tomate se destacam, bem como as 

                                                 
157 As histórias da CEASA e a da Cesta do Povo, descrita no site da Ebal – Empresa Bahia de Alimentos 
S.A. – estão relacionadas. Criado em 1979, o Programa Cesta do Povo, então vinculado à Secretaria da 
Agricultura – SEAGRI. O objetivo, inicialmente com postos móveis com barracas desmontáveis e alguns 
postos fixos – no Nordeste de Amaralina, Pernambués, Estrada da Rainha, Liberdade, e no 
Estacionamento em frente à Feira de São Joaquim – era ofertar produtos alimentícios básicos à 
população de baixa renda, além de garantir estabilidade nos preços dos gêneros de primeira necessidade, 
como farinha, feijão, arroz, açúcar etc. Em 1980, ano da criação da Ebal, a Cesta do Povo passou a ser 
gerida por este órgão. “O objetivo da Ebal era servir como instrumento de melhoria e bem-estar social 
através do acesso, de amplo alcance, a produtos e serviços de qualidade a preços mínimos para a 
população de baixa renda. Além da Cesta do Povo, a nova empresa incorporou a Ceasa-Bahia e, 
posteriormente, outros programas e projetos como Nossa Sopa, Cartão Credicesta, CEM (Crédito Ebal 
Municípios), Programa do Leite, + Pão, + Vida, e emergencialmente outros em eventuais situações”. 
Além da Ceasa do CIA, a Ebal administra mais quatro “mercados varejistas”, 3 em Salvador – no vale do 
Ogunjá e nos bairros de Paripe e Rio Vermelho; e no interior do estado, no município de Jaguaquara. 
Atualmente, a Cesta do Povo conta com 40 lojas em Salvador e 293 lojas em 237 municípios da Bahia, 
além de comercializar uma maior variedade de itens e serviços: cereais, massas, farinhas, conservas, 
condimentos, biscoitos, doces, congelados, laticínios, pães e ovos, bebidas, artigos de higiene pessoal, 
artigos de limpeza, material escolar, brinquedos, vale-gás e cartões telefônicos etc. Informações 
disponíveis em: http://www.ebal.ba.gov.br/novagestao/cestadopovo.htm. 
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verduras. E a terceira via se dá por encomenda dos grossistas, de gêneros alimentícios, 

industrializados, artesanato e artigos religiosos, de outros municípios ou estados, quase 

sempre chegando por caminhões. Contudo, a intensidade e previsibilidade do comércio 

de certos gêneros, alimentícios in natura ou industrializados (bombonieres, por 

exemplo), também atraí grandes produtores e intermediários, além de caminhões de 

fábricas que combinam uma rotina semanal à Feira. Há também a figura do 

representante, que sonda e colhe os pedidos entre os feirantes e define a intensidade das 

cargas futuras. 

As vias, prioritariamente rodoviárias, ligam a Feira aos mais variados pontos de 

produção, concentração ou depósito. Os produtos de bombonieres, por exemplo, em sua 

maioria, dizem os feirantes entrevistados, vêm por caminhões de depósitos localizados 

em Feira de Santana e Simões Filho, de fábricas localizadas no Sul e Sudeste do país – 

salvo alguns doces, como cocadas, bananadas, pé-de-moleque etc. que também têm 

fábricas localizadas na Bahia. A cerâmica e a cestaria vêm do Recôncavo Sul, de Nazaré 

e Aratuípe (distrito oleiro de Maragogipinho), mas também de Ilha de Maré (trançados 

com palha seca: chapéus, bolsas, mocós, cestas, abanadores e peças decorativas), Mata 

de São João (distritos de Diogo e Imbassaí) e de outros estados, por conta da demanda, 

como Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Quanto aos alimentos in natura, vêm 

de Cruz das Almas e de São Paulo a laranja; o umbu e o limão tahiti de Itaberaba e 

adjacências; a melancia de culturas irrigadas no vale do São Francisco; o caju do litoral 

norte; o inhame, o aipim, a farinha de copioba, também por via marítima, pela foz do 

Paraguaçu, de São Felipe, Maragogipe, Santo Antônio de Jesus e Nazaré; o feijão, de 

Irecê, Guanambi, Tucano, Ribeira do Pombal, Tanque Novo, Irará; o camarão de 

Valença, (baía de) Camamu, Maragogipe, além do Rio de Janeiro e de Alagoas; outros 

pescados e mariscos, de Saubara, Salinas da Margarida, Jaguaripe e da Ilha de Itaparica; 

os artigos religiosos, imagens, contas e afins, vêm do Sul do país e de fábricas em 

Pernambuco, Ceará e em cidades no interior da Bahia. Aqui chegadas, conforme suas 

naturezas, procedem a essas mercadorias e tantas outras certos movimentos dentro da 

Feira – na ordenação própria deste entreposto. 

Segundo Joel, feirante, é comum as mercadorias virem também da Cesta do Povo, 

daquela inclusive localizada em frente à Feira de São Joaquim. Quando fundada, em 

1979, acreditava-se, conta ele, que acabaria com a Feira, sua vizinha. Mas, como noticia 
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o jornal A Tarde, de 13 de março de 1981158, dois anos depois da implantação da 

unidade fixa da Cesta do Povo: 

 
Todavia, no entender dos barraqueiros, o tempo vem mostrando que o mal tem se revertido 
em bem, uma vez que, com a instalação da “Cesta”, o movimento de vendas em São 
Joaquim está sendo maior. Alguns chegam a argumentar que quando a feira perde em preço 
para a “Cesta”, ganha em qualidade e, neste ritmo, tudo vai se equilibrando. “Com a 
chegada da ‘Cesta’ nossas vendas aumentaram, porque, através dela, muita gente descobriu 
o valor que tem São Joaquim, a partir de uma comparação de preço e qualidade”, [afirmação 
de feirante]. 
Existe a concepção de que esses mercados, né, eles iam acabar com a Feira, que esses 
comércio, né, iam acabar, a própria Cesta do Povo, quando nasceu, muitos acharam que ia 
acabar, iam concorrer com a Feira. Mas, a Feira, como eu disse a você, ela tem uma vida, 
uma dinâmica, e uma percepção da realidade, a gente faz uma leitura e vai já se 
adaptando às novas realidades. Então, a relação a Feira com esses atacadistas, contudo, de 
certa forma, é de troca. Ela acaba se abastecendo naquilo que eles têm de interessante, e 
concorrendo com eles naquilo que ela tem condição de concorrer. (Joel, feirante) 
 
 

É importante lembrar que nos primeiros anos de fundação, o programa Cesta do 

Povo, na unidade do Estacionamento de São Joaquim eram comercializados apenas seis 

produtos: farinha, feijão, arroz, açúcar, macarrão e peixe. E que aos poucos foram sendo 

incorporados outros gêneros e variedades. Em entrevista realizada por nós, o feirante 

Joel nos explica as relações  tecidas pelos feirantes de São Joaquim com a Cesta do 

Povo, novo “concorrente”, a partir da “percepção da realidade”, como “ratinhos”: 

 
Em dado momento na Cesta do Povo, logo quando eles iniciaram, eles possuíam 
pouquíssimos produtos, aí o que eu, por exemplo, fazia: eu colocava algumas pessoas que 
trabalhavam pra mim, a gente chama de “jokey” da Feira, né, e aí ia vender os produtos que 
eles não tinham na Cesta do Povo, que naquela época não tinha margarina, não tinha 
sabonete, carne salgada, lingüiça, essas coisas, e a gente achava ali a oportunidade de 
vender. Às vezes até eles tinham o produto, mas a gente tinha produtos melhores e com 
preços mais vantajosos, aí a gente acabava oferecendo o produto com um carrinho de mão 
na saída. Eles entravam na Cesta do Povo e compravam aquilo que tava mais atraente, um 
açúcar, sei lá, outra coisa mais, e vinham comprar as coisas que não tinham ou não estavam 
mais atraentes. [...]Além do mais a estrutura que a Cesta do Povo é, as vezes torna um 
elefante tão grande que até morrer pra a gente ver o que tem na cauda, que a gente ali, como 
ratinhos, já demos mil e uma voltas nos pés dele, já fomos e já voltamos. 
 
 

É curioso observar como as feiras de verduras, frutas, farinhas, flores, ovos, etc. 

mantêm relações semelhantes, para não dizer iguais, com as lojas da Cesta do Povo na 

                                                 
158 “São Joaquim tem fortes motivos para crescer mais”. Nesta mesma matéria e em outras nos anos 
seguintes, é ressaltado a intensidade e volume da participação de São Joaquim no abastecimento da 
cidade: “entram na feira, por dia, cerca de 50 caminhões de feijão, 50 de açúcar, 100 de farinha, 20 de 
carne, 100 de verduras, 30 de arroz e 50 de frutas, transformando o centro de São Joaquim no responsável 
direto por 60% do abastecimento de Salvador”. 
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cidade. È o caso da antiga loja de Marechal Rondon159, no largo antes do fim de linha 

do bairro, – local inclusive reconhecido pela SESP como lugar de feira de logradouro – 

em frente da qual se formou uma “feirinha”, com chamam os moradores, com bancas de 

madeira, em que se vendem além daqueles gêneros, CD’s, DVD’s, produtos 

congelados, mas principalmente frutas da época. Ou das bancas permanentes na entrada 

da loja da Cesta do Povo no bairro de São Caetano, na Estrada Velha de Campinas. 

Essas feiras, anteriores ou não, a implantação das lojas, mantêm-se se relacionando com 

este “novo concorrente”, se alimentando da frequencia às lojas, do crédito oferecido 

pelo Governo do Estado da Bahia (Credicesta). E continuam atuando também conforme 

o “esquema” de complementaridade simbiótica (e até meio “parasita”) ao ofertar 

mercadorias de melhor qualidade, como farinhas, ovos de quintal, rapaduras etc., não 

vendidas na Cesta do Povo, ou fazendo concorrência ao vender produtos semelhantes 

aos vendidos pela loja do Governo.  

Na cidade, as feiras “tomam conta”, como nos disse um informante, cercam ou 

situam, de certa maneira, os “mercados estabelecidos”. Fenômeno destacado inclusive 

por um entrevistado, ao se referir a como isso acontece em um município do Recôncavo 

da Bahia, Cachoeira. E, por sinal, bem recorrente noutros municípios160. E 

principalmente nos “dias de feira”, quando os prédios dos mercados são “tomados” 

pelas bancas. O movimento, a agitação, o burburinho está na feira. A vida está na feira. 

“É lá que as coisas acontecem”. Vejamos a referência feita por Fábio, feirante: 

 

“Eu tenho assim em mente uma imagem de Cachoeira, aonde nós temos o mercado 
municipal e em volta do mercado uma feira. Me parece que o mercado foi construído para 
acabar justamente com a feira e, no entanto, a feira extrapola o mercado, e dá a volta no 
mercado, engolindo-o literalmente, o mercado, né? E é muito significativo a visão de 
Cachoeira ali, porque a alegria que você vê no espaço de fora e o movimento e a vida, 
você não vê essa mesma vibração no espaço interno, você vê comércios decadentes e até 
pendendo para coisas que não tem nada a ver com aquele espaço: a venda de produtos do 
Paraguai, lojas de pequenas confecções, mas algo assim bem decadente, enquanto que cá 
fora a coisa acontece, né?” [grifos nossos] 
 
 

Pois bem, chegadas à Feira, as caixas de frutas e legumes são dispersadas da Rua 

da Carga e Descarga à toda Feira, tanto pelos carros-de-mão – serviço terceirizado pelo 

                                                 
159 Hoje desativada e onde funciona uma Igreja Evangélica. 
160 Mott (2000, p. 24), referindo-se aos seus trabalhos na Feira de Brejo Grande em Sergipe, comenta 
sobre isso: “Nas feiras rurais, há uma distinção especial que é fundamental se levar em conta: de um lado 
a feira propriamente dita, ao ar livre, onde se distribuem as barracas; do outro, o mercado, um prédio 
coberto onde se concentra a venda de alguns produtos específicos”. 



 183 

Figuras 28 e 29: Prancha e carro de mão em frente à Feira; Prancha carregada com refrigerante.  

Sindicato a 13 empresas prestadoras, que cadastram trabalhadores e os fardam com 

coletes com indicações do nome fantasia e numeração – como pelas pranchas. Artefato 

recente na Feira que consiste num veículo de quatro rodas articuladas sobre um eixo 

dirigível por um gancho para guia, sobre o qual se assenta um retângulo de madeira 

resistente (a prancha), para ser controlada pelos carregadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pela imagem podemos perceber que a prancha suporta mais carga, mas tal qual o 

carro-de-mão, exige tração humana.  

 
“As pranchas é novidade... não tem muitos anos não, não na Feira. Não sei se nem 10 anos... 
coisa assim. [...] Aumenta a possibilidade de transporte de maiores cargas... tem as 
bombonieres, né? E é uma prancha, então... mas, antes só os carrinhos-de-mão no transporte 
dentro da Feira e para fora até os fretes.” (Aloísio, 58 anos, feirante há 35 anos) 
 
 

Outra parte das frutas segue pelos próprios caminhões ou veículos com bagageiro 

para cargas até a junção com a Rua do Muro, fronteiriça com a área do Terminal de São 

Joaquim, sendo descarregada para o quadrante centralizado pela Rua 21 ou Galpão do 

quiabo. Os caixotes de madeira e caixas plásticas são utilizados para o transporte das 

frutas são arranjadas, quando vazias, e encostadas na Rua do Muro. 

Parte das mercadorias é descarregada em outras áreas, como na proximidade da 

entrada do portão 01, o que gera congestionamento de caminhões. A área, conhecida 

como das flores, pela presença de floriculturas, é também ocupada por comerciantes de 

bebidas – refrigerantes, energéticos, água e afins – o que exige, segundo Cleverson, 38 

anos, comerciante “novo” na Feira no ramo, uma rotatividade no suprimento ou 

constante reabastecimento. 
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Além desse ponto, parte da carga para as bombonieres e cerealistas é descarregada 

na proximidade do portão 02. Esses dois “pontos” de descarga são históricos problemas 

apontados pelos diagnósticos realizados pela prefeitura de Salvador, principalmente 

pelo fato deles funcionarem também como ponto de comércio, e parecer não ter 

ordenamento (horário, taxação, fiscalização e gestão). Bem como pelos resíduos que 

geram diariamente. 

Para nós, parece que este traço reforça o caráter de entreposto da Feira, o quanto o 

espaço inchado, demanda por espaço ante as oscilações de consumo e venda ao longo 

dos anos, para cumprir seu papel na circulação – concentração e dispersão – de 

mercadorias dentro e pra fora da Feira. 

Dessa forma, e isso é visível no perambular pela Feira, os pontos de concentração 

de mercadorias. A título de exemplo, pela manhã as ruas da carga e descarga, a entrada 

do portão 01 e a área do galpão das verduras (entre as Ruas 07 e 08), já referidas, 

concentram tantos os veículos como as cargas em processo de distribuição pela Feira e 

para fora dela. À tarde, no finalzinho, vemos um esvaziamento de caminhões e cargas 

nestas ruas e uma concentração dos utensílios de armazenagem para transporte das 

mercadorias na Rua do Muro. E aí, mãos a obra os “catadores”. 

“Mercadoria ou produto-nervoso” é um termo utilizado pelos distribuidores para 

as mercadorias que têm um prazo de validade curto, e por isso demandam uma rápida 

distribuição para os comerciantes, a fim de que sejam logo vendidas para consumidores 

finais. No mundo dos produtos industrializados, o maior exemplo cotidiano está nos 

salgadinhos, nas batatinhas, petiscos a base de flocos de milho, condimentados e/ou 

fritos. Além das embalagens e promessas de sabor e prazer, estas guloseimas são 

disponibilizadas nos supermercados em gôndolas ou estantes estrategicamente dispostas 

para o consumo de impulso. Curta validade, distribuição e consumo rápidos. 

Observamos em algumas visitas a Feira, quando permaneciam do início da tarde 

até a quase às 18 horas, o que denominamos como “atividade de manutenção e manejo 

dos estoques”. É a ação empreendida pelos próprios feirantes e/ou ajudantes que catam, 

redistribuindo, frutas miúdas, como umbu, seriguela e acerola, antes espalhadas em 

tabuleiros, separando as apodrecidas, murchas, machucadas, estragadas, das em 

melhores ou perfeitas condições. Essa atividade, motivada pela regra de “uma maçã 

podre no cesto compromete as demais”, ajuda na conservação das cargas por mais 

tempo, aumentando a possibilidade de venda no varejo. O ato de catar, selecionando as 
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mercadorias “perdidas”, descartáveis das aproveitáveis ou mais preservadas, funciona 

como um mecanismo que ajuda na manutenção dos estoques; mas também como uma 

forma de reciclagem/reaproveitamento/reutilização. O estado das frutas ou verduras 

incide sobre seus preços e formas de venda, como veremos mais adiante. 

Diante de significativo movimento de caminhões, durante noite e dia, e de tantos 

grossistas que repassam, redistribuindo interna e externamente essas mercadorias, como 

distribuir internamente essas mercadorias? Antes de chegar a algumas conclusões sobre 

a circularidade, o funcionamento das trajetórias das mercadorias uma vez que chegadas 

à Feira, essa pergunta me perturba. Ora, como identificar, distribuir, sem gerar 

confusões? Um procedimento simples, e sutil, quando revelado assume a condição de 

obviedade, mas parece ser bem eficiente. Como vemos nas fotos abaixo, as caixas de 

plástico são marcadas: Sérgio Abóbora, Gildan, BB, JVV, ALPR, Paulo, Newton, LPM, 

LRM, JAK, Lopes, J. Filho hortifrut, Nil, Laura, Gilson, Filho, MM, WS, O Mundo das 

Frutas etc. São iniciais, nomes, indicações, que identificam os destinos internamente na 

Feira, resguardando as cargas aos respectivos estabelecimentos de revenda/repasse. Em 

alguns casos, as caixas, com as marcações, já chegam de suas origens, pontos de 

produção ou redistribuição, com as cargas separadas, literalmente encaixotadas. Solução 

simples, porém complexa em termos de cadeia de distribuição de alimentos. 

Silas, 42 anos, feirante há mais de 20 anos, trabalhando com cereais a retalho ou 

“no pequeno atacado” em uma banca, em sua fala refere-se à aquisição de um “senso 

prático” que auxilia na composição dos estoques: 

 
“é o dono que está ali a frente, é o dono que no meio do dia sabe, ou até na mesma hora, se a 
mercadoria que ele botou está tendo uma boa aceitação ou não, se o preço que ele está 
vendendo está tendo boa aceitação ou não, e o esforço dele durante o dia ele já vê no fim do 
dia o que é que valeu. O feirante não tem necessidade de comprar grandes estoques, muitas 
vezes chegam a comprar, mas aí dentro da experiência que ele tem, mas ele pode de repente 
pode comprar um pouquinho só para ver, pra sentir, se tem mercado, né, aí, em função disso 
voltar pra comprar mais. Essa é a mobilidade que eu falei aqui, que tem, que o cliente tem.” 

 

Quanto às mercadorias marítimas, pescados e mariscos (catados) chegam à São 

Joaquim em pequenos barcos pela enseada no Porto da Cana, deslocando-se para o 

Mercado do Peixe (de Frutos do Mar), onde são expostos a venda. Mas, grande parte 

desses produtos do mar chega à Feira pela linha ferry-boat em alguns dias da semana, 

vindo de Salinas da Margarida, Jaguaribe, Saubara e da própria ilha de Itaparica. Outra 

parte, segundo informante, é pescado na própria costa de Salvador ou chega em 
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Figura 30: Saveiro “É da vida” descarregando cerâmica de Maragogipinho no Cais 
do Porto. 

caminhões refrigerados de outros estados do Nordeste, sendo descarregados no ponto 

próximo ao portão 01, como dissemos anteriormente. 

Dona Edinéia, 55 anos, é marisqueira em sua terra natal, Salinas de Margaridas, e 

hoje revende mariscos in natura ou cozidos e peixes em São Joaquim duas vezes por 

semana. Segundo ela, trabalhou – “negociei por um tempo em Nazaré e depois vim pra 

Salvador” – em outros municípios vendendo o que pescava e/ou catava em Salinas, mas 

como “começou a ficar fraco o negócio lá [em Salinas] e o custo de vida crescendo”, 

decidiu passar a comprar e revender em São Joaquim. 

 
“Vim para a Feira porque que não tinha outro lugar pra comerciar, negociar. As pessoas 
marisca e a gente compra para vender aqui. Se desse pra vender lá era melhor pelo custo de 
vida”. (Dona Edinéia, 55 anos, vendedora de mariscos e peixes) 

 
 

A Feira de São Joaquim foi a “solução” encontrada por essa “feirante de peixes”, 

como se denomina, há 20 anos. No início trabalhava fora das muradas da Feira, na 

Avenida ou na calçada da Oscar Pontes, depois veio para o “mercado” construído para 

os peixeiros em 1996 – onde 

está até hoje. D. Edinéia mora 

em Salinas de Margaridas e 

vem à Feira no primeiro 

ferry-boat às 5 horas da 

manhã, duas vezes por 

semana – ampliando ou 

retraindo esse fluxo conforme 

o movimento das vendas. 

Neste primeiro ferry – “o 

ferry que a gente tem pra 

comprar e vender” – são 

dispostos à venda durante a 

viagem (Travessia Bom despacho – Terminal de São Joaquim, Salvador – Ilha de 

Itaparica) peixes e outros pescados por pescadores da região que convergem a Bom 

Despacho, de onde sai o ferry, para vender e repassar os frutos do mar, inteiros, 

repartidos, catados etc. E ela compra os mariscos que revende na Feira durante essa 

viagem. (SOUZA, 2005). 
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Registramos também, mas é sabido que não é tão constante nem exclusiva forma 

de abastecimento, o descarregamento de cerâmica transportado à Feira via saveiros 

(Figura 30). Curiosamente é o saveiro “É da vida”, considerado remanescente dos 

antigos saveiros que singravam as águas da baía de Todos os Santos alinhavando a rede 

ou teia comercial soerguidora e nutridora da Feira de Água de Meninos e da Rampa do 

Mercado, e por muitos anos, após o relocamento, o comércio em São Joaquim. Eram os 

saveiros “banzos” amarrados a espera de cargas, de “barriga chata” que traziam 

mercadorias da produção do Recôncavo histórico, ou os saveiros “encalhados na areia 

de Água de Meninos”, “pontilhando o horizonte azul com seus panos enfunados”, como 

adjetivou e ilustrou Carybé (1987), para serem mercadas neles locais. 

Já o disse em vida, por repetidas vezes a mim, e certamente a outros que tiveram 

oportunidade de conversar com ele, num combinado de saudosismo e constatação das 

mudanças, João Prazeres (antigo feirante, falecido, ex-presidente do Sindicato): “os 

saveiros já foram às dúzias. Era mesmo que uma floresta... por causa dos mastros”. 

Na beirada do mar da baía de Todos os Santos, São Joaquim comprava a maioria 

de seus produtos, hoje trazidos pelas rodovias. Segundo dados da Associação Viva 

Saveiro161, dos mais de 1000 saveiros que coalhavam o mar da baía, hoje só existem 18, 

com apenas 2 deles em atividade, o “Sombra da Lua” e o “É da vida”. Referindo-se ao 

seu “operador”, mestre saveirista, Seu Antônio Jorge: 

 
Foi seu tio Ofrásio quem lhe ensinou o ofício, quando estava com 20 anos. Hoje tem 41, 
Antônio Jorge Oliveira de Jesus é o seu nome inteiro. Vem toda quinta de MAragogipe 
trazendo farinha, carne de fumeiro, inhame e aipim para o Mercado Modelo. “Saio de 
manhã e chego só a noite. A volta é mais rápida”. O frete pela viagem varia entre R$ 120 e 
R$ 150. O barco agüenta 12 toneladas, mas sempre vem mais vazio. Faz tempo que o 
Sombra da Lua anda pelas águas calmas da Baía, bote aí mais de 80 anos. Conserva-se 
majestoso nas cores verde, vermelho e branco e mastro de 16m, mas, como os velhos, foi 
vendo os conhecidos sumirem, ficam só. (MENDONÇA, 2009, p. 32). 
 

 
Como constataram os cronistas e viajantes nos seus escritos, mas principalmente 

na memória dos herdeiros da arte de fazer saveiros e navegar sobre eles, os saveiros e 

outras embarcações – como principal veículo de transporte “inter-baía” – ou 

(hinterlândia) – tomavam conta desses mares. Como relembra Ubiratan Castro (2000, p. 

17-18), a utilização da força eólica como tração das embarcações foi engenhosamente 

                                                 
161 Matéria intitulado “Volta, Saveiro”, publicada na revista Muito, n. 49, de domingo, 8 de março de 
2009 (Publicação do jornal A Tarde), p. 32-36. O texto da matéria é de Tatiane Mendonça e as fotos de 
Rejane Carneiro. 
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empregada pelos portugueses na colonização, ante as demandas da empreitada colonial 

agroexportadora e a modificação interessada da tradição indígena das jangadas e canoas 

cavadas. Surgindo, como elenca este historiador, a partir das pesquisas de Pedro 

Agostinho (1973), os saveiros do dique, as alvarengas, as baleeiras, as galeotas, os iates 

e as escunas. Todos são adaptações e combinações de embarcações lusitanas e indígenas 

brasileiras162. 

Mas, como já anteriormente sinalizamos, a estrada veio, o petróleo, o asfalto, a 

estrada de rodagem e em paralelo a opção pelo modelo de desenvolvimento pela 

integração rodoviária, “inundando” as vias asfálticas de caminhões e carros particulares, 

redesenhando os fluxos e estimulando e desincitando novos e antigos entrepostos e 

dinâmicas de ocupação, produção e comercialização. 

Antes, mercadorias, gente e notícias dependiam desses veículos. A temporalidade 

era outra e oscilava na pressa e integração aos arroubos e calmarias, licenças e 

obstáculos hostis aos saveiristas e pescadores, da natureza. Hoje, o tempo e a natureza 

alinhavam outras relações. 

 
O que mudou também é que não se espera mais chegar para as notícias. Ele tira do bolso um 
celular e informa: “Não posso agora, estou aqui em cima do mar” (idem, p. 34). 

 
“Era bonito demais ver os saveiros no píer. Agora o que se enxerga é esse cenário feio aí. 
Mas ‘é da vida’, né”, conforma-se Camarão, com uma ponta de saudosismo e a paráfrase do 
nome do seu próprio barco. Além de sua embarcação, o 15 de Agosto também faz a 
travessia carregado com a matéria-prima da cachaça, mas só atraca no cais de oito em oito 
dias, normalmente às sextas-feiras. Outros poucos saveiros que ainda restam preferem 
portos mais seguros, a exemplo da rampa do Mercado Modelo. (A TARDE, 19.03.2008) 
 

Em suas existências modestas, nas águas renovadas, mas salpicadas ou, para além 

da “metáfora paradoxal”, encharcadas de história, cingem nelas esses poucos saveiros. 

Em 2002, em matéria intitulada “Saveiros resgatam história do Recôncavo”, publicada 

em 01 de setembro, o jornalista Adilson Fonseca assim descreve: 

 

Todas as quintas-feiras os saveiros Vendaval-II e Sombra da Lua saem do cais de 
Maragogipe e fazem uma viagem de dez horas, a depender dos ventos, até Salvador. As 
embarcações, a vela, percorrem a foz do Rio Paraguaçu e atravessam a Baía de Todos os 

                                                 
162 “Toda essa variedade de veleiros da Bahia documenta a adaptação das técnicas construtivas e das artes 
náuticas portuguesas à navegação no mar interior deste território da baía. Assim, com as embarcações 
apropriadas para cada uso, era possível assegurar um transporte seguro, extremamente barato e acima de 
tudo regular, posto que era possível ir e voltar de Salvador ao Recôncavo, no mesmo dia, aproveitando o 
vento terral e a viração.” (CASTRO, 2000, p. 17). A própria origem da palavra saveiro: saveleiro, barco 
português para a pesca do savel. 
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Santos, trazendo farinha, aipim e inhame, que são desembarcados na Rampa do Mercado 
Modelo e Feira de São Joaquim, respectivamente, na Cidade Baixa, retornando a 
Maragogipe, na tarde do dia seguinte. [...] A viagem, atualmente feita pelos dois saveiros, 
resgata a própria história da navegação e do desenvolvimento do Recôncavo baiano, quando 
a maior parte da produção agrícola das cidades próximas ao Rio Paraguaçu, chegavam a 
Salvador pelo mar, trazidas em potentes saveiros de vela de içar, abastecendo de frutas, 
aves, carnes e madeira, a população da capital. (A TARDE, 01.09.2002) 

 
 

As marcas dessas mudanças na “floresta de mastros” estão impressas na atual 

paisagem do Porto da Cana (Figuras 31 e 32), quando as embarcações são rarefeitas na 

enseada e a maior parte da carga disponibilizada à venda na área chega por meio de 

caminhões. Salvo registro em foto, anteriormente comentado, de imagem do saveiro “É 

da vida”, em descarregamento de cerâmica de Maragogipinho, distrito oleiro de 

Aratuípe. É importante registrar também que pequena produção de cana-de-açúcar vem 

da Ilha de Maré e Caboto e é descarregada no Porto da Cana, segundo Seu José Matias, 

55 anos. E o caso de Seu Valdeci, 60 anos, residente em Candeias, município da Região 

Metropolitana de Salvador, que vem uma vez ou outra para São Joaquim vender a cana-

de-açúcar que produz em sua própria roça. Como diz o próprio: “comecei a plantar 

cana em minha rocinha e trazer pra vender. Escolhi São Joaquim porque é a Feira do 

consumo de cana”. Seu Valdeci é produtor e vendedor de sua produção, mas esta é uma 

atividade que nem sempre realiza na Feira. Em geral, revende a cana que despacha de 

caminhão de sua roça em Passé (localidade em Candeias) a outros feirantes grossistas e, 

eventualmente, – o que tem acontecido com maior freqüência, segundo ele – vende 

diretamente aos consumidores, atividade que combina com a fiscalização esporádica da 

entrega das encomendas de cana. Nesses dias e nessas condições, Seu Valdeci tem que 

alugar um espaço na área da Feira conhecida como Porto da Cana, local onde a maior 

parte da cana-de-açúcar comercializada chegava por embarcações vindas de áreas do 

Recôncavo canavieiro. A cana sai da Feira em pequenos carros tipo “saveiro” ou 

“pampa”, ou pequenos caminhões, com bagageiro descoberto e é redistribuída em 

vários pontos de venda do caldo da cana pela cidade. Movimento semelhante acontece 

com o comércio de cocos na cidade. Próximo ao ponto de ônibus na entrada do 

Terminal de São Joaquim ficam periodicamente estacionados até 11 caminhões 

carregados de cocos, maioria colhida do litoral norte, em quase toda a faixa entre a foz 

do rio Itapicuru até Camaçari, para a venda por unidade ou em lotes (em cachos). Os 

cocos são dispersados, vendidos aos cachos, em carros ou caminhões com bagageiros, 

para pontos de comércio de água de coco – em copos a temperatura ambiente ou geladas 
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Figuras 31 e 32: Imagens do Cais do Porto em 2004. Foto do autor.  

em serpentinas em alumínio submersas em gelo. É conhecido, e está espalhado por toda 

a cidade, carrinhos de venda de água de coco por copos (200 ml, 400 ml e 500 ml). O 

preço de venda desses cocos nas proximidades da Feira de São Joaquim regula o preço 

de venda ao consumidor final, como sinaliza Viviane, 38 anos, vendedora de água de 

coco que se abastece neste ponto de venda. 

A Rampa do Mercado e o Porto dos Taineiros (no bairro da Ribeira), assim como 

o Mercado do Peixe, no largo de Água de Meninos, hoje em prédio reformado 

denominado “Mercado Municipal de Frutos do Mar”, eram regiões consagradas para o 

comércio de pescados e mariscos. Toda essa espacialidade, a sua estreita proximidade 

com o mar, esteve relacionada ao sistema de transporte marítimo, os saveiros e outras 

embarcações, que facilitavam a chegada a esses locais desses produtos. Com o declínio 

dos saveiros, as distâncias foram encurtadas em tempo, mas não para todas as 

mercadorias. Viajando por via rodoviária, este pescado exige outra forma de 

acondicionamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos observar que na Figura 30, fotografia tirada em 2004, vemos os boxes do 

Cais, antigo atracadouro dos saveiros com as especiarias do Recôncavo da baía. Antes 

um portal fundamental para o abastecimento, hoje com o desuso e a falta de 

manutenção, como descreve na matéria “Cais em Ruínas” o repórter Alexandre Lyrio, o 

píer teve parte dos boxes demolidos e parte da estrutura de contenção ruiu “com a força 

da maré e fez abrir uma cratera numa de suas bases laterais, provocando uma depressão 

no piso” (A TARDE, 19.03.2008). 

Em fotografias tiradas recentemente (2009) por nós, podemos ver a situação do 

píer e os novos usos da área. 
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Figuras 33 e 34: Imagem do Diário de Noticias, enseada de São Joaquim, em 1976; Foto do Cais em dezembro/2008, detalhe para 
a criação de bodes e cabritos soltos. 

Figuras 35 e 36: Vestígios da linha férrea, “dormentes” e da estrutura lateral de proteção para a passagem dos trens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O cais e o píer são alguns de tantas outras possíveis evidências concretas na 

composição material da paisagem da Feira que expressam a sobreposição dos usos e 

desusos das épocas – o processo de sedimentação impingido pelas diferentes ocupações 

do local. Na Feira, como ilustra em vídeo João Cândido e Mércia Queiroz163, passava 

até o início da década de noventa um trem de carga. A Rua da Linha da Máquina é 

referência a isso, onde no chão existiam trilhos sobre os quais cruzavam os trens da 

Linha Férrea Federal, passando pelo Terminal de São Joaquim de ferry-boat até o porto 

de Salvador. As marcas do passado estão distribuídas pelos logradouros da Feira, bem 

como nas vias de acesso ao terminar de ferry-boat por onde passam os carros, e podem 

ser recuperadas a pé e a olho nu a partir de informações prévias, procedendo-se um 

rastreamento indicial164, ou acompanhado por um guia informante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
163 Referência ao vídeo-documentário: A livre feira de São Joaquim. Realização: TVE Bahia, 
Abril/1991. Com direção de João Cândido e Mércia Queiroz; Edição de Evanildo Pinto/ Ana Ventura/ 
Antônio Carlos Oliveira/ Orlando Guedes; Imagens de Itajubá Lôbo/ Jorge Brito/ Pitucha; Direção de 
imagens de Cosme Bonfin/ Ediberto Paolilo/ Fabiano Azevedo. Com duração de 30 minutos. 
164 No sentido que lhe confere Carlo Ginzburg (1989) a respeito do paradigma indiciário. 
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Figuras 37 e 38: Fotos das placas oficiais da SESP e as placas elaboradas pelos feirantes como indicações. 

Lugar comum para os feirantes e para os interessados, visitantes regulares e 

pesquisadores da Feira, é sabido que os nomes de muitas de suas ruas expressam 

identidade ao tipo de comércio (ou ramo ou mercadorias) ali realizado. Outras ruas 

mantêm os nomes seriados, os números do projeto executado e “disponibilizado” aos 

feirantes desde as primeiras quadras construídas no final do ano de 1964 e início de 

1965, como as Ruas 01, 02, 03, 09, 07 e 08 etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nomes oficiais e “oficiosos” expressam, mais uma vez, o uso e as reinvenções 

funcionais de caráter cartográfico, recompondo pela gramática do lugar na espacialidade 

as experiências ou vivências. Assim, a Rua 03 é também a Rua do Artesanato; a Rua 02 

é também Rua das Flores ou a Rua 01 é a Rua da Pimenta e a 06, a do Camarão. A Rua 

09 é a Rua da Cerâmica. E outras, não originalmente nominadas, mantêm seus nomes de 

batismo pelas mercadorias comercializadas: Rua da banana, Rua da Cana, Rua da 

Farinha, ou entre as Ruas 07 e 09, o Galpão das verduras. 

Os diferentes usuários imprimem nas ruas suas marcas, dando “apelidos às ruas”, 

fecundando-as e produzindo novidades nas adaptações e resistências. As ruas de São 

Joaquim – assim como logradouros da cidade de Salvador têm em seus nomes a 

presença ou concentração regular de certas atividades ou ramos de negócios165 – têm 

                                                 
165 Identidades associativas: Praça dos barbeiros, Praça dos toneleiros, Rua do açouguinho (atual Rua J. 
Castro Rabelo), Rua dos algibebes, Banco dos Ingleses, Rua dos carvoeiros (trecho da Rua do tira-
chapéu), Rua dos estaleiros (Rua Marcílio Dias), Rua dos marchantes, Rua dos ourives etc., como sinaliza 
Mattoso (1992, p. 436). Ver também em: DOREA, Luiz Eduardo. Histórias de Salvador nos nomes das 
suas ruas. Salvador: EDUFBA, 2006. (Coleção Bahia de Todos). 
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muitos de seus nomes associados às atividades realizadas ou mercadorias 

comercializadas. 

A Feira, com suas mais de 50 ruas, apresenta uma dimensão, um caráter sinuoso, 

rodopiante, barroco, multifacetado, multireferencial. Em São Joaquim os caminhos são 

muitos, as opções são composições recombinantes, estão numa outra racionalidade. São 

espaços dentro dos espaços, os lugares no lugar. Transitar pela Feira habilita diversas 

trajetórias, como um labirinto recombinante e vivo, os apelos visuais barrocos tornam 

os “mesmos” caminhos, outros caminhos, múltiplos caminhos. Como experiência visual 

é possível escolher pelos fluxos, de mercadorias e pessoas, ou pelas trilhas mutantes das 

ruas. Ao longo das ruas e caminhos, o comércio comunica possibilidades aos passantes, 

consumidores ou não, transeuntes166. 

 

3.3.3 Coisas, pessoas e almas: misturam-se todos na Feira 

 

A circulação de coisas é também de pessoas, direitos, obrigações. Se não é um 

caos, ou se o é simplesmente por esta condição ser desconhecida, isto é, sua 

funcionalidade, organização e dinâmica serem ignoradas, na circulação das coisas vão-

se outras relações, seguem e vêm direitos, suscitando obrigações, ou todo um 

endividamento que institui vínculos e alianças entre os indivíduos e que são o lastro 

para a produção dos lugares, das identidades e das estruturas. (MARTINS, 2008) 

Henri Mendras (2004, p. 268) traz o exemplo do Haiti, onde os mais de 300 

mercados articulam-se numa densa e eficaz rede entre os fornecedores, os meios de 

transportes e os vendedores/revendedores: “estabelecem de fato redes comerciais 

relativamente estáveis”. A rede de mercados organiza-se sob o regime de clientela, 

quando os pedidos e as ofertas são regulados garantindo amortecimentos e certa 

equitatividade na redistribuição das produções. “Entre uma revendedora e suas 

‘práticas’ estabelece-se um senso de obrigação recíproca, que, em última análise, é 

                                                 
166 A Feira de São Joaquim, sob estes e outros olhos, é um delírio empírico para os estudos de 
Antropologia da performance, de leitura micro-social, que se detém às composições estético-cênicas das 
ruas, às performances e aos micro-eventos, com imagens, sons e odores, que dão forma a uma situação 
cotidiana na qual a própria Feira é antropomorfizada. Nicho explicativo também às continuidades, no 
caso do comércio sazonal de ruas, as feiras-móveis, com seu caráter de movência que permite que elas 
continuem ocorrendo em tais espaços, sem serem subsumidas por outros eventos e por mercados públicos 
estabelecidos. Ver VEDANA (2004; 2005). 
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semelhante à obrigação de dar e retribuir”. Trocar dádivas, a primeira vista pode parecer 

puramente “social”, mas também é de natureza econômica.  

Observamos semelhantemente na Feira de São Joaquim, principalmente a partir 

dos fios que constituem a sua rede ou áreas de influência (recepção e dispersão de 

mercadorias).  Alguns produtos apresentam maior consumo em algumas épocas do ano, 

por conta do calendário religioso ou festeiro, independente de sua produção contínua 

durante o ano. É o caso do quiabo. Dona Lúcia, 65 anos, residente em Simões Filho, 

compra anualmente 1500 quiabos para fazer caruru em setembro no mesmo fornecedor, 

Seu Italvo, 67 anos, feirante há 42 anos em São Joaquim. Exercício este que Dona Lúcia 

realiza a 30 anos, desde que assumiu as obrigações do caruru de Cosme e Damião das 

mãos de sua mãe já falecida. A fidelidade com o cliente e deste para com o feirante 

fornece a segurança no escoamento, regulando o volume das compras, dos 

carregamentos de quiabos, rebatendo-se por toda a cadeia produtiva ou sistema de 

abastecimento.  

O exemplo descrito por Mendras ajuda-nos a pensar na capacidade da atividade 

econômica em criar relações sociais e se inserir no sistema social. “À pura racionalidade 

econômica e concorrencial vem juntar-se uma racionalidade social” (idem, p. 269) 

As decisões não são só econômicas, voltadas exclusivamente ao lucro. A 

confiança, a amizade são laços suficientes para abrandar ou frear, mediar, a circulação 

das mercadorias. Dona Luzia, 78 anos, vendedora atacadista de milho em espigas e 

tamarindo, quando interrogada sobre a rotatividade das mercadorias não hesitou em 

laconicamente responder: “entra e sai, vai chegando e despachando... tá aí pra quem 

quer”. O acaso ou uma feliz coincidência nos proporcionou um triunfal inusitado. Em 

meio à entrevista, apareceu um senhor, que depois descobrimos ser produtor de polpas 

para geladinhos, de nome Astrogildo, 58 anos. Marcadamente antigo cliente de D. 

Luzia, feirante antiga, dos tempos de Água de Meninos, o Seu Astrogildo, pela 

abordagem, transpareceu simpatia à vendedora, recíproco para ela também, além de 

relativa intimidade. “Minha encomenda já taí, né, Luzia?”; “ Tá, tá, Seu Gildo... ôoo, 

Carlinhos, pega o dele aí, anda”. Não resisti e perguntei sobre Seu Astrogildo, antes 

mesmo de pleitear uma entrevista com ele como consumidor. Aquele “inusitado”, que 

em seu ato me despertava a percepção de peculiaridade à rotatividade das mercadorias 

de D. Luzia, bem como incitava especulações quanto às relações clientes-vendedores, 

foi-me duplamente proveitoso. Decidindo voltar-me à pessoa de Seu Gildo, passei a 
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conversar com D. Luzia sobre ele. As relações econômicas tomadas pela entrevista a 

partir de um roteiro em grande medida generalizado, ante essa “típica” ocorrência de 

campo – o que não poderia ser diferente numa feira-livre como São Joaquim, e 

exemplos ilustrativos não nos faltam – atestavam a capacidade da atividade econômica 

em criar, manter ou recriar relações sociais e se inserir num sistema social, fornecendo à 

análise outros possíveis esquemas de compreensão confrontáveis aos da economia pura. 

Sei, inclusive, que Seu Gildo saiu “sem pagar” na hora. A relação não termina desse 

jeito. E, dessa vez ele não precisou nem dizer “um depois a gente acerta”. 

A Feira, num sentido para além da mobilidade, do movimento e concorrência 

perfeitos (no qual cada vendedor apresenta-se como um átomo num composto químico 

de vendedores, atacadistas e produtores/intermediários), mostra-se capaz de tecer no 

tempo e com os espaços uma rede de relações sociais que vinculam os indivíduos entre 

si através de várias instituições. 

É interessante como, de certa forma, o ambiente da Feira possibilita a “criação e 

recriação” de relações dadivosas, de reciprocidade. O movimento D – M, isto é, 

dinheiro compra mercadorias, generalizado no espaço da Feira, imiscui-se também em 

alguns casos pela “pechincha”, pela prática do “intera”, pelas unidades de medida 

recriadas pelos brindes/extras/adicionais, que são ao mesmo tempo materializações do 

“algo mais” que acompanha a troca D – M, valor adicional que a doação enseja, e 

abstração, símbolo-reforço da reciprocidade como atributo fundamental e necessário do 

relacionamento entre os homens. 

Relações estas de difícil realização, para não dizer impossíveis, nos 

supermercados ou grandes atacadistas. Em ambos, a lógica e a simbólica são outras. 

O ato de guardar ou separar a mercadoria a pedido do cliente ou deliberadamente 

pelo vendedor, antecipando ante a “certeza” da compra, segue neste veio de 

compreensão. O que não podemos fazer num mercado ou supermercado, isto é, reservar 

ou separar uma mercadoria para comprar mais adiante, num intervalo de tempo curto, 

mas futuro, e próximo, é possível numa feira. No supermercado, mesmo que tentemos 

“esconder” uma mercadoria, logo o repositor a recoloca em seu “devido” lugar. 

Em uma de nossas incursões a campo, acompanhamos uma senhora em parte de 

seu itinerário pelas ruas da Feira. Em meio a comentários sobre a qualidade da 

mercadoria, das frutas principalmente, observei que alternou com um “aceno” sem 

graça, um tanto constrangido para um vendedor de limas e laranjas numa banca modesta 
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e bem farta desses produtos. Não achei por bem indagar, contudo ela me pareceu querer 

disfarçar o “certo” constrangimento. “Vamos, vamos... quero passar por ali não”. 

Alguns metros adiante, já em outra banca com tomates e chuchus, D. Miriam me 

revelou, como se precisasse esclarecer a situação ou não fosse possível guardar somente 

para si o ocorrido, esclarecendo, revelando um sentido da sua ação, o que a motivava a 

fazer aquilo. “Depois você passa ali na lima, no rapaz das limas... ele já me viu, né, eu 

passando por aqui, vai ficar feio... e o preço dele nem tá bom assim, mas eu levo uma 

ou outra, já passei na frente e com as sacolas vazias, eu, freguesa certa, ela vai saber 

que vou comprar em outro lugar”. D. Miriam não queria “fazer desfeita”, isto é, não 

queria decepcionar. Mais que o preço e racionalidade motivada pela economia em 

comprar mais barato, o imperativo era não deixar “má impressão”, não decepcionar nem 

se constrangedor. O “ele vai me ver passando com as compras”! Comprar no rapaz das 

limas parece transportar o ato de se abastecer, é retribuição ao bom tratamento que as 

comprar numa feira como São Joaquim, interação face-a-face acima de tudo, a eventuais 

regalias, aos cuidados em oferecer produtos com atenção, é o guardar ou resguardar que 

já mencionamos. Amalgamado ao ato da troca do mediador financeiro, o dinheiro, pelas 

limas, a rede por 2 reais, sem escolher, ou 6 por R$ 2,00 ou 12 por R$ 4,00, intera duas 

como “lambuja”, está um vínculo estabelecido, uma obrigação que, em algumas 

situações, “joga” com a objetividade mas “sem perder a ternura”! D. Miriam, antes que 

o vendedor soubesse e visse, reserva as limas mais baratas em outro vendedor e “tapeia” 

o rapaz ante um possível constrangimento em bronquear-se com ele sobre o preço ou 

qualidade do produto. Num primeiro momento, desvia sua rota e circula por outras ruas; 

em seguida, passa no “rapaz das limas” e em vez de compra doze, compra a “rede com 

5 sem escolher” e segue suas compras, vigiando entre o não esquecer de pegar no fim da 

feira as limas guardadas e não “dá mole” passando na frente com a sacola carregada. O 

constrangimento de passar na frente do vendedor depois de comprar em outro, e as 

mesmas mercadorias. 

Parece-nos possível relacionar esta situação ao fato de que não se trata de mera 

troca entre indivíduos particulares, não são só os indivíduos e seus interesses: 

mercadoria barata e de qualidade e o equivalente monetário (o dinheiro) para cada parte; 

mas algo maior que eles. São as coletividades, é o social que fala mais alto, não os 

indivíduos, como escreve Mauss. Constranger-se, se indispor, inviabiliza a troca de 

mercadorias ou empurra à formalidade uma relação que é por natureza espontânea, mas 
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obedece a decoro próprio, que exige comportamentos adequados. Trocam-se, como 

continua Mauss, antes de tudo, gentilezas, agrados, favores, obrigações. 

A obrigação, como estamos descrevendo, pode ser constituída de várias maneiras: 

a) pela repetição ou recorrência nas compras; b) por um “extra”, o algo material 

ofertado na troca completa e fechada, isto é D – M. Em ambas as situações, há 

“excessos” expressos num bom tratamento, num bom atendimento, na 

escolha/apresentação das mercadorias, e também, ou em especial, nos “brindes”, no 

“interar”, ou seja, naquilo que é ofertado, que “vai junto” ao produto da troca D – M ou 

M – D, acompanhado como “agrado”, como presente, como doação. Isso não é possível 

no supermercado, onde a troca D – M é fechada, “limpa”, direta, sem rodeios ou 

variações. Mesmo quando estes estabelecimentos criam promoções como “compre dois 

e leve outro produto totalmente de graça”, a enunciação do bem dissolve o caráter de 

surpresa da dádiva. Compramos em Seu Davi algumas de suas mercadorias, antes de 

pedimos para entrevistá-lo, até mesmo como uma estratégia de aproximação ou 

sedução: folha de louro, urucum e açafrão para tempero, semente de emburana 

perfumada, saquinho de guaraná em pó etc. “Conversa vai, conversa vem”, levamos, 

além do anunciado desconto no somatório das compras, dois saquinhos de cravo, um de 

orégano e mais dois de açafrão e urucum.  

A dádiva do feirante envolve/supõe uma retribuição: fidelidade, confiança, ou 

simplesmente agrado, o que pode “fechar” o ciclo ou religar o fio: agradar é 

possibilidade de ter o cliente de volta, de não ser esquecido. Dar – receber (aceitar) – 

retribuir. E nesse ciclo, recusar-se a receber é “desfeita”, é ultrajante, indecoroso, é falta 

de tato ou de bom-senso na sociabilidade dadivosa, para amalgamar os conceitos de 

Mauss e Simmel. Realidade largamente percebida e vivenciada na Feira, principalmente 

nos comércios ditos mais “informais”, nas bancas. O mundo camponês, e suas regras 

ancestrais de reciprocidade, ainda nos ensina a importância da dádiva e o compromisso 

que se estabelece ao aceitar fazer parte dela: é se envolver, se comprometer167! 

A dádiva, como nos ensina Mauss, é vivida como uma obrigação. Constrange, 

coage. Nesse sentido, ela não tem nada de desinteressado. Há privilégios – sejam eles de 

                                                 
167 Inúmeros são os trabalhos que falam da economia moral camponesa, uma ética da solidariedade, 
reciprocidade e redistribuição. Desafio para projetos de intervenção e financiamentos, principalmente 
pelo desencontro de lógicas e simbólicas: lógica econômica da reciprocidade e lógica capitalista do livre 
câmbio. Ver o texto de Eric Sabourin (1999): “Práticas de reciprocidade e economia de dádiva em 
comunidades rurais do Nordeste brasileiro”. 
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aliança, solidariedade, de amizade ou por prazer/obrigação sobre uma racionalidade 

instrumental –, e, no caso da Feira, uma mistura de interesses econômico-utilitários e de 

prazer, satisfação ou criatividade. Na retribuição, em sua obrigação, funda-se o 

interesse, o retorno necessário.  

A Feira oportuniza essas relações. As trocas de mercadorias são misturadas a 

obrigações, pessoalidade, decoro, enfim, carregadas de simbolismo. O face-a-face, a 

interação, o contato direto com as mercadorias (muitas vezes com o fabricante ou 

manipulador) e com o vendedor só são possíveis em ambientes como este. Há uma 

“troca generalizada”, nos termos de Sahlins (1972). 

Marshall Sahlins168 (1972, apud GOMES, 2008) propõe que as economias 

poderiam ser analisadas de acordo com o modo em que se dá a troca de bens 

econômicos, a partir de inventário de eventos pelo mundo afora.  

Sahlins elabora uma tipologia de três ciclos estruturais de trocas pelos quais os 

bens circulam ou são distribuídos nas economias. Propõe também uma hierarquia 

histórica de predominância entre eles, embora os ciclos de trocas existam 

implicitamente em todos e quaisquer sistemas econômicos. 

No primeiro deles, a troca generalizada, as pessoas dão bens umas às outras por 

uma compulsão social, sem esperar nenhum retorno imediato; no segundo tipo, a troca 

equilibrada, há uma correspondência de perfeita contabilização dos bens dados com os 

bens recebidos. 

Este é o tipo de troca que deveria prevalecer em tese no sistema capitalista, onde 

os valores dos bens são reconhecidos por todos por meio da moeda, e se equivalem nas 

trocas em mercado. E, como generalizada, tomada como “natural”, universal. “Na 

verdade, nem no sistema capitalista ela é hegemônica, a não ser como reificação, como 

fetiche das trocas econômicas” (GOMES, 2008). 

A impessoalidade ou formalidade são atributos das instituições nas quais esse tipo 

de troca se realiza. Vemos, ou melhor, vivemos a troca equilibrada nos supermercados 

ou em outras situações que os preços dos serviços ou mercadorias são tabelados. Nestes 

casos, não há margem para a “pechincha”, a barganha de preço, o dono não “aparece” e 

a relação é findada no ato do pagamento. Não se deve nem se tem crédito. Idealmente, 

como um tipo, hegemônica, mas não homogeneizadora em todas as trocas, a troca 

                                                 
168 Refere-se ao livro “Stone age economics” de Marshall B. Sahlins. 
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equilibrada tem suas balizas na “justa” medida em que a pessoalidade aparece no 

relacionamento de compra e venda, D – M. 

 
Porém, quem mora em bairro familiar e compra no botequim ou na farmácia local, sabe que 
cria um vínculo social com o vendedor ou dono do estabelecimento, de tal sorte que ele se 
sentiria cobrado se um dia fosse pego comprando no botequim rival ou na farmácia do 
bairro vizinho. (idem, p. 99) 
 
 

Sahlins também concebe um terceiro tipo: a troca negativa, que ocorre quando 

uma das partes não corresponde: “quando o bem doado não é retribuído à altura do seu 

valor”. É o caso do roubo, do saque, do embuste, da trapaça, da fraude etc. 

Esquematicamente, a troca generalizada refere-se a relacionamentos com parentes e 

amigos; a troca equilibrada, a relacionamentos com desconhecidos e instituições 

impessoais; e, a troca negativa, a relacionamentos com rivais ou inimigos. 

Longe de ser um espaço de trocas exclusivamente equilibradas, para muitos 

feirantes a Feira representou também o lugar urbano de acolhimento e hospitalidade, no 

sentido que recupera Laura Gomes (2002) para descrever o comércio étnico de 

Belleville em Paris. O comércio assume funções de hospitalidade e acolhida ao estar 

vinculado a inúmeras redes de solidariedade e sociabilidade na cidade – “verdadeira 

‘agência’ de acolhimento, onde obtêm várias formas de apoio para iniciar a nova vida, 

inclusive para ter acesso ao trabalho” (p. 7-8). 

Observar a autora que a acolhida via comércio pode vir a se tornar um “facilitador 

para a inserção e o estabelecimento dos recém-chegados, especialmente solteiros169”. O 

comércio e a inserção enquanto trabalhador numa rede de solidariedade, além de 

suporte, ao possibilitar mecanismos de estabelecimento dos migrantes, contribui para a 

socialização destes nas normas de convivência.  

Em analogia ao “papel” dos cantos, conforme José Reis (2000), como “agência 

informal de empregos”, atuando na captação e lotação, consoante as demandas 

insurgentes, de mão-de-obra, a Feira de Água de Meninos, e depois a Feira de São 

Joaquim, pela natureza das atividades aparece como um anteparo às crises ou 

desemprego: ocupando os migrantes dispersados pela “decadência agrícola” e 

                                                 
169 Escreve Gomes (2002, p. 8): “De acordo com minhas observações e segundo depoimentos de 
informantes, o que temos em Belleville é uma situação na qual o comércio, se não se equipara às agências 
diplomáticas ou mesmo às associações filantrópicas locais, pelo menos desempenha um papel 
fundamental em relação à instalação dos estrangeiros imigrantes no país, orientando-os nessa passagem 
difícil da condição de ‘forasteiro’, ou de ‘não estabelecido’, a de estabelecido para citar uma expressão de 
Elias e Scotson (2002)”. 
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desarranjo fundiário do Recôncavo, como já escrevemos em capítulo anterior, os 

absorvendo170. Mantidas ou resignificadas, as redes de relações estabelecidas a partir 

dos cantos, como analisa Reis (idem), funcionavam como agências aos migrantes do 

interior – àqueles que buscavam “talvez participar de novas redes de sociabilidade e 

solidariedade que os ajudassem a refazer suas vidas na cidade. O canto podia ser um 

começo, ou uma dessas redes” (p. 226). 

Como “agência’ de apoio, socializando nas regras de viver na cidade e no 

comércio, a Feira se torna instrutiva e pedagógica aos recém-chegados e às suas 

crianças. A reprodução material ao longo desses anos foi também, e é, a reprodução da 

força de trabalho. Isto é, hoje vemos os filhos e netos assumindo os negócios dos pais e 

avós. 

Muitas crianças “zanzam”, carregam coisas, acompanhando os negócios dos 

familiares ou simplesmente brincando nas ruas da Feira. O trabalho de Barros (2008) é 

exemplo disso. “São muitas as crianças que trabalham na feira. Empurram carrinhos, 

carregam sacolas, tomam conta do box do pai ou da mãe, vendem cigarros, frutas, 

verduras, enfim exercem tarefa de adulto como adultos” (p. 75). 

A Feira, atesta o estudo de Barros, é o lugar de iniciação no trabalho, na “lida” dos 

pais e avós, dos adultos. Existe uma economia moral na iniciação, na socialização para 

o mundo trabalho dessas crianças. “No início as crianças começam vendendo 

mercadorias de interesses de outras crianças e que coincidentemente são produtos que 

exigem pouco investimento. [...] o ir e vir das crianças na feira proporciona um 

conhecimento das diversas áreas ou setores ou quadras [...] além de auxiliar no 

reconhecimento dos melhores pontos de venda, onde estão os clientes em potencial” 

(idem, p. 76). 

Como no caso de João, 41 anos, natural de Santo Antônio de Jesus, que veio para 

Salvador com 8 anos acompanhando o cunhado e começou a trabalhar carregando 

compras. Aos 10 anos ajudava no trabalho na barraca de vísceras do cunhado. 

“Precisava trabalhar, mas menor não se emprega, vim trabalhar na Feira”, disse ele. 

Seu depoimento nos deixa entender que na Feira a criança tem (e tinha) a oportunidade 

de trabalhar e receber como qualquer ajudante nela. Há sempre “o que fazer na Feira” e 

                                                 
170 “Os numerosos roceiros e os três ou quatro vaqueiros podem ter escolhido a vida urbana como 
alternativa definitiva à vida num mundo rural espancado pela seca e dominado por senhores de engenho e 
coronéis. Sem acesso à terra lavrável, impedidos de transformarem-se em produtores rurais 
independentes, teriam optado pelo trabalho autônomo dos cantos.” (REIS, 2000, p. 216) 
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esse pode ser feito por crianças. Seu contato com a Feira é antigo e sua infância, além 

do trabalho necessário desde cedo, está ligada a história de São Joaquim, da qual se 

afastou provisoriamente apenas por alguns anos, quando se empregou como açougueiro 

num supermercado. Mas, vitimado por um acidente que o deixou afastado do serviço 

por meses e do qual leva a marca (“puxo de uma perna”. É coxo.), veio e se re-

estabeleceu na Feira. Vão-se 18 anos desde então e hoje tem barraca própria e trabalha 

com carnes. 

Convivendo, ajudando, fazendo “favores”, dando recados, distraindo-se e 

somando labuta com diversão, os meninos, segundo apontam os estudos de Barros 

(idem) e Garcia (1992), desfrutam de maior liberdade nessa iniciação. Noutras palavras, 

eles podem “zanzar” mais. A maior liberdade, “aliada à idéia de que ‘é preciso se virar 

na vida’, permite que os filhos de trabalhadores alugados, cujos pais via de regra são 

excluídos das atividades mercantis, se iniciem na feira, começando a prestar pequenos 

serviços aos vendedores ou consumidores” (p. 93). 

Para as meninas as regras são outras. Para Garcia (idem), elas vão à feira muito 

mais tarde e permanecem restritas a um único ponto de venda sempre acompanhadas 

dos pais ou outros responsáveis. As meninas não “zanzam” pela feira, só 

acompanhadas. As meninas são fiscalizadas, vigiadas, os adultos responsáveis ficam 

“de olho nelas”. Nesse sentido, é possível entender o depoimento de uma feirante: 

“Não, não quero ela aqui não. Aqui o pessoal dá nome, tem assalto. E pode ‘bulir’ com 

ela. É, meu filho, feira é isso mesmo, né?” (Creusa, 44 anos, há 12 anos na Feira). Isso, 

talvez, explique porque é mais fácil encontrar meninos trabalhando na Feira. Barros, em 

sua pesquisa, encontrou referências a casos de tentativa de abuso sexual e reações por 

parte de parentes aos agressores. 

A socialização para o mundo do trabalho, ou mesmo a iniciação, é apenas uma das 

faces da questão. A utilização da mão-de-obra familiar é traço fundamental nas 

inserções precárias ou informais. É regra estruturante é a subremuneração da força de 

trabalho como forma de participar competitivamente do mercado de bens e serviços. A 

colaboração de todos é sempre bem-vinda. E as crianças, sob essa ótica, aparecem como 

exploradas. Como ressalta Barros (2008), nestes casos trata-se de trabalho infantil, já 

que não há remuneração, nem sensível diferenciação entre os afazeres de adultos e os 

infantis, além do fato de que os pais são os responsáveis pelo destino dos ganhos e 

podem obrigar a fazê-lo.  
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Na relação de trabalho, a que são submetidos, a única tarefa que não cabe a eles é comprar o 
produto que será vendido na feira. Essa tarefa de comprar e dividir em partes pequenas – como, por 
exemplo, aqueles que vendem limões – cabe aos adultos. O mais: ser responsável pela conservação 
do produto, caminhar na feira, apresentar o produto ao freguês, tentar convencê-lo a comprar, 
receber o dinheiro, “passar” o troco (quando for o caso) e depois apresentar o lucro do dia tem que 
ser feito pela criança. (idem, p. 92) 
 

 Iniciados pelos adultos, a socialização envolve uma dimensão prática e a assunção 

de significados éticos. Isto é, existe uma fundamentação pelas próprias crianças de algo 

que podemos apreender como uma ética do trabalho. “O que ficou claro foi um senso de 

responsabilidade muito significativo, pois compreendiam que em função das condições 

de vida, só poderiam ajudar se trabalhassem, pois assim aumentariam a renda e 

contribuiriam com o sustento dos familiares” ( idem, ibidem). Assim, “é melhor 

trabalhar que ta roubando”, “antes estar ocupado do que vadiando” etc. são brocardos 

que expressão uma moral associada ao trabalho justificadora da condição das crianças.   

As crianças, paralelo ao possível trabalho infantil, se inscrevem, junto aos outros 

adultos, idosos ou não, num sistema de ajuda mútua, estritamente organizado em torna 

da família de referência e dos parentes, e, em alguns casos, a relações de compadrio. As 

relações entre diferentes gerações, como assinala Godard (1993), coexistentes em um 

mesmo período nas famílias são marcadas pela implantação de sistemas de ajuda. Não 

só na pobreza, mas em todas as dificuldades da vida. Afinal, na vida atual, se faz o ciclo 

que se pode. E, dessa forma, autonomia e dependência são condições relativas no 

grupamento doméstico. 

Sistema de ajuda ou estratégias familiares de sobrevivência, como os estudos 

sociológicos vêm nominando, que aparecem em toda a trajetória, desde o início da 

inserção na Feira, no suporte para o começo, no apoio para se firmar e no necessário 

repasse e construção das fundações para garantir a continuidade do sistema de apoio e 

auxílio mútuo. Sabe-se que o número de filhos atente a esse fim, cabendo funções 

específicas aos mais velhos e aos mais novos. As idades definem os papéis na família, 

reservando distinções aos primogênitos e aos caçulas, variando também se eles são 

homens ou mulheres.  

Às relações de trabalho misturam-se as relações familiares e com os vizinhos e 

conhecidos. O interpessoal na Feira é norteado por diversas gramáticas, como nomina 

DaMatta (1997). O espaço da Feira, além de um elemento topologicamente visível, é 

sitiado, coletivizado e individualizado nas experiências intergeracionais. Certas regras 
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de convivência familiar aparecem também enquanto presença na Feira. É uma forma de 

mediar “mornamente” a inserção no trabalho, garantindo certo amortecimento na 

entrada. “Vizinhos no bairro de moradia podem experimentar posições de ajudante e 

patrão, e amigos podem trabalhar como ajudantes na mesma banca” (SATO, 2007, p. 

99). 

O comércio na Feira, mesmo não sendo exclusivo, ao preencher a maior parte dos 

dias desses indivíduos, com suas jornadas de 5 às 18 horas, isto é, ser “absorvente”, 

oportuniza diferentes lugares ou situações no processo de socialização. Na Feira, 

ajuntam-se a todo o comércio de mercadorias, uma gama de serviços e situações de 

convivência: são os bares, restaurantes, o café da manhã reforçado pela manhã, o 

“carteado” no final do dia, ou mesmo o jogo de dominó, a loteria esportiva e o jogo do 

bicho, assim como a rádio comunitária Pingüim, veículo de divulgação e marketing dos 

negócios e entretenimento sonoro pelas sendas da Feira. Em São Joaquim assistimos 

repetidamente situações em que a convivência é trabalhada no cotidiano. 

É neste cotidiano que se formam regras de convivência, que norteiam o esperado, 

o apropriado e o não apropriado na relação comprador-vendedor, e também na relação 

feirante-feirante. Daí a convivência e reciprocidade se aproximam, quando aquela funda 

uma ordem de equivalência, como se refere Michel de Certeau (1997 p. 51-52 apud 

GOMES, 2002, p. 10):  

 
[...] onde aquilo que se recebe é proporcional aquilo que dá. Assim, comprar não é apenas 
trocar dinheiro por alimentos, mas além disso ser bem servido quando se é bom freguês. 
O ato de comprar vem “aureolado” por uma “motivação” que, poder-se-ia dizer, o precede 
antes de sua efetividade: a fidelidade. Esse algo mais não contabilizável na lógica estrita 
de troca de bens e serviços, é diretamente simbólico: é o efeito de um consenso, de um 
acordo tácito entre o freguês e o seu comerciante que transparece certamente no nível dos 
agentes e das palavras, mas que jamais se torna explícito por si mesmo. [grifos nossos] 
 
 

Vendas, brincadeiras; concentração e distração; lida e descanso; trabalho, lazer. A 

Feira torna possível isso. As coisas se misturam às trocas, no e ao lugar de troca. “Aqui 

na Feira eu posso brincar!”, diz Seu Cláudio, 52 anos. Econômico e simbólico se 

entrelaçam, e produzem uma “forma de viscosidade” aos agentes sociais que a fazem e 

freqüentam. E os dias ganham contornos, conformam hábitos, e como tal, produzem 

ações e expectativas. Como encerra seu João, 59 anos, freqüentador regular da Feira, 

quando toma seu café da manhã bem cedinho e segue para seu trabalho num edifício no 

bairro do Comércio, na Cidade Baixa: “Especialmente aos domingos sai o mocotó, o 
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pirão de mocotó. A partir de sete ou oito horas você já encontra barracas vendendo... 

arriscado você chegar meio-dia mesmo e você já não consegue mais encontrar, né. Tem 

pessoas que vêm pra Feira só pra isso mesmo, pra tomar uma cerveja, e acabam levando 

outras coisas pra casa... inclusive é o que sempre faço”. 

 

3.3.4 Do “calço” para o encalço: considerações sobre a sujeira, o 

improviso e a ordem na Feira 

 

“A reflexão sobre a impureza implica uma relação sobre a relação entre a 
ordem e a desordem, o ser e o não-ser, a forma e a ausência dela, a vida e a 
morte.” (Mary Douglas) 
 
 

A primeira vista, talvez numa segunda, terceira vista... mas, principalmente para 

um visitante esporádico, o fluxo de carrinhos-de-mão carregados, pedindo licença, “ó a 

frente, ó a frente...”; de pranchas com pilhas de mercadorias; o vai-vem de pessoas e 

comerciantes, e sacolas plásticas ou de náilon, mocós; caminhões entrando apertado 

pelas ruas fazendo alguns feirantes ajustar, encolhendo e expandido suas bancas ou 

barracas; os restos e resíduos de alimentos, carnes, vísceras, cascas, frutas apodrecidas 

ou descartadas, despencadas dos arranjos do transporte interno; alguns cães zanzando e 

farejando por comida; filetes de chorume ou de águas servidas pelos bares e 

comerciantes de verduras, frutas e carnes, pode parecer um “caos”, uma bagunça, uma 

“desordem só”. Talvez também não só ao visitante esporádico, mas ao consumidor mais 

exigente, freqüentador regular.  A esses olhos, São Joaquim é marca do improviso, do 

“calço”, do “armengado”. E também da imundície, da porcaria, da sujeira. Como se as 

coisas não estivessem nos seus devidos lugares ou permanecem por muito tempo, 

gerando incômodos resíduos, odores, desagrado. 

A sujeira é antes de tudo topográfica ou topológica, nos ensina Mary Douglas 

(1991), e no seu rastro, recuperando suas considerações, Bauman (1998)171. Não o disse 

nestes termos, mas noutros ao associar sujeira/poluição à ordem/desordem. “[...] a 

impureza é essencialmente desordem. [...] A impureza é uma ofensa contra a ordem. 

                                                 
171 “A pureza é uma visão das coisas colocadas em lugares diferentes dos que elas ocupariam, se não 
fossem levadas a se mudar para outro, impulsionadas, arrastadas ou incitadas; é uma visão da ordem – 
isto é, de uma situação em que cada coisa se acha em seu justo lugar e em nenhum outro.” (BAUMAN, 
1998, p. 14) 



 205 

Eliminando-a, não fazemos um gesto negativo; pelo contrário, esforçamo-nos 

positivamente por organizar o nosso medo” (DOUGLAS, 1991, p. 6-7). 

Estar sujo/impuro é estar fora do lugar, por isso topográfico. “A impureza absoluta 

só existe aos olhos do observador” (idem, ibidem). E sua percepção é socialmente 

relativa. A impureza é “qualquer coisa que não está no seu lugar” (p. 30). Não isolada, 

mas eminentemente social, a idéia de impuro é algo relativo. Não são os aspectos 

intrínsecos das coisas que as transformam em sujas, impuras, mas sua localização, 

exatamente sua localização em uma ordem de coisas idealizada. Por isso, como ressalta 

Bauman (1998), as coisas “sujas” num contexto podem se tornar puras se dispostas 

noutra situação. 

 
Estes sapatos não são impuros em si mesmos, mas é impuro pô-los sobre a mesa de jantar; 
estes alimentos não são impuros em si, mas é impuro deixar os utensílios de cozinha num 
quarto de dormir ou salpicos de comida num fato; os objectos da casa de banho não estão no 
seu devido lugar se estiverem na sala de visitas; o mesmo é válido para as roupas 
abandonadas sobre uma cadeira; para as coisas da rua que estão dentro de casa para objectos 
do primeiro andar que estão no rés-do-chão; para as roupas de baixo que aparecem onde 
devia aparecer roupa de cima, e por aí adiante. (DOUGLAS, 1991, p. 30). 
 

No exemplo que relatamos no capítulo anterior, sobre a esfoliação do mocotó por 

um feirante de vísceras, Seu Antônio, 43 anos, referimo-nos às combinações, estratégias 

ou invenções, ao “calço” que isola, e significa um cuidado em aproximar, mas não 

encostar o alimento no chão. Um cuidado higiênico – talvez para um olhar desavisado e 

pré-conceituoso – não tão evidente ou eficaz, ineficiente às exigências sanitárias, mas 

revelador de uma idéia de sujeira e limpeza, e certamente, topográfica. 

O “calço” improvisador, ajustando, na medida do possível e das idéias de pureza-

limpeza-asseio, às condições de exercício profissional, ao contrário de bagunça, 

descaso, de “ser de qualquer jeito”, revela obediência, desde que não haja 

intencionalidade ou má-fé escamoteadora, a padrões de aceitabilidade das condições de 

oferta e uso da mercadoria manipulada.  

O caso de Seu Edvaldo, que vende vísceras (Figuras 39 e 40) – coração, fígado, 

olhos, vergalhão, “sapata” e testículos de boi, carneiro etc. – numa banca, é ilustrativo 

dessas relações. Aos arrepios da legislação sanitária, não uma, mas algumas vezes, Seu 

Edvaldo manipulava, durante a entrevista, redispunha, organizando as “peças”, como 

nomina generalizando a variedade, sobre a lâmina de papelão pardo. As vísceras que 

oferta são utilizadas para obrigações religiosas e também para o consumo, geralmente 

ferventadas ou cozidas em pratos feitos com miúdos. Foi-nos interessante observar o 
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Figuras 39 e 40: Vísceras expostas à venda na Rua da Carne e Vísceras. Foto do autor, 2009.  

cuidado do feirante em arranjar as vísceras, além de redispor, inclusive “descartando” 

(ou “descansando”) num isopor com gelo ao lado da banca, cuidando para limpar os 

sucos que escorriam do desgelo. E mais, a escolha da “face” do papelão para utilizar 

como superfície de disposição das vísceras, é igualmente sintoma de um cuidado 

higiênico. Não é a parte externa da caixa originária, exposta, “contaminada”, pintada 

pelas tintas das letras que se desprendem e podem marcar as mercadorias, mas a parte 

“lisa”, sem marcações de tinta, interna e menos revolvida. Eis os “calços” 

improvisadores de Seu Edvaldo e de tantos outros feirantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se o sujo, o puro-impuro, é social, são construções sociais que ditam padrões de 

comportamento, o nojo também não é natural. Dessa forma, há prescrições, 

comportamentos adequados, esperados, que, quando violados, denotam impropriedade, 

“incivilidade”, e são constrangedoras, repugnantes, desaprováveis, rechaçáveis. “Dizer 

que alguma coisa ou alguma atitude ‘dá nojo’ tem um significado social no interior das 

relações humanas: ao evitar o contato com a pessoa ou objeto que provoca a sensação 

de nojo, o sujeito age a partir de uma definição social, de que tal objeto é nojento ou 

nauseante”. (PIMENTA; OLIVEIRA, 1999, p.137-138) 

Por isso, o simples contato com as vísceras, seja nas condições descritas ou não, 

incita nojo, repugnância, e, como tal, denota um juízo de valor em relação à atitude. 

Juízo este, como se sabe, variável ao longo da história.  

 
“Muitas das atitudes que consideramos ‘naturais ou lógicas’, seja porque obedecem às idéias 
sobre higiene, ou simplesmente ao bom senso, têm uma história, ou seja, originam-se há 
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alguns séculos e vieram a se tornar o que são hoje depois de um longo processo de 
formação, desenvolvimento e propagação por toda a sociedade. (idem, p. 138) 

 

Históricas e produto da socialização ao longo das gerações e das relações entre as 

classes sociais, as práticas de higiene, donde brotam o decoro e os limites de 

aceitabilidade, as noções de sujeira e pureza-impureza, o nojo, nos levam a percepção 

de um ordem, de um ordenamento, de regramento, de uma organização no aparente 

caos. 

Ser ou não apropriado remete à questão do contato, seja visual ou olfativo. Eis “o 

problema: o nojo e o constrangimento suscitados são indicadores de proximidade e de 

distância estabelecidas socialmente com as secreções e os excrementos” (idem, p. 144). 

Há lugar ou lugares para tudo. É uma questão de expectativa quanto ao lugar. No caso 

das feiras, a composição do imaginário ou do mundo pré-fabricado – como coletânea de 

imagens e estoque de conhecimentos a mão, mobilizáveis ou orientadores de 

ações/expectativas172 – é também fruto da experiência-vivência, assim como da maneira 

ou como esses lugares são apresentados em veículos propagadores: televisão e rádio, 

por exemplo, ou os próprios usuários. Espera-se encontrar resíduos ou similares no chão 

da Feira, o que é evitado, sanado, higienizado com rapidez quando ocorre em 

supermercados. O lugar ou a lógica de ocupação do espaço conforma expectativas e 

regula o constrangimento ou desconforto por parte do usuário. Dessa forma, as 

exigências são moduladas por estes. Mais uma vez, o problema é topográfico. E o grau 

de repugnância e tolerância é modulado pela expectativa com o lugar: a Feira ou o 

supermercado. Ora, como nos ensina Alfred Schutz, o estoque de conhecimentos é 

constituído e alimentado no cotidiano. Ele é composto por inúmeras incoerências, é algo 

aberto, flexível. Comporta zonas de maior ou menor clareza, comporta elementos mais 

ou menos relevantes conforme o contexto. Como algo constituído na vida cotidiana, ele 

não é necessariamente lógico, rigorosamente ordenado, nem totalmente fechado, como 

um conjunto de pressupostos abstratos arranjados de maneira precisa, organizada. Como 

                                                 
172 Para Schutz, toda experiência e interpretação do mundo cotidiano circunda ou baseia-se num estoque 
de experiências anteriores a ele, às nossas próprias experiências e àquelas transmitidas pela educação por 
nossos pais e professores. Todas elas funcionam como um código de referência, e como tal, servem-nos 
como orientação, como guia, e aparecem sob a forma de um conhecimento à mão. “Um estoque de 
conhecimento à mão que [...] serve [ao homem na vida diária] como um código de interpretações de suas 
experiências passadas e presentes, e também determina sua antecipação das coisas que virão” 
(SCHUTZ, 1979, p. 74). Como “esqueminhas” para a vida, todo este estoque é particular, tem história, 
fora construído por nossos predecessores e do qual nós tomamos posse, reproduzindo, retendo ou 
ajustando. 
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nada homogêneo, o estoque de conhecimento apresenta uma estrutura especial. O 

conhecimento está distribuído em zonas de maior ou menor relevância Em cada 

estoque, há um núcleo de conhecimento mais claro, conciso e consistente, que compõe 

as zonas de maior familiaridade. A este se circunscrevem outras zonas com gradações 

variantes em que este conhecimento vai se tornando mais vago, rarefeito, ambíguo e um 

tanto obscuro. Daí, seguem as zonas em que se concentram os preconceitos, as crenças 

cegas, as superstições, adivinhações, e, em seguida, as zonas de total ignorância. Esta 

compõe a metáfora topográfica de Schutz para descrever as zonas de conhecimento para 

as quais convergem-divergem nossas atenções seletivas. 

Relevantes ou não, ou mais ou menos, nas condutas certas coisas, por isso, podem 

parecer óbvias e inquestionáveis. Daí, por exemplo, limpar ou cuidar é ou não 

importante, relevante, como procedimento para exposição da mercadoria/alimento. 

Assim como as formas como se processam o asseio ou apresentação das mercadorias. 

Por isso, pode (e há) certo “choque de realidades”, ou choque entre níveis de relevâncias 

num encontro de um agente sanitário e um feirante de vísceras (tal qual descrevemos 

acima). Achamos que os outros vêem o mesmo, ou semelhantemente, o que vemos. 

Tomamos as nossas experiências como típicas, isto é, achamos que o outro vê como 

nós, o que nós vemos. È o que Schutz denomina de “permutabilidade de pontos de 

vista”. Isso explica o nojo, a “vergonha ou constrangimento pelo outro”. Como se 

pudéssemos nos colocar no lugar do outro e pudéssemos (ou devêssemos) agir pela ou 

como a pessoa. Essa “perspectiva recíproca” é fundamento da ordem, da segurança e 

confiabilidade. A constatação, inclusive cotidiana, no trânsito por diferentes situações, 

da não reciprocidade é matéria do estranhamento, da insegurança, do desconhecido – e 

insumo da intolerância, desconfiança, descrédito, preconceito, estereótipo.  

Dessa forma, conhecer ou punir são duas faces do controle, para mudar ou para 

sanar. Assim, o que é rotineiro, composição de hábitos “tradicionais”, arraigados, de 

higiene e manipulação dos alimentos, pode se tornar perigoso, “imundo”, “inseguro”, 

“comprometedor”; e seus agentes, “criminosos”, vigiáveis, passíveis de controle – 

inaceitáveis, pessoas e condutas. Na Feira, certos comércios são rotulados de tal forma. 

E nesse jogo, procedem por parte dos feirantes e ambulantes o empenho em estratégias 

performáticas, astúcias, malabarismos de sobrevivência173. 

                                                 
173 Refiro-me aos estudos de Normando Mello (2007) e Ostrower (2007). 
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Ao “calço” das combinações e adaptações dos feirantes em São Joaquim, na sua 

visualidade de improvisação e sujeira, lodo etc., põem-se o “encalço” dos poderes 

públicos, das instâncias autorizadas, nas suas competências, por meio de medidas 

sanitárias. 

Na Feira, as três esferas de poder público têm parcialmente domínio sobre o 

espaço, o patrimônio e as atividades. Como o espaço da Feira se trata de terra de 

Marinha, a União tem domínio sobre o solo ocupado, além da condição em curso de 

efetivação da Feira como patrimônio imaterial e sua gestão, de competência do Instituto 

do Patrimônio Histórico Artístico Nacional - IPHAN; a prefeitura é responsável pela 

regulamentação das atividades da Feira, bem como doutras feiras-livres e comércio de 

rua, pela emissão de alvarás, concessões/permissões de uso, licenciamento etc. – assim 

como pela fiscalização e regulamentação das atividades (Regulamento de feiras e 

mercados; códigos de polícia administrativa etc.); e, a esfera Estadual que assume a 

responsabilidade pelas intervenções infra-estruturais, sua coordenação e fiscalização, 

dotando o Governo de direitos sobre o uso dos ativos da Feira. Contudo, é o Sindifeira e 

a Asindferp que exercem a gestão da Feira de São Joaquim, ainda que não aja delegação 

formal das instâncias públicas para tal. Grosso modo, são essas instituições 

representativas que estão na linha de frete e que detêm, principalmente o Sindicato, a 

autoridade moral e a legitimidade da maioria dos feirantes. O Sindicato, fundado em 

1946, ainda nos tempos da Feira de Água de Meninos, é representativo das categorias 

de ambulantes e de feirantes de outras feiras da cidade. Nas palavras de um informante: 

 
“Qualquer feira de Salvador. Agora, com São Joaquim ele tem uma relação... como eu te 
disse, para além de Sindicato, o Sindfeira atua na Feira de São Joaquim como administrador 
de fato daquela área. Essa atua se dá muito por conta da ausência do poder público na 
história da Feira e o Sindicato acabou assumindo esse papel, o que contribuiu para a 
permanência da Feira e a existência da própria Feira.”  
 
“O Sindicato atua ou deve atuar como defensor dos interesses dos feirantes, com relação 
até... principalmente junto aos órgãos públicos, isso no seu papel de sindicato e, no seu 
papel de administrador, o sindicato, ele atua desde a transferência dos, da propriedade dos 
estabelecimentos, que na verdade é uma possessão, uma posse, então as transferências são 
feitas no sindicato, sobre as vistas do sindicato, que registra, que emite um documento de 
que aquela transação foi feita entre tais e tais pessoas, e mantém um histórico disso, um 
registro, e é reconhecida inclusive pelos poderes públicos, a justiça solicita a 
manifestação do sindicato para questões cíveis, de separação, de herança e de alguns 
embates, entre os ditos donos do estabelecimento. Até a solução de alguns problemas 
mais imediatos que a feira suporta, que a feira sofre em um dado momento, o sindicato, 
antes de se chamar qualquer um outro órgão, o feirante chama o sindicato. Muitas vezes 
nem chama o órgão que deveria chamar, ele espera que o sindicato resolva todos os 
problemas da feira, as vezes até uma falta de luz, uma falta de água, um tubo quebrado no 
meio da feira o sindicato é chamado a resolver.” 
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“[...]o sindicato atua até como juiz de paz em conflitos existentes com os feirantes, é 
quem estabelece às vezes, que registra alguns abusos da construção, reforma de 
estabelecimentos dentro da Feira, e aí determina, estabelece algumas determinações, 
buscando manter uma determinada ordem, e diversas vezes faz um reordenamento de 
espaços dentro da feira, ou sozinho ou em parceria com os órgãos da prefeitura, a própria 
SESP, a Secretaria de Serviços Públicos, a secretaria que está mais no dia-a-dia do feirante, 
da feira. [grifos nossos] 
 
 

O sindicato é a entidade, segundo informantes, que procura estar mais perto dos 

feirantes, mediando, acompanhando, assistindo. Há, como dissemos, legitimidade dos 

feirantes à atuação como representação e dos próprios órgãos públicos. Situação esta 

inclusive retratada no filme de Roberto Pires, “A Grande Feira”174, quando o sindicato é 

representado numa cena, que se passa num bar dentro da Feira, como um dos agentes do 

processo de relocamento da Feira de Água de Meninos para a enseada de São Joaquim. 

Ao longo dos anos – e mesmo antes, ainda sobre a Feira de Água de Meninos – 

desde o relocamento para a nova enseada, são recorrentes manchetes em jornais tais 

como: “Uma feira à espera de limpeza” (A TARDE, 2005); “Feira mais popular da 

capital perde clientes: lama, sujeira e falta de infra-estrutura afastam clientes da 

tradicional São Joaquim ” (A TARDE, 27.08.2003); “Feiras sem higiene” (A TARDE, 

13.03.2003); “Ação do CCZ não acaba ratos em São Joaquim” (A TARDE, 

03.05.2002); “Sujeira afasta consumidores da feira de São Joaquim” (A TARDE, 

03.03.1979); “São Joaquim, a maior feira-livre do país, vive no lixo” (A TARDE, 

08.08.1975); “Feira-livre: tropical mistura de frutas, lixo, gente e lama” (A TARDE, 

s.d); “Feira de São Joaquim está ameaçando a saúde do povo” (A TARDE, 25.06.1968); 

“Lama, lixo e confusão já começam a dominar Feira de São Joaquim (A TARDE, 

25.03.1967), entre outras tantas, mais antigas, referidas à Feira de Água de Meninos, e 

mais próximas de nossos anos. 

Nestas matérias, e em outras ainda mais específicas, a Feira, e mesmo as feiras, 

aparecem como lugares infestados de “objetos fora do lugar”, de coisas “as quais ‘o 

lugar certo’ não foi reservado em qualquer fragmento da ordem preparada pelo 

homem”. São as “baratas, moscas, aranhas ou camundongos”, “hóspedes não 

convidados, que não podem, desse modo, ser incorporados a qualquer esquema de 

pureza”. È sempre preciso “queimá-las, envenená-las, despedaçá-las, passá-las a fio de 

                                                 
174 Referência ao filme: A grande feira, de 1961. Com direção de Roberto Pires; Fotografia de Hélio 
Silva; Produção de Glauber Rocha. Com duração de 105 minutos. 
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espada” (BAUMAN, 1998, p. 14-15).  Somam-se a esses “intrusos” visíveis, aquelas 

coisas que se tornam mais ameaçadoras e exigem altíssima vigilância: os micróbios, 

germes, bactérias e vírus, invisíveis, camuflados, disfarçados aos olhos nus, “essa 

categoria de coisas que nada se acha a salvo, inclusive a busca mesma da salvação”. 

O poder municipal, ao longo desses anos, na sua face sanitária, pelos órgãos de 

competência, a Vigilância Sanitária e a Secretaria de Serviços Públicos, aparece como 

disciplinar, no sentido que define Foucault (2008), visando controlar, organizar, 

submeter, vigiar, formatar, fazer fluir, sujeitar. Segundo este autor, o controle, a 

disciplina, a vigilância médico-sanitária deve cuidar, deve “ser um filtro, um dispositivo 

que afixa e quadricula; tem que realizar uma apropriação sobre toda essa mobilidade e 

esse formigar humano, decompondo a confusão de ilegalidade e do mal” (idem, p. 123). 

Nas duas últimas décadas, encontramos em levantamento na Secretaria de 

Serviços Públicos – SESP, em torno de 12 ações e projetos visando a organização e 

reordenamento da Feira e de outros espaços de comércio. No “encalço” da Feira, 

aparecem medidas de controle sanitário, decretos municipais (11.725, de 09 de 

dezembro de 1997 e 11.611), regulamentação das feiras-livres do município175. Todas 

são iniciativas à aparente desordem, desregramento daquele espaço, que vêm a Feira 

como terreno dos “miasmas”, das pestilências, e entende que é preciso empreender, tal 

qual o corpo humano, uma guerra contra micróbios, germes, locados na água, no ar, nos 

alimentos, nas mãos e nos genitais, no “corpo social”. 

“A cultura prevalece muito mais que a legislação”, mo disse um inspetor sanitário 

referindo-se a dificuldade de cumprimento da legislação sanitária na Feira. São hábitos 

arraigados. O traquejo e manejo dos alimentos, por exemplo, são soluções aprendidas e 

reproduzidas no cotidiano que nem sempre estão disponibilizadas, inclusive por 

viabilidade, à permuta. Em algumas situações, como nos revelou um técnico da 

vigilância, não há desconhecimento dos procedimentos “adequados” às normas, nem 

ignorância a riscos ou periculosidade no consumo sob certas condições de 

armazenamento e manipulação. Estudos como o de Ana Telles (2004; 2006), já citados, 

relevam que há um “diálogo de surdos” entre fiscais e feirantes, que há um 

estranhamento por parte dos feirantes às normas e ao conhecimento científico, por ser 

                                                 
175 Listamos e relacionamos alguns desses projetos em outros trabalhos: SOUZA (2008). 
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desconhecido seu sistema simbólico176. Por isso, procedem reinterpretações, ajustes, 

combinações e reaproveitamentos, como as descritas por nós. Outras regulamentações 

ou normas, segundo a autora, são apenas reproduzidas e não compreendidas pelos 

feirantes. 

 

3.3.5 Os pesos e muitas medidas: “o kilo não pegou na Feira” 

 

Molho, bacia, pote, caxixi, cesto, balde, xícara de chá, de café, copinho plástico de 

café, latinha, saquinho, saco, saca, talhada, dúzia, feixe ou maço, rede, monte, copo de 

vidro, cumbuca, garrafa pet, lata, latinha, litro etc.  

Descontextualizados e listados assim, esses objetos podem causar alguma 

dificuldade ao leitor em relacioná-las ao que dizem respeito. De antemão, sabemos que 

mantêm estreitas relações com as mercadorias e as formas de vender.  

São as “medidas”, as unidades de medida utilizadas largamente na Feira de São 

Joaquim. Como um sistema métrico diversificado e mutante, capaz de incorporar 

unidades por atos de reciclagem ou reaproveitamento, todos esses objetos se fazem 

presentes às compras de uma série de produtos.  Deles, valores, ou por eles, diferentes 

quantificações monetárias para as mercadorias.  

O depoimento de um feirante ilustra implicações desse diversificado sistema de 

mensuração: 

 
“O kilo, diga-se de passagem, não pegou na Feira! Hoje você encontra as coisas sendo 
vendido numa rede, num monte, né... uma redinha amarrada as coisas dentro, um monte... 
mas não é pesado. E, por sinal, sai bem mais barato, né? É via no supermercado uma 
promoção vendendo maracujá a R$ 2,49 o quilo, tem alguns mercados que vende a 3 e 
pouco o quilo, né? Essa questão do quilo é um roubo, porque você não sabe se é 
vantagem ou desvantagem, às vezes você só vai saber isso passando no caixa quando você 
percebe quanto deu ali. Então... essa estratégia do quilo é muito mais uma estratégia 
para o supermercado. Na Feira é mais difícil, porque na hora que pesa e o cliente vê que é 
desvantagem, ele não quer o quilo. Daí ficou sempre sendo o monte, a rede. Então... eu 
comprei uma rede de maracujá hoje e aí eu vou pra uma balança pesar, eu pego duas ou três 
redes e vou pra uma balança próxima e peso pra vê como é que ficou... eu acabei levando 
por R$ 2,00 (dois reais) uma rede contendo um quilo e quatrocentos gramas...” [grifos 
nossos] 

 

Vantajoso, viável aos padrões de comercialização de um centro-entreposto de 

mercadorias à cidade de Salvador, as “medidas”, suas definições, nada têm de aleatório 

                                                 
176 Ver: TELES (2006). 
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Figuras 41 e 42: Imagem dos montes e redes de frutas. 

ou alegórico. São soluções funcionais, estratégias de quantificação monetária de porções 

de mercadorias. Como no comentário no depoimento acima, a “rede” comprada na Feira 

contém mais maracujá em comparação com a compra por quilograma. 

O senso que orienta o arranjo em medidas, fixas ou variáveis, é outro. O 

quilograma uniformiza, quantifica de um mesmo jeito, qualquer mercadoria, 

independente de seu estado de conservação ou uso. A “rede”, a sua composição como 

arranjo fixo, segue outra motivação: “[...] ele bota, não é pelo peso, é pela quantidade, é 

pelo tamanho, pelo que ficou mais bonito ali [...]”. Como fixa, amarrada, tal qual os 

montes, que têm preços regulados pela “qualidade” das partes que o constituem, a 

“rede” pode intimidar a seleção, o ato de “catar”, escolher, deslocando o critério da peça 

individual para o conjunto, para o todo. Abre espaço para certo logro, uma tapeação do 

freguês, em algumas situações. É o caso das “bandeijinhas” de morangos, outra unidade 

padronizada, nas quais são colocados morangos graúdos e tenros sobre pequenos frutos 

“pecos”, “entanguidos”, e tudo é envolvido por um filme ou tampa plástica. O preço, 

diminuto, pela impossibilidade de escolha/seleção e/ou pelo logro compensador, pode 

inibir a exigência do consumidor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É certo que a miríade de unidades de medidas utilizadas, como podemos ver nas 

fotos ilustrativas a seguir, conformam hábitos de consumo e oportunizam a compra de 

produtos passíveis de descarte em supermercados. E há certos produtos, como as 

bananas que, vendidas a quilograma nos supermercados, têm venda garantida na Feira. 

Nas feiras, vendidas a dúzias, de doze ou mais bananas, quando a dúzia se reduz ou se 
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Figuras 43 e 44: Mais imagens de medidas para a venda de especiarias.  

amplia à penca; nos supermercados, são comercializadas por quilo. Assim como as 

melancias, o mamão golden, etc. E aquelas frutas que, inviáveis de serem vendidas na 

suas integridades, são fracionadas e vendidas em novas composições de “medidas”: é o 

exemplo da jaca que é vendida em “postas” ou tem seus gomos arrancados, em especial 

a jaca dura que é mais comercializável, e colocados em saquinhos transparentes 

amarrados e vendidos no varejo.  

Vender sobre aquelas unidades descritos no início dessa seção, significa um 

ajustamento métrico. É o caso de frutas, como a acerola, seriguela, umbu etc., que são 

vendidas em litros de óleo, recipientes utilizados para o acondicionamento de líquidos. 

Para quem ganha pouco, o controle por unidade, e não por quilograma, pode fazer 

muita diferença. É só nos lembrarmos do quanto controverso se tornou a venda do pão-

francês a quilograma: significou uma diminuição do número de unidades consumidas, e 

possibilidade do reajuste ser mais recorrente e os gastos maiores. Uma legislação que 

altere a forma ou mensuração em que um produto é comercializado, ou melhor, da 

condição de exercício de uma prática de abastecimento, implica em necessários 

ajustamentos nas condições de aprovisionamento familiar, uma vez que não vem 

concomitantemente acompanhada de mudanças nos hábitos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As unidades de medidas ajudam a organizar as práticas de alimentação e as 

possibilidades de abastecimento – eis o papel da unidade na dinâmica do consumo 

familiar. Uma lei, como a de número 13.174, sancionada pelo governador de São Paulo, 
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José Serra, em 24.07.2008177, obrigando a comercialização da banana expressamente 

por indicação do preço por quilo, nesse sentido, causa enorme impacto no consumo. 

Alegando a defesa do consumidor que poderia ser enganado diante do tamanho das 

unidades com a venda por dúzia, a lei entrou em vigor no estado, gerando controvérsias 

e opiniões contra e favoráveis. Parece que há uma lógica subjacente a medidas como 

esta: o objetivo é padronizar, tentar homogeneizar as vantagens, controlar. É também 

impor uma lógica de mercado nas feiras-livres. 

O hábito e suas invenções adaptativas rebatem-se também na prestação de 

serviços. É o caso dos restaurantes e bares. A transcrição da fala de Joel, 50 anos, 

feirante e representante sindical, explica a inexistência de restaurantes de venda a 

quilograma ou exclusivamente a quilograma na Feira: 

 
“Então, a comida a quilo também, como se vende o P.F. [prato feito] na Feira, e o feirante 
come muito, se a gente come muito, o P.F. na Feira você compra por quanto? Algo em torno 
de R$ 4,00 ou R$ 5,00 reais (quatro ou cinco reais) e se você for pesar um P.F. daquele 
vai dar um quilo, mais de um quilo. E um quilo na rua, o lugar mais barato é R$ 16,00, 
R$ 17,00 reais, então, seguramente você pagaria mais R$ 10,00 reais naquele P.F. que você 
tá pagando R$ 4,00 ou R$ 5,00 reais, né? E, a depender do choro, “bote mais um pouquinho 
aí de feijão, bote mais caldo aqui, bote mais...” pode vim até a mais, né? E na Feira as 
pessoas ainda fazem melhor: elas compram uma vasilha plástica e aí mandam buscar 
de comida no restaurante. Como as donas de restaurante estão acostumadas a botar no 
prato, elas se perdem na base a acabam botando um pouco mais de comida. Aí, 
geralmente aquela bacia, aquele negócio que vai ali traz geralmente comida pra duas 
pessoas e é um preço até melhor, né? Que ele paga talvez R$ 7,00 (sete reais) na bacia que 
dá pra comer duas pessoas, aí vai sair muito mais barato, né?” [grifos nossos] 
 
 

“O kilo não pegou na Feira”, nem nos restaurantes a quilograma. Não que a venda 

por quilogramas não exista na Feira, nem que balanças, se aparecerem por lá, sejam 

ferozmente vítimas de “ataques ludistas”, ou de “revoltas do quebra-quilos”178, de 

feirantes defensores do sistema métrico próprio. Ao contrário, as mercadorias são 

vendidas também pesadas em unidades por quilogramas. Convivem esses dois sistemas 

métricos, e são ambos viáveis, possíveis. Mas, como depreendemos do depoimento 

acima, não muito usual em alguns ramos. 

 

                                                 
177 “Banana terá de ser vendida por quilo no Estado de São Paulo”, Folha de São Paulo, 29.07.2008. 
178 Muitas foram as revoltas por todo o Brasil no final dos oitocentos por conta da imposição republicana 
de um novo sistema métrico. Conhecidas pela historiografia como revoltas do “quebra-quilos” ou quebra-
potes, constituíam-se de motins ou movimentos coordenados, fruto da indignação ante medidas de 
controle, taxação, fiscalização e recrutamento republicano. Há registros dessas manifestações em várias 
províncias, como Rio Grande do Norte, Pernambuco e Bahia. 
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“Mas, vamos dizer assim: isso já tá estabelecido na Feira há um bom tempo e não houve 
assim a carência das pessoas por comida a quilo. Porque comida a quilo é vantajoso pra 
quem come pouco, pra quem gosta mais de salada, pra quem não gosta de todo tipo de 
comida que pode selecionar o que vai botar no prato. Mas, o gosto médio dos feirantes, da 
população de baixa renda já sabe, né, não altera muito: é o feijão com arroz, e muito, de 
preferência que encha o prato, farinha, que não entra nem no prato, vai ser posta depois, a 
vontade do cliente, então não tá nem no peso, molho de pimenta a vontade, e aí vem a carne 
que a carne, é frango, é rabada...” 

 

Há uma noção de justiça subjacente à utilização dessas unidades de medidas, 

nessas práticas, tanto do feirante-vendedor, como do consumidor. Este tem suas razões 

para comprar na Feira, assim como em qualquer outro estabelecimento comercial. 

Como já mencionamos, enquanto viabilidade econômica, a Feira tem, além da sua 

diversidade, preços e formas distintas de comprar.  

Sair do seu bairro para as suas compras está ligado a razões diversas, que são 

econômicas ou ainda pela procura de produtos específicos ou em condições específicas: 

ligados a práticas religiosas ou a preferência por qualidade/variedade (como o peixe, o 

hábito de comprá-lo fresco e não refrigerado ou congelado). O consumo ou certo hábito 

relacionado a certos alimentos in natura como o frango, por exemplo, está conectado 

também a introdução de novos equipamentos e difusão de novos comportamentos. Até o 

início da década de 19(90), por exemplo, o consumo de frango abatido na hora em 

abatedouros espalhados pela cidade compunha um hábito de abastecimento da 

população em geral. Quanto tempo levou para a população aceitar, assimilar o frango 

congelado, se “o melhor era o frango abatido”? Com o plano real, por volta de 1994, 

época em que o frango ficou conhecido como o herói-símbolo da nova moeda, custando 

R$ 1,00 (um real) o quilograma, há um estímulo ao consumo do frango congelado 

vendido nos supermercados. Preço e propaganda contribuíram para a introdução do 

frango mais intensamente na mesa do brasileiro, renovando ou modificando um hábito 

ao redirecionar o ritmo do abastecimento e a oferta no mercado.   

Chamou-nos atenção para uma referência comum, uma recorrência nas respostas, 

a continuidade no hábito ou costume, a manutenção de práticas aprendidas com os pais 

e avós. Moradora do bairro de Água Claras, Cristiane vem uma ou duas vezes ao mês, 

sempre aos sábados, quando ela e o marido não estão trabalhando, fazer compras em 

São Joaquim. “Aqui eu sei onde comprar tudo... como disse, a variedade, as opções e 

sempre levo ‘algo mais’, a Feira atrai, tem sempre as mesmas coisas mescladas de 

novidades [risos]”. Um veículo facilita a sua escolha, sua mobilidade nas compras, e a 
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manutenção “mais confortável” de seu hábito de fazer-compras na Feira. Mas, 

percebendo certa insistência do entrevistador, ressaltou que comprava em São Joaquim, 

mesmo que em menores quantidades, ainda quando morava em outros lugares e não 

tinha veículo próprio. 

É possível encontrar “de tudo” em São Joaquim – de vegetais a animais vivos, de 

pescados a produtos artesanais e industrializados; mercadorias de madeira, de palha, de 

metais, de borracha e de plástico; perecíveis ou não, manipulados ou não –, e ouvimos 

isso repetidamente nas falas dos feirantes entrevistados. “Aqui na Feira tem o peixe, 

quase que pescado na hora e perto tem o tempero, o tomate, o coentro, a cebola, o alho, 

a pimenta... a moqueca toda e inclusive pronta [risos]”, disse Dona Walmira, 63 anos, 

“fiel” freguesa da Feira. A ampliada variedade paralela a sua concentração num mesmo 

espaço, habilitam uma “simbiose”, como já comentamos, atrai, é vantajoso, mas não 

exclui o hábito concomitante da venda, do mercadinho de bairro, padarias e 

supermercados. Dona Cláudia, por exemplo, 47 anos, dona de casa, nos disse que 

compra em São Joaquim “produtos de feira”. Ora, e o que são “produtos de Feira”? É 

uma categoria/enunciação êmica referida por algumas consumidoras entrevistadas. 

Referem-se às hortaliças, verduras e frutas, perecíveis em geral, produtos de grande 

rotatividade e circulação, e com ou inexistente beneficiamento, salvo manipulações para 

a disposição à venda e armazenamento/estocagem/deslocamento. Aos “produtos de 

feira” têm-se também as “coisas de mercado”, referência genérica aos não perecíveis, 

industrializados, vendidos nos supermercados. Ora, nem tudo é comprado na Feira, nem 

tudo é comprado nos supermercados.  

Chevalier (2007), em pesquisa sobre práticas de abastecimento alimentar de 

habitantes de três cidades francesas (Paris, Lion e Besançon), estabelece critérios que 

organizam os ritmos de freqüentação dos comércios locais. Segundo a autora, a 

proximidade, os meios de transporte, a dimensão da família, os horários de trabalho e as 

relações pessoais com os comerciantes, são critérios que orientam a freqüência aos 

estabelecimentos. A autora também observa que antes de fixar sua escolha pelo 

estabelecimento, os consumidores tentem/testem vários comércios. Para alguns desses 

consumidores, misturam-se considerações econômicas (preço, ofertas, promoções), mas, 

sobretudo a articulação entre qualidade dos produtos e a acolhida pelo comerciante. 

Citando um depoimento da Sra. Chartier, para a qual é importante “ser lembrada” pelo 

comerciante como um cliente do bairro, Chevalier sinaliza para o caráter inter-
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geracional que atua na transmissão dessa acolhida de pai para filho. É importante ser 

conhecida, ser lembrada, ser bem tratada. Há um prazer associado a isso, o que se torna 

matéria da sociabilidade do ir às compras. “Tenho fregueses antigos e filhos de 

fregueses. Os pais se foram ou não podem mais vir e os filhos, não é todos, continuam 

comprando na minha mão”, nos disse Seu Eudes, 71 anos, antigo comerciante de 

farinhas e grãos, desde Água de Meninos. 

As práticas de abastecimento participam da criação das relações sociais. Os 

fregueses, internamente na Feira, trocam entre si as indicações de uma boa laranja, de 

um bom tempero baiano preparado (moído) na hora, ou de um bom marisco pré-cozido. 

“O cliente bem atendido, faz propaganda e aí vem outros”, sabidamente conclui José, 

38 anos, feirante de verduras e pimentas na Feira. 

A rotina na prática de abastecimento cria aos poucos a recorrência, o 

conhecimento dos lugares “certos”. Não é incomum ouvir nas entrevistas, tanto com os 

feirantes como com os consumidores, referências a lugares em que compram há anos, 

no “mesmo ponto”, ou “fregueses antigos” desde... Assim, como a indicação de outros 

lugares por parte de um feirante, diante da indisponibilidade de um tipo de mercadoria a 

ser oferecida: “No terceiro box direto, é capaz de você achar”. 

Ao contrário da constatação de Chevalier, – de que os comércios de proximidade 

continuam a ser freqüentados e valorizados quando algumas condições são preenchidas, 

como: a diversidade de ofertas e a localização do comércio num lugar de passagem de 

pedestres habitual – as compras na Feira de São Joaquim parecem ser motivadas, em 

nível macro, por todas as relações estabelecidas entre os grossistas ou atacadistas, já 

descritas anteriormente; e, em nível micro, a como o espaço, enquanto possibilidades de 

compra, diversidade de ofertas, e também hábito (produto de socialização) da 

população, se coloca à população de baixa renda. 

Parece-nos que uma das principais contribuições do estudo de Chevalier reside no 

quanto as práticas de abastecimento expressam, e podem ser terreno fecundo à pesquisa 

sobre hábitos de classe, status, prestígio social. Chevalier também defini critérios que 

orientam a satisfação/prazer em fazer compras, são eles: a aquisição deve ter um sentido 

em relação ao estabelecimento escolhido (preço, qualidade, prestígio etc.); deve se 

inscrever numa dimensão social ou personalizada; e, deve permitir criar uma relação 

direta, tangível (ver, tocar, cheirar) com o produto.  
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O diferencial das feiras, principalmente São Joaquim, é a relação direta 

comprador-vendedor, que exige tempo, paciência e disposição de ambos os lados da 

relação, além da possibilidade da “pechincha”, da barganha. Como consumidor, e em 

alguns depoimentos, depreendemos que a pechincha remete não ao finito, concreto, 

delimitável, como sinônimo de preço baixo. Às vezes, o ato de pechinchar se completa 

pela sensação de ter levado “vantagem”, que não é necessariamente de trapaça ou 

enganação. Assim como nos conformamos com a recusa ou declinação do vendedor 

acompanhada de certo “esclarecimento” quanto à impossibilidade de redução do preço: 

“Não, não dá... eu compro por R$ 10,00, já tiro 2 em cada, aí eu vou pagar pra 

trabalhar”. A pechincha é algo em aberto, definido pela interação, no face-a-face, e não 

significa somente menor preço, ou vantagem quantitativa. A forma, o “play-form” de 

que fala Simmel (Op. Cit.), revela a importância da sociabilidade, para além da 

objetividade, do conteúdo como expressão da maximização das vantagens pelas 

investidas. 

 Dizem os feirantes, vemos isso nas entrevistas com alguns consumidores, 

observamos disfarçadamente, corroboramos pessoalmente com isso: o freguês gosta de 

tocar, ver e escolher; mensurar, avaliar a carne, a víscera, as frutas, para eleger o melhor 

ou mais adequado pedaço, a melhor porção, a mais “generosa” rede com a fruta; provar 

a farinha, o amendoim seco ou cru na casca, a “tira” de doce ou lasca de rapadura, o 

cheiro do azeite de dendê, a amostra grátis do “batom garoto” (marca de chocolate da 

fábrica Garoto), ou de seu genérico, a banda da laranja, a talhada da melancia, enfim. 

“Coisa boa é provar antes de comprar, até pra não querer levar, né”, falou Dona 

Jandira, consumidora, enquanto entrevistávamos um feirante. Esse é um “algo mais” 

possível na Feira, e compõe o tecido da prática de abastecimento e sociabilidade do 

“fazer compras”. E, como dizem os feirantes, “fideliza, conquista o freguês”. E, se 

conquista, “ele volta. Tratou bem, ele volta”. Além das mercadorias, é na variedade da 

disposição/oferta e certa exclusividade também, daquelas que só nas feiras, mas não em 

todas elas, se pode adquirir. É o camarão seco, sortido, vendido em medidas variadas, e 

para todos os bolsos; a massa pronta de acarajé e abará; o azeite de dendê, pelo mesmo 

motivo do camarão; e, é claro, os artigos religiosos, incluindo as folhas de uso 

fitoterápico, para banhos e temperos etc. 
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Figuras 45: Cena típica da Rua Principal: galo vermelho sob as 
gaiolas dos frangos e ao lado das granjas.  Abastecimento ritual 
e alimentício. 

Segundo Dona Rosaura, 50 anos, “a gente precisa pesquisar e muito... hoje, 

mesmo nos mercados a gente pode encontrar preços muito diferentes, variando... e a 

qualidade também”, complementa. 

Não nos foi preciso muitos depoimentos de consumidores para constatar que a 

qualidade, variedade e preço são componentes de uma Feira como São Joaquim. 

Componentes, inclusive, que variam e por isso também funcionam como atrativos. De 

acordo com os fins, o tomate, por exemplo, gênero muito consumido na Feira pela sua 

presença na culinária baiana – mais elaborada, como as moquecas, ou nas “saladas de 

todos os dias”, no tom rubro atrativo junto à alface ou pepino temperado com vinagre e 

cebola em rodelas – se amassado ou levemente murcho pode ser vendido para o preparo 

de molhos, se firme ou maduro, pode ser consumido na sala, cru, ou na composição de 

moquecas, ou se verde, pela sua necessária conservação, na salada cortada em cubos 

como acompanhamento-recheio do abará ou acarajé. “Cabacinha” ou “cereja”, os 

tomates são vendidos na Feira e os preços expressam a oscilação nos “canais de 

comercialização”, como conceitua Olmária Guimarães (1969)179. O tomate é apenas um 

exemplo das intrincadas e recombinantes variáveis que incidem nas trocas na Feira. 

A Feira é um local institucionalizado 

de vendas de alimentos e outras tantas 

coisas. Existem boxes permanentes e 

existem barracas, bancas. Há fixidez. E 

sua movência opera-se numa 

temporalidade distinta, mas articulada a 

daqueles pontos de venda espalhados por 

toda a cidade.  

A Feira é lugar de reconhecida 

comercialização de produtos no atacado. 

São os ovos, muitos tipos de frutas, 

legumes e hortaliças. Dali partem para as 

demais feiras da cidade, mercadinhos, vendas e comércio ambulante. Além da 

                                                 
179 Segundo esta autora, em estudo pioneiro sobre o papel das feiras-livres no abastecimento da cidade de 
São Paulo, a distribuição e comercialização de gêneros alimentícios enquanto sistema “obedece a uma 
trama complexa, que varia conforme o produto”. Os canais de comercialização “têm início nas 
propriedades agrícolas, passando por intermediários e chegando à metrópole em direção aos postos 
atacadistas, e daí ao consumidor através dos estabelecimentos varejistas” (GUIMARÃES, 1969, p. 13) 
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especificidade, principalmente pela concentração de pontos de venda (ou opções de 

compra) de artigos religiosos da cultura afro-brasileira. Representações de santos, orixás 

e outras entidades, contas, utensílios e adereços, fórmulas e preparados para ingestão e 

banhos, peças reproduzindo membros do corpo para o pagamento de promessas, velas 

de cores e tamanhos variados, bem como animais vivos, galos, galinhas, cabras, bodes, 

cabritos, pombos – malhados, brancos, vermelhos (marrons), pedreses ou pretos. Essa 

especificidade orienta o desenho da teia comercial, no funcionamento da Feira, por 

exemplo, na intensidade da chegada de mercadorias. Assim, desde as 5 ou 6 horas da 

manhã, início da dispersão interna, ou mesmo antes dela, as compras possibilitam 

produtos mais frescos, melhor oportunidade de escolha. Compensa essa rotina, a 

estratégia da encomenda, da “reserva” e entrega em domicílio de pedidos.  

À variedade de gêneros e preços, possibilidades de compras e formas alternativas 

de mensuração das mercadorias vendidas, há a incorporação singular de formas de 

pagamento “modernas” nos corredores da Feira. 

 
Além dos índios da Bahia, ambulantes, engraxates e feirantes estão entrando numa nova era 
quando o assunto é meio de pagamento. Com a disponibilidade de tecnologia sem fio, 
muitos trabalhadores autônomos passaram a usar máquinas de cartão de crédito ou débito 
para garantir suas vendas, seja no meio da rua, seja dentro de uma reserva florestal. [grifos 
nossos] (A TARDE, 24.02.2008)180 
 
Está precisando comprar frutas e verduras na feira, mas está sem dinheiro, então que tal 
pagar com seu cartão de crédito? Visando facilitar a vida dos consumidores e aumentar o 
faturamento dos pequenos comerciantes da capital baiana, a Secretaria Municipal de 
Serviços Públicos (SESP), através da Coordenadoria de Feiras e Mercados (CFM), resolver 
apostar na parceria com a Redecard (Mastercard) para implantar o pagamento eletrônico, 
que engloba tanto cartão de crédito quanto de débito, em algumas feiras livres de Salvador 
administradas pelo órgão. Segundo a Sesp, mais de 80 feirantes já estão utilizando o serviço 
que funciona via telefonia celular.181 
 
 

Inclusive na Feira de São Joaquim. Possuindo uma conta corrente em banco 

conveniado às redes operadoras Visa ou Mastercard, licenciamento pela SESP, quite 

com as obrigações coma taxas e com o “nome limpo” nos serviços de proteção ao 

crédito (SPC ou SERASA), o feirante pode retirar, via aluguel, uma máquina. Mas, o 

que assistimos é, além da ampliação do uso do dinheiro de plástico pelos boxes e 
                                                 
180 Matéria intitulada “Índios baianos se rendem à modernidade do cartão” escrita por Maria Eduarda 
Toralles, publicada no domingo, 24.02.2008, p. 22, no jornal A Tarde. O trecho citado é parte de artigo 
incorporado da matéria de pagina inteira intitulada “Autônomos apostam na novidade para atrair 
clientes”, de autoria de Patrícia Duarte, publica no Jornal O Globo. 
181 Nota publicada pela Federação de Associações do Comércio do Estado da Bahia – FACEB, em 
07.12.2007, intitulada “Cartão de crédito já é aceito em feira livre”. Disponível em: 
HTTP://www.sistemafaceb.com.br. 
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Figuras 46, 47 e 48: Imagens das maquinetas de venda a crédito ou débito; cartazes divulgando formas de pagamento 
e aceitação de cartões de crédito.  

negócios mais vultosos, como as bombonieres, atacadistas-grossistas e lojas de artigos 

religiosos, é a resignificação do uso da máquina “pessoal”. O que é de cadastramento, 

retirada e pagamento individual, é redistribuído e socializado entre os feirantes, que 

controlam nas faturas, ou nos demonstrativos, imprimindo mais de uma via, além da 

repassada ao consumidor, os pagamentos realizados para outros feirantes. Dessa forma, 

os custos de manutenção e mensalidade, as taxas mensais, são repartidos, tornando pelo 

compartilhamento, inclusive, financeiramente mais viável a obtenção e uso dessa forma 

de pagamento.  

Se você comprar a vista, é direto com o vendedor; se for a débito, é no colega que 

tem a máquina apropriada; se for passar o cartão e parcelar, já é em outro 

estabelecimento. A máquina que individualiza, e promete facilitar as vendas, as amplia, 

mas numa intrincada rede de relações entre feirantes. São recriações ou adaptações 

funcionais e coletivas dos recursos tecnológicos modernos! 

O crédito e débito, essas formas de “dinheiro de plástico”, são expressões das 

mutações, que são adaptações e ajustamentos, dos negócios na Feira. São incorporações 

reelaboradas na prática, pelas “artes de vender” numa feira com as características de São 

Joaquim. Mais uma vez, para manter, concorrer, conquistar ou reconquistar clientes, em 

tempos de cartões de crédito e vendas a prazo. 
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A arrumação das mercadorias, as formas de venda e mensuração, essa 

“composição estética” ou espaço cênico182 de venda, mesmo na Feira de São Joaquim, 

se comunica com o cliente e dialoga com ele significando ou estabelecendo patamares 

de significação à sua ação de compra. O improviso expresso no reaproveitamento das 

frutas é dirigido por um código que orienta as trocas comerciais – sendo respeitados em 

consonância a níveis de aceitabilidade (estado de convenção) e possibilidade de 

utilização. Utilidade, preço e qualidade são resignificadas. Entre desespero e solvência, 

as promoções de fim de Feira, quando acontecem, circunscrevem-se a uma lógica das 

relações de compra e venda em que é possível aproveitar as frutas ou verduras. 

Realidade intensamente vivida nos mercados de rua, onde a lógica do desmontar e 

deslocar as bancas é mais intensa que na Feira de São Joaquim. As utilidades sempre 

podem ser resignificadas e, por exemplo, a goiaba machucada e em apodrecimento pode 

ser vendida sob uma nova unidade de medida, ter seu preço abaixado ou ser ofertada 

como “brinde” à compra de outras frutas, “interando” as compras. E o consumidor 

legitima na contrapartida desse jogo ao comprar para outros fins, resignificando a 

utilidade. É um improviso, mas não se faz de qualquer jeito. Há regras e o desrespeito 

delas ou a subversão é fundida à recusa ou rechaço: com a não venda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
182 Como já mencionados, os estudos como os de Viviane VEDANA (2004; 2005). Ver também Leny 
Sato (2007). 
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Considerações Finais 

Aos “trancos e barrancos”: ainda tem gente que gosta de 

feira? 

 

“Esses são os mercados populares. Existem os supermercados onde o freguês 
chega, compra, paga caro e vai embora. Os aqui relacionados dão direito à 
conversa solta e sem pressa, ao trago da cachaça, ao caldo da lambreta, ao 
vatapá oloroso, ao saparatel de miúdos de porco. Não é possível comparar os 
frios mercados da sociedade de consumo com esses cálidos centros de vida 
popular.” (AMADO, 1991, p. 398) 
 
“Mas, nós vemos que essa idéia dos mercados não é bem algo nosso, genuíno 
assim, que nos identifique. O nosso povo se identifica muito mais com o 
espaço de feira.” (Josuel, 49 anos, feirante) 
 
“O lugar melhor do pobre comprar, vou até duas vezes no dia, quando fica 
pesado, aí vou de manhã, volto, almoço, e vou a tarde de novo. Se São 
Joaquim acabasse hoje, ave Maria, eu ia sentir falta.” (Dona Edna, 74 anos, 
há 50 anos residente em Salvador, antiga consumidora da Feira de Água de 
Meninos e de São Joaquim) 
 

 
A Feira expressa a riqueza e complexidade sócio-econômica inscrita à enseada de 

São Joaquim e referida a múltiplas espacialidades, territorialidades constituídas e 

constantemente reafirmadas entre os fios da teia de São Joaquim – expressão da 

diversidade, da persistência-resistência. Trocando com vários lugares, nutrindo e sendo 

nutrida por estes, a Feira tece sua malha comercial – configurando-se como matriz de 

todas as outras feiras-livres da cidade, promovendo o abastecimento de grande parte do 

mercado informal de Salvador. Mesmo o Recôncavo, que se estagnou, se mantém vivo 

nessas trocas.  

A Feira foi expressão do pulso acelerado e intenso em Água de Meninos, hoje é 

igualmente pulso, mas bate num compasso modesto no fluxo das transformações no 

Recôncavo e na sua cidade sítio, Salvador, lançando-se por outros tentáculos e nutrindo 

e sendo nutrida por outras relações. Outra Feira, outro Recôncavo. 

 
“É o Recôncavo! Vivo! Que ainda se vê generoso e polimorfo nos desembarques dos vai-e-
vens do Ferry Boat, com as mulheres carregadas de mariscos equilibrando os isopores nas 
cabeças, os caboclos de calças vincadas, chapéus de feltro preto, os balaios de mangas, as 
alfaces, as cebolinhas, o coentro, a salsa, os bolos de puba e os mingaus de milho e tapioca.” 
(BRITO, 2002, p. 232) 
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A especificidade da Feira de São Joaquim está em sua história, em como ela é 

contada, vivida e interpretada pelos seus sujeitos, os feirantes. Os eventos que compõem 

o continuum Sete–Água de Meninos–São Joaquim são recheados/emaranhados por 

relações sociais com o Recôncavo imediato – em sua história antiga e recente, inclusive 

na constituição e reorganização deste mercado interno Salvador – Baía de Todos os 

Santos, quando essas relações estreitas eram a razão de ser da sua antecessora – 

expressando as mutações profundas e as permanências modestas – existências de 

domínio histórico-social e não arqueológico. 

As formações sociais sempre têm a percepção da possibilidade de seu 

desaparecimento, identificado como o caos e a desordem. Em contextos de crise, ou 

ante ameaças, suas forças se mobilizam no sentido de impulsionar modos de recriação e 

renovação, flexibilização, barganhando ou negociando – como estratégias de 

sobrevivência. Parece-nos que essa dimensão se coloca à Feira de São Joaquim, e 

assume uma especial relevância numa perspectiva histórica. A memória coletiva do 

incêndio da Feira de Água de Meninos, evento que desencadeou o relocamento para a 

enseada de São Joaquim; as sucessivas intervenções, projetos de “revitalização”, 

principalmente; rumores e intenções planejadas de remoção ou novos relocamentos, 

conformam uma dupla percepção: da vulnerabilidade diante da força dos dinamismos 

externos; e, ante a não efetivação completa, uma conformação identitária pela luta e 

forma de resistência para permanecer no sítio. Isso dá persistência ao lugar. O espaço 

ocupado é demarcado pelo grupo. Muda-se o lugar, mas as marcas na memória e os 

rastros físicos permanecem. Nos feirantes e aos órgãos de representação coletiva, em 

paralelo a essas duas percepções, coloca-se a dimensão do abandono, do esquecimento, 

como estratégia ou desinteresse do Estado pelo espaço.  

 
“[...] a leitura que eu faço disso tudo e do abandono que a Feira foi submetida, que esse 
abandono levaria a Feira a se acabar. Algo que não tem investimento, não tem um 
ordenamento, ela ia crescer e inchar tanto, ela ia carecer de tantas coisas que no final 
haveria uma justificativa para ela se acabar, como acabou o mercado, o antigo mercado 
popular. Então, a Feira é fruto desse abandono, da falta, da ausência da política pública 
nesse espaço, mas não também descolado do próprio público que trabalha na Feira na sua 
maioria, e dos que freqüentam a Feira na sua maioria também, que são de pessoas de bairros 
populares, que nesses bairros também a política pública sempre foi ausente.” [grifos nossos] 
(Jonas, 55 anos, feirante) 
 
 

Na leitura de Jonas, a Feira expressa um retrato de abandonos, de descaso do 

poder público ao longo de sucessivos governos. Para ele, a Feira também é fruto dos 
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seus consumidores, principalmente de bairros populares, que contribuem para sua 

continuidade/existência. Continua nosso informante:  

 
“assim como esses bairros não morreram, aos trancos e barrancos se desenvolveram, a Feira 
não morreu e foi buscando seu próprio caminho para sobreviver [...] e eu vejo a Feira 
muito como esse espaço de resistência, e até negra, né, por que não dizer... porque se a 
gente for olhar a Feira, os feirantes, e daqueles que freqüentam, é significativamente negra. 
Então, a Feira se constitui como um quilombo urbano de resistência183”. [grifos nossos] 
 
 

O processo histórico compele os feirantes, via resistência, à criação ou invenção 

de mecanismos de defesa e adaptação. A Feira não está imune ao “resto” da sociedade, 

inscreve-se num tecido social mais amplo, o da sociedade soteropolitana, baiana, 

brasileira. A Feira não é um resquício com validade expirada, mas se coloca numa 

formação histórica combinada, negociando com as diferentes forças expulsivas e forças 

aglutinadoras. Não é resíduo nem “caco”, mas totalidade simbiótica de modernidades ou 

temporalidades sedimentadas ou justapostas. É insular no sentido que lhe confere 

Lefebvre, “espaços dentro do espaço urbano onde o rural e o urbano coexistem de forma 

tensa, atritiva”, como expressão combinada ou transformada de um passado glorioso de 

Salvador e sua hinterlândia; e é insular também em termos de isolamento, de 

sufocamento, de espaço inchado e comprimido, limitado. A Feira como possibilidade de 

crescimento comercial e espacial esta comprimida, limitada, sitiada, cercada, sufocada. 

Uma ampliação se coloca como impossível. 

A Feira, para existir na duração do tempo, tem que ter a capacidade de resistir. 

Isto é, ser capaz de mudar constantemente. Mudar é também se inventar, resgatar, apelar 

para a tradição. E no processo de se inventar, faz-se também. Paradoxalmente, 

permanecer, continuar, é sinônimo de mutação, metamorfose. 

A dádiva, a barganha, a instituição do “intera”, o caráter provisório-permanente, 

informal, “capenga”, enfim, mais que expressões da agonização, de resquício, portanto 

de expressão da extinção em curso; são, ao nosso ver, mecanismos de reforço e 

mutação, de existência, de recriação deliberada e constante.  

A Feira também faz sentido na reafirmação do sujeito, da pessoa e das relações 

interpessoais em tempos de fluidez. Mais que resistência pela sobrevivência material, a 

                                                 
183 Jonas, neste e em tantas outras conversas informais, revela o processo de apropriação conceitual, 
incitado pela luta na representação sindical e por buscar pessoais. É o “nativo” significando, combinando 
no discurso esforço de análise e replicação conceitual. O processo é revelador de um empoderamento 
multi-identitário. Na batalha pelo reconhecimento e justiça social, aciona-se múltiplas identidades. 
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Feira é expressão da existência de relações sociais pessoais, onde o face-a-face resiste, a 

preocupação com o outro impera mesclada às formalidades do comércio impessoal. 

Não se tratam de relações face-a-face recheadas de intimidade e conhecimento 

mútuo, no máximo muito respeito, cuidado e consideração. As relações se aproximam 

de um jogo, um “mix” produtor de um utilitarismo simbólico. Há cálculo, planejamento, 

maximização, mas não parece ser suficiente. Não pode ser de qualquer jeito, há algo que 

precisa se realizar também, algo que media e que orienta a conduta tanto dos 

vendedores quanto de clientes. A Feira torna possível isso. As mercadorias em São 

Joaquim vêm com algo mais. Passa-se algo mais, algo mágico, fantástico. O comércio 

direto, face a face, tem disso, algo mais: é o toque, o sorriso, a satisfação em agradar, 

poder encomendar, o poder fazer, realizar, recomendar, ajudar, influir no outro. 

A Feira é um caleidoscópio de possibilidades/oportunidades para comprar e 

vender num mesmo espaço. Nesse sentido, por fim à Feira, sua eventual extinção, é 

também eliminação do “refugo”, dos “consumidores-falhos” de Bauman (1998). A sua 

continuidade desprovida de investimento, abandonada pelos poderes públicos, sem 

possibilidades de crescimento, é o estrangulamento, cercamento da iniciativa do pobre, 

e é também o encarceramento desses consumidores-trabalhadores numa condição de 

marginalidade. 

A Feira emaranha, se a tomarmos como entidade, ou se emaranham, se a 

tomarmos como resultante sui generis desses fios e desse tecido, o conjunto, a própria 

malha, os fios que fazem brotar a vida das partes entrelaçadas. Um emaranhado 

aparentemente caótico, bagunçado, mas funcional, organizado. Há uma ordem nos 

fluxos, há regras. Como entidade ou como realidade sui generis, a Feira “gerencia”, 

vitaliza essas relações entre coisas, gentes e símbolos. Assim também o faz ao envolver-

se com outros pontos de comercialização, com a concorrência, transbordando-os em 

“parcerias simbióticas”, cedendo, recuando e avançando, conhecendo, persistindo e 

insistindo, mutando, negociando ou entrando em conflito – simplesmente existindo 

“modestamente”. Tudo isso é gente, necessidade, desejo, oportunidade, possibilidade e 

significados. Misturam-se todos na/à Feira.  

A Feira faz sentido para milhares de pessoas que, como consumidoras ou 

vendedores, atuam naquele espaço ou nas suas franjas ou espaços configurados entre os 

fios da teia, seu sustentáculo. Teia concreta que desenha rotas de mercadorias, e teia 

simbólica, que igualmente desenha interesses, motivações, obrigações, que culminam na 
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ou se dispersam dela. É uma teia que torna ou mantém Salvador como uma grande feira, 

pulverizada ou coalhada por pontos de venda a retalho. 

Como nos lembram Gilberto Velho (1975; 1995) e Ruben Oliven (2007), há nas 

Ciências Sociais toda uma corrente de pensamento que expressa certo entendimento 

para o processo de formação de uma sociedade urbano-industrial. Esta formação 

tenderia a destruir nos migrantes “atraídos” ou dispersados pela 

desorganização/desestruturação fundiária às cidades, bem como nos antigos citadinos, 

as raízes ou tradições culturais, paralelo a uma imposição de padrões culturais pelos 

meios de comunicação de massa, responsáveis pela homogeneização de 

comportamentos, valores, práticas e orientações. 

Parece que é o que nos quis dizer/entender um de nossos informantes, quando se 

referia a um “comportamento cosmopolita”: “ao lado do assédio dos supermercados, 

não podemos nos esquecer de um certo comportamento cosmopolita, que começa a 

negar ou exigir novas formas de acondicionamento, confiabilidade na procedência e 

exposição. São novas exigências por conta de conhecimentos sobre zoonoses, 

conhecimentos bacteriológicos...”. 

A feira-livre, pensada como retrato de uma realidade urbana-rural, “[...] consegue 

resistir à modernidade do ar condicionado, das lojas fechadas, das vitrines sedutoras, 

das propagandas sofisticadas, [...] diluindo-se as fronteiras entre o moderno e o 

tradicional, o campo e a cidade” (DANTAS, 1996, p. 52 apud MORAIS; ARAÚJO, 

2006, p. 246-247). À frieza, de que fala Jorge Amado, coloca-se o “calor térmico” e 

humano da Feira de São Joaquim. 

Contudo, o que muitos estudos descritivos – que procuraram “atestar” esse 

entendimento “progressista”184 para os desdobramentos societais humanos em nível 

planetário – apontam, vai em outra (ou outras) direção. “O que se observa, entretanto, é 

que a dinâmica cultural em cidades como as brasileiras é bem mais complexa, havendo 

uma rica articulação entre expressões de cultura popular e da indústria cultural” 

(OLIVEN, 2007, p. 62)185. 

                                                 
184 É inspirada nas teorias da Escola de Chicago, em termos mais conservadores, e nas teorias da indústria 
cultural da Escola de Frankfurt, em temos mais progressistas. E toda teoria sobre a modernização que 
previa o surgimento de novos comportamentos e orientações culturais, precondição e expressão do 
desenvolvimento econômico, vendo o processo de forma linear pelo continuam tradicional-moderno, 
rural-urbano. 
185 É o caso de tantas cidades que “mesclam” elementos da cultura popular às mais “extremadas” 
racionalidades econômicas. São Paulo e a feira de São Cristovão ou outros bairros nichos da migração 
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A sobrevivência é assegurada por meio de intenso uso da reciprocidade. É 

compartilhando, recebendo, dando e devolvendo, que as formas sociais estruturam uma 

imposição em grupo diante das circunstâncias que seguramente os fariam sucumbir 

como indivíduos isolados. “Aqui a gente se ajuda”, explica um feirante. 

No jogo para continuar existindo, ser antigo, permanecer legitima ou autoriza a 

voz. Como um “direito de ser, de continuar sendo”, justificável, legítimo, justo. Mesmo 

assim, parece que a existência precisa ser continuamente reafirmada. “Ei, estamos aqui, 

e há um tempão, ó!” Recorrer à tradição, à sua longevidade, à antiguidade, é afirmar que 

a Feira expressa um amálgama das “tradições baianas” – um espelho do Recôncavo: na 

culinária, no samba de roda, no caráter da festa, nos saveiros, no candomblé, na 

negritude, na cerâmica e outros artigos – que a Feira é um “ícone da baianidade”, um 

“retrato da cidade”, como metaforiza um informante. Sobre esses olhos, na utilidade 

desse olhar, “a Feira, meu filho, é o retrato fiel da Bahia... como na música.”, como nos 

disse Seu José, 73 anos, feirante há 52 anos, acompanhado de gargalhada expansiva. 

Referia-se o animado feirante à música de Riachão “Retrato da Bahia”, na qual o 

retrato fiel da Bahia é a “baiana vendendo com alegria/Coisinha gostosa de dendê/Lá na 

rampa do mercado/Saveirinho abarrotado/Muito fruto, em bom bocado/Tudo bom pra se 

comer”. Na Praça Cairu e Rampa do Mercado de outrora, hoje as baianas alegres que 

vendem em muitos pontos da cidade vêm comprar em São Joaquim tudo aquilo de que 

precisa pra fazer a “coisinha gostosa de dendê”. Reorganizando os ramos comerciais, 

percebemos outros nichos, como o que diz respeito ao preparo e venda dos quitutes 

baianos de casa e dos tabuleiros, feirantes em São Joaquim lançam-se em outros 

negócios.  

As ações citadas no capítulo 2 (exposições fotográficas) e outras concorrem para 

a visibilidade ou projeção da Feira como “um dos últimos testemunhos da cultura 

popular na área econômica” ou para transformar/afirmar/alardear a Feira como um 

“retrato pulsante da cultura popular”186. Seria uma “Baía que ainda resiste em alguns 

                                                                                                                                               
nordestina. As conexões e apropriações dessas territorialidades pela lógica do capital, além da expressão 
da resistência e combinações, podem ser conhecidas nos seguintes estudos: VALLE, E.: QUEIROZ, Jose. 
(Org.) A cultura do povo. São Paulo: Cortez & Moraes, 1979; SILVA, Luis A. M. de. “O significado do 
botequim”. In: Cidade: Usos & Abusos. São Paulo: Brasiliense, 1978. Além dos trabalhos mais recentes 
de Ana Fani A. Carlos: Espaço-tempo na metrópole: a fragmentação da vida cotidiana e A 
(re)produção do espaço urbano. 
186 Ver: CORREIO DA BAHIA. Mosaico popular: Feira de São Joaquim sobrevivem como retrato da 
cultura da cidade. Salvador, 05 de novembro de 2006. Correio Repórter, p. 1-8. 
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lugares” (Aninha Franco187). E que precisa ser preservada, tombada. Mas, como nos 

chama atenção o professor Fernando da Rocha Peres, “com o ato de mudar, de renovar, 

de restaurar, há sempre o risco de retirar coisas e pessoas para favorecer meia-dúzia. É 

preciso muito cuidado com o andor, com o andar da carruagem. Ali trabalham e 

sobrevivem milhares de pessoas. Para ali afluem diariamente compradores e até 

turistas”188. Chama-nos atenção para conseqüências de um processo de tombamento 

paralelo a projetos de “requalificação física”, sob o risco da resolução em “padronizar a 

feira, fardar os feirantes, retirar a espontaneidade e a alegria do local”. Por isso, nos 

referimos ao “risco”, a faca de dois gumes que esse processo pode representar. 

Metamorfoseando-se pelo econômico, mas ante a sua insuficiência, seja pelo abandono 

ou seja tipo de investimento público no espaço e nas atividades, a Feira, na metáfora 

zoomorfizadora lança seus tentáculos, por muitos de seus agentes, sob outras paragens, 

procurando se fixar sobre outros piquetes. Nesse sentido, conforme apresentamos na 

introdução desse trabalho, a perspectiva de um site e da venda virtual, mas também os 

rumores de lançamento de uma marca de São Joaquim, concorrem para isso. Com 

produtos “made in São Joaquim’s Market” ou “trade in São Joaquim” – e a 

conformação de um “estilo”, é possível explorar modernamente, torná-la 

economicamente viável – aquele “traço” que aparece nas impressões dos viajantes, de 

antes e de hoje, estrangeiros, como o escritor Stefan Sweig na década de 60 e o cineasta 

Sérgio Machado nos nossos dias. Para aquele, “na Bahia podemos, num período de dez 

minutos, estar em dois, três ou quatro séculos diferentes, e todos eles parecem 

genuínos.” Para este, “é incrível como a Bahia tem lugares que parecem intocados desde 

a década de 50. Esse é um deles, a Rampa do Mercado também. Se não fosse pela falta 

de saveiros e pela poluição sonora, estaria igual à foto de Verger.189” A Feira fica na 

charneca da visibilidade-invisibilidade e da resistência-imposição. 

Em paralelo a isso segue outro rumor: a possibilidade de que, com a reforma em 

curso, a Feira de São Joaquim mude de nome. Uma matéria, publicada em 25.02.2010, 

assim noticia: “A Feira de São Joaquim deve mudar de nome e voltar a se chamar de 

                                                 
187 Em Artigo publicado na Muito. Revista semanal do Jornal A Tarde, domingo, 8 de junho de 2008, n 
10, p. 49. 
188 Matéria publicada em A Tarde, no dia 21.01.2004, intitulada “Feira de São Joaquim”. 
189 Entrevista publicada na Revista Muito, em 15.06.2008, n. 11, p. 35. 
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Feira de Água de Meninos, como era conhecido o lendário entreposto popular do local, 

destruído por um incêndio em 1964”190.  

Bem ou mal, a conservação de suas singulares, em todos os níveis, nas recriações 

ou invenções ou naquilo que representa de mais humano, isto é, do face-a-face, do 

interpessoal, é um dos motes de sua existência. A dinâmica da Feira dá-se por meio de 

um intrincado feixe de relações de cooperação e competição que fundamentam, 

digamos, um “utilitarismo simbólico”. A Feira é uma ocasião/situação em que há 

estreita mistura entre troca econômica e troca comercial, reciprocidade e dádiva. Nela o 

ato de consumir reaparece em sua plenitude de humanidade. Num mundo massificado, 

racionalizado, padronizado, as feiras-livres oportunizam sociabilidades, reacendendo o 

caráter ritual, cerimonial da vida. São Joaquim, por tudo que representa, nas suas 

curvas, ruas, um espaço barroco por excelência, rico, suntuoso, carregado, encharcado 

de vida, transbordante de significados – disponíveis a muitos interesses, inclusive 

acadêmicos. 

A manutenção e fortalecimento das feiras-livres, em grande medida, é um esforço 

de potencialização de toda uma cadeia de produção da agricultura familiar no entorno 

de Salvador e nos municípios do interior do Estado. As feiras-livres são oportunidades 

de fechamento e dinamização da rede comercial, com pontos de visibilidade, 

concentração e distribuição das produções locais. As feiras oportunizam o escoamento 

da produção. Acreditamos que a Feira de São Joaquim precisa de intervenções, de 

melhorias e investimento público. O espaço precisa de “organização”, mas não por uma 

vontade institucional, mas consoante as necessidades de sobrevivência das pessoas que 

vivem e consomem. As demandas precisam partir delas e a participação no processo de 

elaboração e implementação precisa ser integral. 

A maioria dos estudos e levantamentos sobre a Feira a tratam economicamente. A 

Feira sempre foi mais vista do ponto de vista utilitarista. Nossa experiência nos leva a 

crer na insuficiência desse tratamento exclusivamente. Percebemos que não seria 

suficiente enxergá-la por uma ótica economicista, mesmo que também seja um espaço 

de comércio e de transações. Parece-nos que este fim não é suficiente para explicá-la, 

não basta responder qualquer inquérito sobre sua sobrevivência ou existência somente 

pela sua viabilidade econômica, sem incorrer em severa parcialidade. 

                                                 
190 Texto publicado no jornal Tribuna da Bahia, em 25.02.2010, redigida por Valdemir Santana, 
disponível em: http://www.tribunadabahia.com.br/news.php?idAtual=40319, Acesso em 26.02.2010. 
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A Feira resguarda ao curioso e/ou pesquisador uma imensa densidade histórica e 

sócio-antropológica. Como já afirmamos antes, nosso esforço perseguiu aqui essa 

percepção-constatação. O alinhavo realizado nestes parágrafos, seções e capítulos está 

em consonância a como nossos olhos viram e vêem a Feira. 
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