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RESUMO: As feiras livres compõem um espaço histórico de resistência em que as relações 

de troca perpassam a vida e o cotidiano das pessoas, não são apenas um local para compra e 

venda de mercadorias, fazem parte da identidade local e têm um papel relevante na dinâmica 

socioeconômica do país, principalmente, nas pequenas cidades. Esse ambiente tão rico e 

plural não é muito estudado pela ciência econômica, além de não ter o devido reconhecimento 

por parte do Estado e dos administradores públicos. Neste contexto, o Programa Incubadora 

da UEFS compreende e articula a integração entre feira livre, agricultura familiar e economia 

popular e solidária como trama textual das reflexões. O objetivo desse estudo é elencar os 

elementos que naturalmente unem a economia popular e solidária as feiras livres e a 

agricultura familiar. Os resultados dessa pesquisa demonstram que as relações sociais e 

econômicas existentes nas feiras livres, vão de encontro aos pressupostos da economia 

popular e solidária, portanto as políticas públicas voltadas para esses espaços não devem ser 

guiadas pelo que rege a economia tradicional. Nesse sentido, a articulação entre as feiras 

livres, agricultura familiar e economia popular e solidária apresenta um horizonte promissor 

para o desenvolvimento local e regional. 
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INTRODUÇÃO 

As feiras acontecem desde a antiguidade, com o objetivo principal de promover trocas 

das diversas mercadorias entre pessoas dos diferentes lugares. No decorrer do tempo e com o 

avanço do comércio, as feiras exerceram um papel importante na implantação do dinheiro, 

consequentemente na evolução do capitalismo e, o mais importante, no surgimento das 

cidades. À medida que a população foi aumentando, os primeiros núcleos urbanos foram 

surgindo; com a evolução dos meios de transporte, as distâncias entre as nações foram 

diminuindo e o comércio expandindo. Assim, esses locais para troca, compra e venda de 

mercadorias foram surgindo em paralelo ao surgimento dos grandes centros urbanos. 

No Brasil, as feiras livres existem desde os tempos coloniais, sendo de fundamental 

importância para a criação e fortalecimento do mercado interno e, consequentemente, para a 

formação das primeiras cidades. Dessa maneira, podemos atribuir outro papel para as feiras, e 

considerá-las como um elemento que está na base da organização social e econômica das 

cidades, desde a sua formação até o presente momento. Apesar de todas as mudanças 

ocorridas no período moderno, as feiras ainda estão presentes em quase todos os municípios 

do país, sendo em muitas cidades, em especial nas pequenas, o principal espaço de 

comercialização de mercadorias.  

Para Boechat e Santos (2011), a feira é um espaço de resistência, que se caracteriza 

através de uma função social que muda a organização espacial e urbana, mas não é apenas um 

local para o comércio de mercadorias, a feira é um ambiente onde as relações de comércio 

perpassam a vida e o cotidiano das pessoas onde ela está inserida,faz parte da identidade local, 

é um espaço onde pessoas de todas as idades, classes, raças e toda a diversidade da sociedade 

se encontram e nesse espaço trocam conhecimentos, experiências e vivências, fazendo assim 

parte da história local. 

Araujo (2012) coloca que, além de ser um ambiente favorável ao comércio, o universo 

das feiras também é propício à sociabilidade, diante das relações de solidariedade, 

apadrinhamento e parentesco que são construídas no decorrer do tempo, são espaços onde as 

relações estabelecidas entre tempo, agentes sociais e processos contribuem para que a vida na 

cidade ganhe uma grande diversidade e pluralidade de possibilidades de uso e apropriação do 

território. Acrescenta ainda que historicamente as feiras adquiriram uma grande importância 

ultrapassando seu simples papel comercial. São também um entreposto de trocas culturais e 
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de aprendizado, onde pessoas de diferentes lugares se encontram para estabelecer laços de 

sociabilidade e apresentam uma diversidade e variedade de valores produzidos pelo trabalho 

livre.  

Na concepção de Pierri e Valente (2009), as feiras são organismos vivos que se 

transformam a todo o momento, acompanhando as contradições e os conflitos da sociedade. É 

nas feiras que se encontram, mediante o trabalho que desenvolvem, as representações claras 

das classes. As feiras representam a diversidade de cada lugar, cada uma com sua identidade 

particular e ainda são espaços democráticos onde se encontram, convivem, competem e 

cooperam sujeitos sociais de todas as classes, raças e religiõesDiante do exposto, pergunta-se: 

que papel representa as feiras livres enquanto espaço socioprodutivo de encontro das variadas 

relações de trabalho, produtos e serviços? 

Responder a esta indagação é tentar evidenciar através da feira livre uma manifestação 

natural e espontânea de economia popular e solidária. Neste contexto, o objetivo desse estudo 

é evidenciar que existe uma semelhança natural e implícita entre as relações comerciais, 

sociais e culturais presentes nas feiras livres e as relações que seguem os pressupostos da 

economia popular e solidária. Diante do exposto o que se coloca é que as politicas públicas 

para economia solidária e até para agricultura familiar, ao serem pensadas, devem considerar 

esse espaço, que é a feiras livre, como parte comum de um tripé que envolve a economia 

popular e solidária a agricultura familiar e as feiras livres, e que devem ser trabalhadas em 

conjunto. 

Esse estudo foi organizado com base na literatura disponível no Programa Incubadora 

de Iniciativas de Economia Popular e Solidária da Universidade Estadual de Feira de Santana 

(IEPS/UEFS), consubstanciada no Grupo de Estudos e Pesquisas em Economia Popular e 

Solidária e Desenvolvimento Local (GEPOSDEL), que estimula ações empreendidas desde 

atividades de incubação de grupos populares, organização de feiras, ofertas de cursos, 

seminários, oficinas, rodas de conversas a disciplinas optativas sobre economia solidária, 

envolvendo e articulando interdisciplinaridades que agregam estudantes de variados graus e 

áreas. 

Com efeito, as leituras e participação desse ambiente, com a orientação e participação 

dos integrantes da equipe da incubadora, possibilitou-nos fazer uma análise descritiva das 

características econômicas e sociais encontradas nas feiras livres, representadas por 
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43(quarenta e três) iniciativas populares presentes nas atividades realizadas pela Incubadora. 

A hipótese defendida é que os agentes participantes das feiras livres mantêm relações distintas 

da economia tradicional, ralações estas que se aproximam em muitos aspectos das relações 

características da economia popular e solidária e, nesse sentido, as feiras livres podem ser 

tratadas como uma manifestação natural e espontânea da economia popular e solidária, e com 

isso, seu fortalecimento através de melhores politicas públicas se mostra um caminho para o 

desenvolvimento também da agricultura familiar. 

No decorrer desse texto, veremos algumas discussões que dão sustentação às 

categorias feira livre imbricadas das relações com agricultura familiar, articulando-se com a 

economia popular e solidária, a qual nos permite fazer esta relação temática sistêmica 

socioprodutiva local. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

A feira livre é frequentemente desprezada como tema de estudo pela ciência 

econômica, não obstante, comumente os formuladores de políticas públicas também não 

realizam suas ações visando preservar e valorizar esse espaço de resistência que são as feiras 

livres. Não encontramos referências nessa área, especialmente na economia convencional, 

nem enquanto espaço de trabalho precarizado que também o é. Para Boechat e Santos (2011), 

a feira se realiza enquanto uma reprodução social e configura-se num local de troca de 

saberes, culturas e aprendizados onde os indivíduos agregam conhecimento, somando e 

adquirindo as experiências vividas pelo outro.  

Nessa dinâmica tão plural e diversa que são as feiras livres, ocorrem as trocas de 

saberes e conhecimentos entre os consumidores e feirantes, ou mesmo entre consumidores e 

também a troca de saberes entre os próprios comerciantes, cada um com sua bagagem, sua 

individualidade, vinda de suas experiências e vivências. Nesse sentido, está aí uma primeira 

aproximação da feira livre com a economia popular solidária, visto que as manifestações 

citadas também estão incorporadas na prática da mesma. As manifestações da economia 

popular e solidária dentro das feiras livres ocorrem de forma relativamente informal; não 

acontecem seguindo regras ou padrões. O próprio ambiente da feira é quem possibilita que 
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relações e laços distintos entre os indivíduos que ali transitam sejam criados de forma tão 

natural e espontânea. 

A Economia Popular e Solidária pode ser vista como um jeito diferente de produzir, 

vender, comprar e trocar as coisas necessárias para a vida em sociedade, conforme Lima 

(2011). Suas relações se diferenciam da economia convencional, onde existe a separação entre 

os donos dos meios de produção e os trabalhadores. Na economia popular e solidária, os 

próprios trabalhadores também são donos dos meios de produção. São os trabalhadores que 

tomam as decisões de como dirigir, dividir o trabalho e repartir os resultados. A Economia 

Popular e Solidária tem suas origens nas lutas da classe trabalhadora organizada por meio dos 

seus movimentos sociais desde (junto), praticamente, início da economia convencional. Ela se 

projeta como uma alternativa ao modelo de produção capitalista, modelo este que em seu 

desenvolvimento se caracteriza criando e concentrando riquezas para poucos,através da 

exploração do trabalho e da destruição do meio ambiente.  

No campo da economia popular e solidária, existem grandes discussões acerca do que 

delimita e diferencia essa economia da economia tradicional. O Sociólogo e economista 

chileno, Luis Razeto(1997),estuda o que chama de Economia Popular, estabelecendo uma 

tipologia para diferenciar as suas formas, sendo estas individuais, familiares e associativas. 

Esse autor entende a Economia Solidária como o potencial de uma nova estrutura da 

sociedade, onde a solidariedade é o elemento de democratização entre a economia, a política e 

a cultura, os três pilares da vida social; Vai além ao propor que a construção de uma nova 

sociedade, através dos princípios éticos e solidários, entre outros elementos, perpassa a 

“economia popular” e a “economia informal”, as pequenas empresas familiares, as 

associações de pequenos produtores, a solidariedade produzida pelo trabalho e pelas lutas dos 

trabalhadores e a participação popular e a autogestão social. Os elementos aqui colocados são 

característicos das feiras livres e as relações existentes na mesma, remetendo a uma segunda 

aproximação das feiras com a economia solidária. 

O Economista argentino José Luis Coraggio(1997), definiu a economia popular como 

um conjunto de atividades econômicas realizadas pelos trabalhadores e suas famílias para 

melhorar suas condições de vida, porém trás uma perspectiva diferente ao colocar que a 

economia popular ainda não é solidária, por se encontrar no centro do sistema capitalista. 

Dentro desta economia popular predominam as relações familiares, pertencendo ao conjunto 
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dessas relações também as pessoas com relacionamento por afinidade. Nessa economia, as 

relações se dão de forma cooperada, coletiva e comunitária, entretanto ocorre que os 

indivíduos podem competir “cooperativamente”, mas suas relações não visam apenas a busca 

pelo lucro. Naturalmente, surgem alguns elementos como a competição cooperada, comum 

entre os vendedores de produtos iguais ou semelhantes dentro das feiras livres, elementos que 

corroboram com a ideia de que espontaneamente dentro desse espaço, mesmo num ambiente 

dominado pelo mercado de forma ampla, surgem relações características da economia popular 

e solidária. 

Observa-se que o objetivo dos empreendimentos de economia popular e solidária é 

garantir não apenas a sobrevivência de seus membros, mas uma perspectiva de vida digna. 

Através de suas práticas é possível alcançar o desenvolvimento sustentável, igualitário para 

todos, com a inclusão de toda diversidade social. 

 
A Economia Solidária surge como possibilidade de combate à exclusão social, na 

medida em que estrutura a democratização da gestão do trabalho, valoriza as relações 

humanas, potencializa o desenvolvimento local integrado sustentado; viabiliza um 

novo caminho para a geração de trabalho, distribuição de renda e transformação social 

e a superação, a partir das discussões, articulações, negociações e intervenções dos 

movimentos sociais. Além de ser uma alternativa de contraposição ao sistema 

econômico capitalista, a Economia Solidária é um campo de formação e espaço de 

confronto de saberes, num processo em que as necessidades populares se transformam 

em demandas sociais (econômico-ideológico) e passam a se constituir em projetos 

emergenciais e históricos. (SCHMIDT, LIMA,SECHIM, 2010, p. 15/16) 

 

No ambiente das feiras livres são encontradas práticas e iniciativas que não são 

comuns da economia tradicional; vão de encontro ao que caracteriza a economia popular e 

solidária. Para Lima (2011), as iniciativas da economia popular e solidária são caracterizadas 

pelos princípios de cooperação, autogestão, solidariedade e ação econômica. São formas 

alternativas de organização política, econômica, social, ambiental, cultural, educacional que 

se contrapõem aos efeitos nocivos dos modelos de crescimento e de desenvolvimento 

capitalistas. Nesse sentido, é notável o protagonismo dos trabalhadores das feiras livres que se 

negam ao trabalho hierarquizado e que, mesmo sem o apoio do poder público e por vezes 

trabalhando em condições precárias, ainda resistem, mantendo relações de cooperação e 

solidariedade no âmbito de sua região e do seu local de trabalho, relações estas que 

notadamente vão ao encontro do que se caracteriza como a economia popular e solidária. 
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Singer (2000) coloca que, nas relações da economia solidária, os participantes da 

atividade econômica cooperam entre si e praticam a solidariedade em vez de competir. Nesse 

aspecto, a economia solidária pode ser vista como uma forma de promover o desenvolvimento 

local através da cooperação. Os habitantes das zonas rurais, em sua grande maioria, 

sobrevivem da agricultura familiar, onde o excedente de suas atividades comumente é 

comercializado ou por meio de atravessadores ou diretamente ao consumidor. Nesse segundo 

caso, as feiras livres são os locais mais propícios para a venda de suas mercadorias. 

Assim pode ser elaborado um tripé entre as feiras livres, agricultura familiar e 

economia popular e solidária. As feiras aparecem como um local com características 

econômicas e sociais distintas das práticas da economia tradicional, próximas das relações 

típicas da economia solidária, historicamente propícias ao comércio de mercadorias da 

agricultura familiar, agricultura esta que ganha força à medida que são incorporadas as 

práticas da economia popular e solidária. Nesse sentido, podemos ter que a economia popular 

e solidária surge como o elo que une e fortalece tanto a agricultura familiar quanto as feiras 

livres, e tudo que ambas representam de positivo para a sociedade. Assim o uso das políticas 

para economia solidária convém ser, também, direcionado para promover as feiras livres e 

ainda, ao contribuir para o fortalecimento da agricultura familiar, políticas públicas para 

desenvolver as feiras livres passa a ser algo necessário. 

A partir dos anos 2000 começaram a ser implementados importantes programas 

governamentais com incentivos para o desenvolvimento da economia solidária e a agricultura 

familiar no Brasil, nesse bojo foi instituída uma secretaria especial, atrelada ao Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE), criada para promover suas iniciativas e empreendimentos 

solidários, a SENAES (Secretaria Nacional de Economia Solidária) criada em 2003, que 

realiza estudos e promove ações que visam desenvolver a agricultura familiar e a economia 

solidária. Contudo muito dos recursos são voltados especialmente para a produção de 

mercadorias e serviços vindos de iniciativas da economia popular e solidária, mas a 

comercialização ainda é um gargalo tanto para a economia solidária quanto para a agricultura 

familiar, que tem que competir em pé de desigualdade com os empreendimentos da economia 

tradicional, que por suas características ganham em escala e menores custos de produção.  

Sendo assim a inclusão das feiras livres nos projetos para economia solidária e a 

agricultura familiar, como o espaço propício ao comércio popular e solidário que é, ainda, 
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ideal para agricultores familiares e empreendimentos da economia solidária realizarem 

venderem seus produtos, se mostra como algo essencial para o desenvolvimento de todas as 

partes do tripé que envolve a economia popular solidária, agricultura familiar e feiras livres, 

que segundo essa análise são melhor realizadas quando pensadas em conjunto. Dessa maneira 

o que é colocado é que; ao se pensar em políticas públicas para qualquer uma das partes do 

tripé economia popular solidária, agricultura familiar e feiras livres é fundamental que se 

pense nas outras duas partes como suas complementares, onde o que é realizado em uma traz 

reflexos positivos nas outras. 

Com o passar do tempo e com o desenvolvimento dos centros urbanos, as feiras livres 

tiveram seu espaço reduzido em muitos lugares, em especial nas grandes cidades. O 

surgimento de novos espaços de comercialização como os supermercados, shoppings centers, 

entre outros que incorporam as características típicas da sociedade capitalista de consumo, 

contribuíram para o distanciamento das pessoas desses locais. Em meio a sociedade de classes 

em que vivemos, existe algo como um status ligado aos frequentadores das feiras livres.Tem-

se que as pessoas que compram ou trabalham nas feiras são aquelas menos abastadas. Assim, 

as feiras são vistas como um local de consumo popular, caracterizado pela informalidade, 

onde os segmentos sociais mais baixos encontram preços acessíveis para seu nível de renda. 

Em contraponto, as pessoas das classes mais elevadas não se dispõem a estar no ambiente das 

feiras livres. Nesse aspecto são importantes medidas por parte do poder público, através de 

suas politicas públicas, visando desmistificar esse espaço, que possui produtos até de 

qualidade superior aos vendidos nos mercados modernos, e é um local democrático em sua 

essência por estar acessível a todos, de todas as classes.  

Um exemplo que pode ser colocado para demonstrar como os efeitos do crescimento e 

urbanização de algumas cidades resultaram numa tentativa de limitação do espaço de uma 

feira, através do Poder Público foi o que aconteceu com a feira livre da cidade de Feira de 

Santana, BA. Feira de Santana é uma cidade, como muitas outras, que surge de uma feira. À 

medida que foi crescendo no âmbito regional, a feira ganhou destaque e, consequentemente, o 

volume de pessoas e mercadorias circulando no local foi aumentando progressivamente. A 

tradicional feira era realizada todas as segundas-feiras, no centro da cidade, que cresceu ao 

seu redor. Devido ao seu crescimento considerado por muitos como desorganizado, a feira 
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terminou por gerar congestionamentos na região central da cidade, região esta onde os 

estabelecimentos comerciais terminaram se concentrando. 

A feira livre terminou sendo acusada de ser uma instituição medieval, anti-higiênica, 

altamente poluidora e não compatível com o grau de desenvolvimento de Feira de Santana 

como núcleo urbano desenvolvido, porém, enquanto um fenômeno sócio econômico, ela 

segue acompanhando o crescimento da cidade (MOREIRA, 1996). Após muitas discussões, 

com argumentos contra e a favor, o Poder Público da cidade decidiu por deslocar a feira do 

centro da cidade para uma região mais afastada, onde foi construído um Centro de 

Abastecimento, que veio a acomodar os feirantes que historicamente expunham seus produtos 

na região do centro da cidade, ou seja, a feira livre perdeu seu espaço para os 

estabelecimentos comerciais modernos nesse local. Contudo, esta feira livre ainda resiste, 

mesmo com tantas tentativas no sentido de descaracterizá-la,deslocá-la, em troca de uma 

proposta de modernização comercial.Não obstante,as relações e os laços de identidade com o 

local da feira ainda são vivos na dinâmica da cidade, que é o segundo maior entreposto 

comercial do estado e a 34ª cidade comercial do país, maior que algumas capitais de estado, 

inclusive. 

Com efeito, na perspectiva do vendedor, o comércio de seus produtos direto para os 

consumidores na feira é capaz de proporcionar uma remuneração adequada com os recursos 

disponíveis do feirante.  Por meio do diálogo, da pechincha e do contato direto entre 

produtores e consumidores, ambos tendem a ganhar quando se encontram no espaço da feira 

livre. Por normalmente não pagarem impostos pela venda de seus produtos, naturalmente os 

preços podem ser melhor ajustados pelos comerciantes, e um preço justo para compradores e 

vendedores pode ser alcançado. Esses são traços próprios da economia informal, assim como 

da economia popular e solidária. Para que essa relação direta entre produtores e consumidores 

realmente aconteça, é importante que a presença do “atravessador”, comum nesses ambientes, 

seja restrita, porque comumente são estas figuras que mais se beneficiam da comercialização 

das mercadorias, em especial da agricultura familiar, pagando preços baixos aos produtores e 

vendendo aos consumidores ao preço que lhes possibilitem o maior lucro. 

Nessa perspectiva o fortalecimento da agricultura familiar, através dos 

empreendimentos de economia popular e solidária, tem um papel fundamental também para 

limitar a presença dos atravessadores, pois estes empreendimentos, ao incentivar consumo 
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consciente e a produção sustentável e fortalecer a identidade dos produtores locais, através da 

união e do trabalho, possibilitam a organização dos produtores em grupos, associações, 

cooperativas entre outros mecanismos de ação coletiva, e assim fica vislumbrada a vantagem 

e a possibilidade de comercializar seus produtos diretamente aos consumidores, algo que 

dificilmente conseguem de forma individual. 

As iniciativas de economia popular e solidária têm o poder de transformar a realidade 

local e os indivíduos que ali vivem e produzem, e a agricultura familiar em muito se beneficia 

com as ações e os empreendimentos de economia popular e solidária. Nesse conjunto, as 

feiras livres são um espaço propício para que os produtos da agricultura familiar sejam 

comercializados de forma justa e integrada. Dessa forma ao se pensar políticas públicas para a 

agricultura familiar é plausível que as feiras livres nelas estejam incluídas, pois são o 

ambiente propício para o comércio final dos produtores familiares. 

Na prática, a feira é um lugar democrático, de acesso a todos e com produtos de 

qualidade semelhante aos dos supermercados e de demais estabelecimentos comerciais. 

Porém, trazendo o posicionamento de Lima (2011), para o caso da Feira da Estação Nova, em 

Feira de Santana-BA, para um âmbito geral e comum à realidade da maioria das feiras livres é 

citado que: 

 
...a atual situação da Feira Livre demanda intervenções corretivas e preventivas, que 

resultarão em uma melhoria do atendimento, através das adequações da base física e 

do ordenamento logístico, melhoria das condições higiênicas sanitárias e da 

consequente qualidade dos produtos comercializados, elementos decisivos para 

reconquista e conquista de novos participantes e/ou clientes (LIMA, 2011,p. 09.) 

 

O fato de as feiras livres serem compostas, em sua maioria, por pequenos agricultores, 

que não possuem meios de promover a feira para atrair mais consumidores, e nem estão 

organizados para tal objetivo, possibilita que os atravessadores se beneficiem ainda mais 

dessa fragilidade dos produtores, impedindo uma maior interação entre campo e cidade. Além 

do mais, os agricultores ainda sofrem com o descaso por parte dos órgãos públicos. Esses 

elementos citados fazem com que iniciativas que busquem o desenvolvimento e valorização 

destes espaços sejam cada vez mais relevantes. 

Mesmo com o avanço dos novos estabelecimentos comerciais já citados, observa-se 

que ainda hoje as feiras livres são parte fundamental da economia e da vida de muitas cidades, 

em especial as pequenas cidades onde: 
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As feiras livres são eventos periódicos, que ocorrem em espaços públicos, aonde 

homens e mulheres realizam trocas comerciais de mercadorias, com a finalidade de 

garantir suas condições materiais de vida. São parte de circuitos locais de 

comercialização curtos, e podem propiciar o escoamento da produção agrícola local. 

Por esse e por outros motivos, podem colaborar com programas e estratégias de 

desenvolvimento local(PIERRI e VALENTE, 2009,p.11). 

 

Os “dias de feira” são um evento de grande importância para estes pequenos 

municípios, onde as feiras, na maior parte dos casos, são o maior espaço de comercialização 

no município.  As feiras alteram toda a rotina local, gerando ocasionalmente certo tumulto no 

trânsito da cidade, dada a grande quantidade de pessoas e mercadorias que ficam circulando 

no mesmo tempo, ao longo do dia, no espaço da feira. À medida que uma feira surge e esta 

ganha destaque em uma região, ela atrai pessoas de todos os lugares. Comerciantes e 

compradores das mais diversas mercadorias se encontram ali no mesmo espaço, e interagindo 

de diversas maneiras com o local, a região e uns com os outros, trazendo toda a pluralidade 

existente numa sociedade para um único local. 

As feiras livres fazem parte da história local e as pessoas que ali convivem criam uma 

identidade com o ambiente da feira. Essas pessoas se encontram como atores e sujeitos das 

relações ali estabelecidas. Por geralmente acontecerem rigorosamente em dias determinados, 

as feiras terminam por criar uma rotina na cidade. As relações entre as pessoas que participam 

das feiras por vezes formam laços que vão além dos comerciais. Ao circular na feira, as 

pessoas examinam produtos, conversam, pechincham ou simplesmente transitam em busca do 

que precisam. Nesses momentos, laços mais profundos podem ser criados. Não é incomum as 

pessoas terem seus feirantes preferidos, conhecidos de longas datas, sendo até mais amigos do 

que propriamente vendedores e compradores. Em conjunto a tudo isso, ainda são presentes as 

manifestações culturais do local. Nesse aspecto, as feiras são espaços onde a diversidade 

regional pode ser preservada. 

Segundo Araujo (2012), a feira livre constitui-se ainda em um canal que promove o 

relacionamento direto entre produtor e consumidor final, fazendo com que o produtor possa 

identificar de maneira mais fácil as necessidades e desejos de seu cliente e, desta forma, 

aprimorar aspectos produtivos e estruturais. Esses espaços vão além de simples pontos de 

compra e venda de mercadorias, são lugares em que diferentes relações sociais são 

estabelecidas, deixando de ser apenas um local de comércio, para servir simplesmente como 

pontos de encontro de amigos ou de conhecidos, que ali vão para realizar os mais variados 
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atos da vida social, nesse local então encontram um sentido de permanência e de identidade 

que não encontrariam em nenhum outro. 

Entendendo que são os feirantes e os fregueses os agentes principais atuantes nas 

feiras livres, Araujo (2012) observa que esses personagens não são homogêneos, em sua 

origem, são distintos e vêm de lugares sociais diferentes, conclui que: 

 
Mesmo que sejam todos feirantes, características peculiares existem, como os 

rendimentos, oferta de produtos múltiplos de mercadorias e origens diversas. São 

ofícios, portanto, que fazem parte da construção identitária de cada sujeito a partir de 

inúmeros elementos, que vão desde suas experiências individuais e coletivas, 

formação religiosa, educacional, familiar, memórias individuais de grupo...e que... 

essas especificidades fazem com que, mesmo pertencentes a um mesmo grupo social, 

os indivíduos possuam interpretações e valores diferenciados.(ARAUJO, 2012,p.62). 

 

Diversas podem ser as origens dos indivíduos que compõem a feira: aprendizado, 

familiar, por desemprego, entre outras histórias, podem ter levado estas pessoas a pertencerem 

àquele espaço, mas no local da feira livre, os compradores em muitos casos são os próprios 

feirantes, que ali também compram de seus colegas os seus mantimentos, sendo assim 

“sujeitos ativos, resultado da cultura e da relação dialética” entre o “ser feirante” e o “ser 

freguês”. (ARAUJO, p.63, 2012). 

 

Para Lima (2011):  

 

O trabalho do feirante se comunica de forma aproximada com a economia popular e 

solidária, tendo em vista as relações amigáveis, parcerias e os laços de solidariedade 

que circundam aquele ambiente, ainda que não disponha de orientação neste sentido, 

nem por parte do poder público, nem por outras formas, embora persista num 

incipiente processo de associação. (LIMA, 2011, p.07) 

 

A rotina de ir “fazer a feira” e toda a carga histórica e identitária que essa ação 

representa, remete às relações que ali são consolidadas e pode explicar a resistência desses 

espaços. Relações como as de confiança entre o feirante e o consumidor, que por vezes podem 

se constituir em uma amizade duradoura, ou da fidelidade dos fregueses que sempre voltam 

aos vendedores de costume, nem sempre para comprar, apenas para conversar, interagir, 

trocar receitas. Nessas relações, a confiança e a amizade construída ao longo do tempo são 

mais importantes até que as relações comerciais que são realizadas entre os envolvidos. 
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Boechat e Santos (2011), trazem alguns aspectos que servem como uma generalização 

dos fenômenos econômicos predominantes nas feiras:  

 
“O mercado relativo às feiras tem as seguintes características: mercado atomizado; a 

entrada/saída de feirantes não altera os preços praticados; preços são fixados de 

acordo com os concorrentes; preço recebido pelo produtor é igual ao pago pelo 

consumidor; grande oscilação de preço entre o início e fim da feira; vendas feitas 

geralmente em dinheiro; volume comercializado pequeno; grande variedade de 

produtos; ocorre fidelização pela qualidade” (BOECHAT E SANTOS, 2011;in, 

Figueiredo et al.,2003. pag.11) 

 

Nas feiras livres, vendedores de um mesmo produto estão normalmente próximos um 

do outro, não havendo muita diferença entre os preços de suas mercadorias. A concorrência se 

dá mais pela qualidade e confiança do que via preços. Os vendedores até se ajudam, 

disponibilizando suas mercadorias para a venda do outro em algumas situações. Porém, 

mesmo não havendo esse acirramento concorrencial comum nos mercados capitalistas 

tradicionais, cada vendedor desenvolve suas estratégias de venda, e a “pechincha” é uma arma 

usada por todos, visando sempre garantir que toda sua mercadoria seja vendida, de forma que, 

se não ajude, não prejudique seu vizinho de banca, que é considerado como um companheiro 

e não um rival, e assim todos poderem sobreviver com dignidade. 

Com tantas características e relações distintas, é factível considerar que, mesmo sendo 

um local propício ao comércio, a feira livre é mais que um ponto comercial. No ambiente das 

feiras existe o compartilhamento econômico e cultural entre as pessoas de diferentes regiões. 

Nela circulam bens, culturas e pessoas de diferentes lugares. A feira também é um local onde 

ocorrem relações políticas, pois para ter seu nome reconhecido no mercado é fundamental que 

o comerciante tenha boas relações com seus vizinhos, consumidores e até com o Poder 

Público. Os feirantes por sua vez promovem trocas que se baseiam na particularidade, na 

solidariedade, na complementaridade e informalidade que resultam na consolidação histórica 

dessas relações sociais. Com todos esses elementos e por sua história e representatividade 

local, as feiras podem ser consideradas verdadeiras representações das sociedades rurais. 

(RIBEIRO, 2007) 

São muitos elementos que diferenciam o comércio nas feiras livres do comércio nos 

estabelecimentos comerciais mais modernos. A possibilidade de contato direto doprodutor 

com o vendedor, a relação de confiança entre produtores e consumidores, entre outras 

relações, coisas que são comuns nas feiras, não são cultivadas em um supermercado por 
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exemplo. Além disso, é reconhecida a importância das feiras em relação à disponibilidade e 

garantia de acesso a alimentos com a origem e qualidade reconhecidas. O consumo de 

produtos das feiras livres vai de encontro aos novos padrões de consumo influenciados pela 

globalização, e concorre em pé de desigualdade com grande disponibilidade e facilidade dos 

alimentos industrializados. Com as novas concepções do que é ter “qualidade de vida”, a 

preocupação com a alimentação saudável vem sendo algo mais comum. Desse modo, os 

produtos oferecidos na feira, produzidos por agricultores familiares de forma orgânica e 

sustentável, são um diferencial e cada vez mais procurados, inclusive pelas classes mais altas 

da sociedade. 

Um exemplo, onde a agricultura familiar, a economia popular e as feiras livres com 

seus elementos em comum, que se complementam, e são capazes de contribuir para o 

desenvolvimento local são as Feiras da Agricultura Familiar da Rede XiqueXique.A rede 

conta com núcleos em dez cidades no Rio Grande do Norte. Nessa organização, os 

agricultores se articulam em unidades familiares, grupos, associações e cooperativas. Essas 

formas de organização são típicas da economia popular e solidária. Na Rede XiqueXique, elas 

estão inter-relacionadas e são a sua estrutura. (AZEVEDO E NUNES, 2013) 

A Rede XiqueXique é articulada pelos princípios da economia solidária, como a 

autogestão, a produção sustentável, o trabalho cooperado e a divisão da produção.  Singer 

(2000) aponta que a autogestão forma a base de uma organização da economia solidária. A 

autogestão é o elemento que possibilita a integração de todos os cooperados, associados e 

sócios nas decisões e definições dos objetivos, sem a presença da figurado chefe e da estrutura 

hierárquica.  

As feiras livres são parte das estratégias de inserção dos produtos locais da agricultura 

familiar produzidos pela Rede. É notado que a agricultura familiar, quando bem estruturada, 

tem um grande potencial para produção agrícola e agregação de valor, mas é sempre muito 

difícil a abertura e fixação de mercados para esses produtos. Baseado no exposto, Azevedo e 

Nunes (2013), sugerem que feiras de agricultura familiar vêm desenvolvendo um papel 

importante para os agricultores familiares dessa região. Essas feiras estão fortalecendo a 

produção agrícola, gerando renda para famílias e um elemento importante que é a garantia de 

um mercado fixo para o agricultor familiar vender seus produtos, e ainda mais valorizando 

sua produção, de forma que, com essa inserção, fica mais difícil a ação dos “atravessadores”.  
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Essa forma de comercialização baseada em feiras é articulada pela Rede XiqueXique e 

é organizada semanalmente com a estrutura em bancas. As feiras semanais da agricultura 

familiar da Rede XiqueXique podem ser encaradas como uma das manifestações mais puras 

da economia solidária.As feiras possibilitam aos consumidores o acesso a produtos de 

qualidade, considerando que em sua essência prezam a produção de alimentos de forma 

orgânica e sustentável, livres de agrotóxicos.  

As feiras da agricultura familiar se configuram na maior essência da economia 

solidária, representam um novo modelo de consumo alimentar ecologicamente correto. Para 

criação e desenvolvimento desse modelo faz-se necessário reestruturar os mercados locais, 

buscando uma relação mais direta entre consumidor e produtor. Ao incentivar o consumo de 

alimentos, que por trás de seu processo de produção existem as preocupações ambientais e 

que prezam a segurança alimentar, as feiras da agricultura familiar ainda contribuem para uma 

vida mais saudável, beneficiando assim todos aqueles indivíduos que buscam consumir os 

alimentos comercializados nesses espaços. (AZEVEDO E NUNES, 2013) 

Compreende-se, portanto, que a agricultura familiar compõe-se de elementos que estão 

imbricados nos princípios da economia popular e solidária como cooperação, relações 

solidárias, articulação do trabalho de forma coletiva e familiar, distribuição dos resultados 

socioprodutivos entre os trabalhadores e famílias envolvidas. Essas relações ainda retomam 

práticas históricas das famílias, como as produções artesanais e orgânicas, cujas valorizações 

estão sendo colocadas nos mercados mais modernos como algo novo, futurista e inusitado, 

não obstante as feiras livres articuladas à agricultura familiar e à economia popular e solidária 

as apresentam como formas econômicas simples que são inovadoras pela sua naturalidade e 

simplicidade socioprodutivas, mas nunca deixaram de existir nos ambientes populares como 

as feiras livres. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

A agricultura familiar e as feiras livres, quando realizadas dentro dos modelos da 

economia popular e solidária, podem ser consideradas como propulsoras de outra forma de 

desenvolvimento, têm o poder de desenvolver as economias locais e regionais de maneira 

endógena. Ao abrir novos espaços para comercialização, a criação das feiras livres, ou feiras 
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da agricultura familiar, acaba incentivando a produção agrícola orgânica, com alimentos 

saudáveis para os consumidores, garantindo ainda uma melhora na qualidade de vida desses 

trabalhadores familiares, ao passo que, por meio das praticas de produção e comercializações 

solidárias, garantem também meios para o desenvolvimento de toda comunidade. 

Após uma análise do que as feiras livres representam para a economia e a sociedade 

do local onde são realizadas é notável que as relações comerciais, econômicas e sociais 

construídas ao longo do tempo no ambiente da feira são diferentes das relações de 

concorrência e exploração naturais dos locais de comercialização modernos da economia 

convencional. As feiras, portanto, são espaços de resistência e identidade onde a maior parte 

dos envolvidos, mesmo sem saber, por vezes estão agindo fora do que caracteriza os 

pressupostos da economia tradicional. 

Nota-se que por vezes não é dada a devida importância a estes espaços tão ricos que 

são as feiras livres. Esses ambientes terminam por ser desconsiderados dentro das análises 

econômicas e ainda poucas são as políticas públicas para valorização desse espaço tão 

importante. Entretanto, como foi explicitado, as feiras livres têm um papel relevante dentro da 

dinâmica social e econômica, em especial, das pequenas cidades, e podem ser um elemento 

utilizado para fortalecer o desenvolvimento local.  

Com o estabelecimento do vínculo natural entre a economia popular e solidária, 

agricultura familiar e feiras livres, é desejado que surjam mais estudos e ações no sentido de 

fortalecer organicamente esses espaços de resistência e identidade que são as feiras livres. E 

ainda se espera que surjam cada vez mais propostas e ações de todas as esferas do governo 

implementando políticas de desenvolvimento para a economia solidária, a agricultura familiar 

e as feiras livres. 

No ano de 2014, com a elaboração do primeiro Plano Nacional de Economia Solidária 

(2015-2019), possibilitou-se um instrumento de orientação das políticas públicas para os 

próximos anos, construída com a participação ativa do público da economia solidária, durante 

as várias etapas da III Conferência Nacional de Economia Solidária no ano de 2014. Dentro 

dos eixos de ação do plano estão a análise das forças e fraquezas (internas) e das 

oportunidades e ameaças (externas) para o desenvolvimento da economia solidária no atual 

contexto socioeconômico, político, cultural e ambiental, nacional e internacional; e as 

definições estratégicas, considerando a análise do contexto e as demandas dos 
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empreendimentos econômicos solidários, à luz dos princípios, práticas e valores da economia 

solidária.  

Neste contexto, as feiras livres por suas características têm um potencial natural de 

promover o desenvolvimento da economia solidária, e da agricultura familiar, entretanto ainda 

não é reconhecida a sua importância, e são poucas as políticas públicas para o 

desenvolvimento desses espaços. Diante do exposto, fica evidente que a inclusão das feiras 

livres como parte das ações para o fortalecimento da economia solidária se mostra como algo 

fundamental e necessário para que as iniciativas de economia popular e solidária possam se 

realizar e desenvolver em toda sua plenitude de um sistema local. 

Ao se expor os pressupostos que norteiam a economia popular e solidária, nota-se que 

a forma de produção e realização do trabalho dessa economia vai de encontro a formas 

naturalmente encontradas nas feiras livres. As relações solidárias e cooperativas típicas da 

economia solidária, ao encontrarem um ambiente tão plural e diverso como as feiras 

livres,encontram um ambiente favorável ao surgimento de uma forma diferente de se produzir 

e viver.  Nesse sentido, as feiras livres podem ser vistas como uma manifestação espontânea 

da economia solidária, visto que, na essência de suas práticas, têm características comuns e 

por isso ao se pensar em políticas públicas para a economia solidária deve-se pensar também 

nas feiras livres enquanto parte de seu conjunto. 
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