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Resumo

A feira livre de um município desempenha importante papel socioeconômico 

por subsidiar renda direta para produtores locais e por ser um centro comercial que atende às 

necessidades da população. Os supermercados têm assumido cada vez mais papel central no 

cotidiano dos consumidores por comercializarem demanda mais ampla de alimentos. O presente 

estudo objetivou caracterizar o perfil de consumidores e manipuladores de hortaliças de uma feira 

livre e supermercados de Santo Antônio de Jesus, Bahia. Trata-se de um estudo epidemiológico 

do tipo corte transversal, de caráter descritivo, utilizando abordagem quantitativa e qualitativa, 

desenvolvido nos meses de janeiro a março de 2009 e janeiro a março de 2010. Para a coleta de 

dados, foram utilizados questionário validado, conversas informais e entrevistas semiestruturadas. 
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Os pesquisados estavam, em sua maioria, na faixa etária entre 17 a 22 anos e 35 a 40 anos; sexo 

feminino; baixa escolaridade; renda familiar abaixo do salário mínimo; vivendo e trabalhando 

em locais com esgotamento sanitário deficiente. Há de se destacar uma frequência importante 

do uso de medicamentos por conta própria na população estudada, bem como a não finalização 

do tratamento terapêutico. Caracterizar usuários quanto ao uso contínuo de medicamentos e 

plantas medicinais auxilia na promoção de políticas públicas adequadas ao uso racional destes 

pela população local. Concluiu-se que o perfil dos feirantes é marcado pela informalidade, 

baixa remuneração, carga horária de trabalho elevada e flexível, diferente dos manipuladores de 

supermercados. A caracterização dos manipuladores e consumidores revelou que, a despeito 

da abertura de muitos supermercados, a feira do município de Santo Antônio de Jesus continua 

sendo um ponto de encontro entre os que buscam vender e os que desejam comprar hortaliças. 

Palavras-Chave: Manipulação de alimentos. Satisfação dos consumidores. Uso de medicamentos.

PROFILE OF HANDLERS AND CONSUMERS OF VEGETABLES FROM FARMERS MARKET 

AND SUPERMARKETS

Abstract

The street markets of a city play an important socioeconomic role by subsidizing 

direct income for local producers and for being a commercial center that caters the needs of 

the population. Supermarkets have increasingly assumed a central role in the daily lives of 

consumers as they commercialize a broader range of foods. The present study aimed to 

characterize the profile of consumers and handlers of fruits and vegetables from a street market 

and supermarkets of Santo Antônio de Jesus, Bahia. This is an epidemiological cross sectional 

and descriptive study, using quantitative and qualitative approach, developed during the 

months of January to March 2009 and January-March 2010. For the data collection validated 

questionnaires, semi-structured interviews and informal conversations were used. Respondents 

were mostly aged between 17 and 22 years and 35 to 40 years, female gender, low education, 

family income below the minimum wage, living and working in places with poor sanitation. It is 

important to highlight an indiscriminate practice of self-medication in this population, as well as 

non-completion of therapeutic treatment. To characterize users accordingly to their continuous 

use of medications and herbal medicine helps in promoting appropriate public policies for 

the rational use of medicines by the local population. It is concluded from this study that the 

profile of marketers is marked by informality, low payment, high and flexible workload, unlike 
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supermarket handlers. The characterization of handlers and consumers showed that, despite the 

opening of many supermarkets, the street market of Santo Antônio de Jesus remains a meeting 

point for those seeking to sell and those who want to buy vegetables.

Key words: Food handling. Consumer satisfaction. Drug utilization.

PERFIL DE LOS MANIPULADORES Y CONSUMIDORES DE HORTALIZAS PROVENIENTES 

DE FERIAS LIBRES Y SUPERMERCADOS

Resumen

La feria libre de una ciudad juega un importante rol socioeconómico mediante 

la subvención de renta directa para los productores locales y por ser un centro comercial que 

abastece a las necesidades de la población. Los supermercados han asumido un rol, cada 

vez más central en el cotidiano de los consumidores, por la oferta cada vez más amplia de 

alimentos. El presente estudio tuvo como objetivo caracterizar el perfil de los consumidores y 

manipuladores de hortalizas de una feria libre y los supermercados de Santo Antonio de Jesús, 

Bahía. Se trata de un estudio epidemiológico, de tipo transversal y descriptivo, con enfoque 

cuantitativo y cualitativo, desarrollado en los meses de enero a marzo de 2009 y enero a marzo 

de 2010. Para la recolecta de los datos, se utilizaron un cuestionarios validado, conversaciones 

informales y entrevistas semiestructuradas y. Los encuestados tenían edades comprendidas, 

mayoritariamente, entre 17 y 22 años y 35 a 40 años, sexo femenino, bajo nivel escolar, ingreso 

familiar por debajo del sueldo base, que viven y trabajan en lugares con malas condiciones 

sanitarias. Hay que destacar una frecuencia importante del uso de medicinas por su cuenta 

en esta población, así como la no finalización del tratamiento terapéutico. Caracterizar a los 

usuarios, cuanto al uso continuo de medicinas y plantas medicinales, ayuda en la promoción 

de políticas públicas adecuadas para el uso racional de estos por la población local. Se concluye 

que el perfil de los feriantes se caracteriza por la informalidad, los bajos salarios, carga de 

horaria de trabajo elevada y flexible, diferente de los manipuladores de supermercados. La 

caracterización de los manipuladores y consumidores mostró que, a pesar de la apertura de 

muchos supermercados, la feria de Santo Antonio de Jesús sigue siendo un punto de encuentro 

para aquellos que tratan de vender y comprar hortalizas.

Palabras-Clave: Manipulación de alimentos. Satisfacción de los consumidores. Utilización de 

medicinas.
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INTRODUÇÃO

As feiras livres são consideradas como fenômenos econômicos e sociais antigos 

que remontam aos primeiros agrupamentos humanos.1 As feiras surgem da necessidade que 

os homens têm de comprar, vender e trocar produtos de diversos tipos, atraindo pessoas 

residentes em locais distantes para o ponto central de comercialização.2 Embora percebida 

como modelo comercial ultrapassado, que preserva características medievais, as feiras 

promovem o desenvolvimento econômico e social, fomentando a economia das pequenas 

cidades interioranas.3 As feiras constituem-se em territórios consagrados às negociações, 

encontros sociais, conversas e outras relações que delimitam um espaço “sagrado e profano”, 

repleto de vozes e imagens,4 sem impedir que os luxuosos supermercados proliferem, 

oferecendo conforto e comodidade àqueles que os procuram em busca de produtos melhor 

acondicionados, propícios para o consumo.5

A escolha das feiras para aquisição de alimentos justifica-se por diversos fatores: 

preço dos alimentos, tradição, cultura alimentar e outros. Recentemente, observa-se a 

queda da participação das feiras, em razão do aumento de interesse do varejo moderno na 

comercialização de produtos frescos.6 A feição da feira e do feirante vai se transformando, 

dia a dia, frente às necessidades do mercado, que é afetado pela nova ordem internacional 

do capital. O feirante era o homem oriundo do campo e quase sempre o pequeno produtor 

que, nas cidades, expunha à venda o que colhia na propriedade familiar. Hoje, nesse tipo 

de mercado, inseriram-se profissionais qualificados com ensino médio e superior por razões 

aliadas à oferta de emprego formal.1-3

As feiras e os supermercados são os principais locais de venda de frutas, 

hortaliças e verduras in natura. O cenário de evolução das feiras apresenta inúmeras 

possibilidades de pesquisa, podendo ser avaliado tanto seus aspectos socioeconômicos 

como culturais.7 Os supermercados são definidos como comércio varejista de mercadorias, 

com predominância de produtos alimentícios, e com área de venda entre 300 e 5.000 m2. 

Representam hoje o principal local de comércio de alimentos nas cidades de médio e grande 

porte, constituindo-se em setor significativo da economia brasileira. Os supermercados 

têm assumido cada vez mais um papel central no cotidiano dos consumidores por 

comercializarem uma demanda mais ampla de alimentos e por manterem por mais tempo o 

estabelecimento aberto.8

Com a globalização, ficaram mais evidentes os problemas relativos à qualidade 

dos alimentos para consumo humano. Manipuladores de alimentos de comércios diversos 

desempenham uma função importante na preservação da higiene desses produtos, pois 
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podem representar uma importante fonte de transmissão de vários agentes infecciosos 

e/ou parasitários. As práticas de higiene e limpeza são herdadas da tradição e cursam em 

conformidade com os contextos relacionais e simbólicos que permeiam a experiência 

dos sujeitos ao logo da vida, ultrapassando o conhecimento técnico e racional das 

recomendações científicas, sem deixar de se atrelar a aspectos sociais, econômicos, 

ambientais e culturais dos envolvidos. 

Desta forma, surge o interesse de pesquisar sobre o manipulador de alimentos, 

especificamente quem manipula hortaliças na feira (o feirante) e em supermercados (o 

funcionário do setor de hortifrutigranjeiro) e também a respeito do comportamento do 

consumidor, que consiste em uma parte essencial do marketing.9 A análise do comportamento 

do consumidor deve ser feita com base nos aspectos que influenciam esse comportamento, 

tais como fatores pessoais e socioculturais, pois o homem caracteriza-se pela sua condição 

de ser social.10 O interesse por pesquisar e conhecer o perfil do consumidor local vem do 

fato de contribuir para o melhoramento da infraestrutura do ambiente de compra, identificar 

razões que expliquem a escolha do produto comercializado e possibilitar abordagens que 

permitam aos manipuladores o entendimento do comportamento do público que frequenta 

os comércios pesquisados. O resultado desta análise pode produzir, como consequência, 

material relevante que possa interferir no processo de compra e venda desse setor.

Considerando que as práticas e percepções de limpeza e higiene são 

constituídas pelas características socioeconômicas e culturais e experiências dos sujeitos, 

é de se supor que, conhecendo este perfil, ocorra o favorecimento no desenvolvimento 

de ações educativas dialógicas e sensíveis e, consequentemente, mais efetivas, levando em 

conta tanto os modos de interpretação das recomendações da Vigilância Sanitária, quanto 

ao conjunto sociocultural de saberes e práticas locais. Neste sentido, a análise de diferenciais 

de gênero (masculino e feminino) com base na descrição do perfil sociodemográfico e 

cultural tem alcançado destaque nos últimos anos.11 Além disso, o universo da feira livre e de 

supermercados com seus aspectos econômicos, sociais e culturais e seus atores, oferece um 

conteúdo de grande riqueza. 

Desta forma, o presente estudo objetivou caracterizar o perfil de consumidores e 

manipuladores de hortaliças de uma feira livre e supermercados de Santo Antônio de Jesus, Bahia.

MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de um estudo epidemiológico do tipo corte transversal, de caráter 

descritivo, utilizando abordagem quantitativa e qualitativa. Foi desenvolvido nos meses 
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de janeiro a março de 2009 e janeiro a março de 2010, no espaço urbano da cidade 

de Santo Antônio de Jesus, Bahia, Brasil, envolvendo a caracterização do perfil de 

consumidores e manipuladores de hortaliças da feira livre e de três supermercados, locais 

de interesse socioeconômico para cidades circunvizinhas, vendendo mercadorias dessas 

ou para essas cidades. No centro da cidade, podem-se encontrar cinco supermercados 

que, em conjunto com vários mercados menores, comercializam produtos diversos, 

como frutas e hortaliças. Para melhor operacionalizar as atividades, foram escolhidos três 

supermercados por sorteio manual.

Utilizou-se a apreensão dos dados por meio de aplicação de questionário 

validado, conversas informais e entrevistas semiestruturadas, nos diversos dias da semana e 

nos horários de funcionamento dos ambientes pesquisados. Previamente à aplicação desses 

instrumentos, ocorreu o pré-teste, utilizando-se o questionário entre os pesquisadores com 

a finalidade de corrigir erros e adequar estratégias de abordagem dos indivíduos durante 

este procedimento, garantindo a confiabilidade dos dados como forma de treinamento e 

padronização, para assegurar uma interpretação uniforme e constante, minimizando variações 

quanto aos procedimentos realizados durante as entrevistas.

A despeito da possibilidade de se calcular o tamanho da amostra, optou-se por 

uma amostragem de conveniência, devido à limitação dos recursos obtidos para a realização 

deste estudo. Participaram da investigação, de forma aleatória, 129 consumidores e 38 

manipuladores das hortaliças alface e coentro (feirantes e funcionários dos supermercados), 

totalizando 167 indivíduos pesquisados.

Esta pesquisa foi previamente submetida e aprovada por Comitê de Ética 

para Pesquisa com Seres Humanos da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (CAAE – 

0039.0.053.000-07). A identificação dos participantes foi mantida em sigilo, assegurando-se 

o anonimato e a confidencialidade das informações, não constando seus nomes nas bases de 

dados. A participação e o consentimento dos envolvidos foram obtidos após esclarecimentos 

quanto à finalidade da pesquisa e anuência expressa por meio do Consentimento Informado 

Livre Esclarecido assinado ou marcado com a digital.

Quanto à análise estatística, criou-se banco de dados nos programas Epi Info e 

Microsoft Excel. Os resultados foram considerados estatisticamente significantes quando p<0,05.

Caracterizando a área de estudo, tem-se que o município de Santo Antônio 

de Jesus (no estado da Bahia) é um dos mais importantes do recôncavo baiano, inserindo-se 

em uma região que lhe confere um clima tropical. Sua área é de 252 km2 e está localizado 

às margens da BR 101, distante de Salvador (capital) em torno de 200 km.12 Possui 90.949 
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habitantes (42.986 homens e 47.963 mulheres).13 Tem importância como centro comercial e 

de serviços de sua microrregião, ressaltando-se que não foi uma cidade planejada e, por isto, 

enfrenta os problemas urbanos que dificultam a gestão municipal.12 

Dados sobre o saneamento básico local14 mostram frequências mais elevadas 

nos seguintes aspectos: quanto ao tipo de abastecimento de água, 72,2% utilizam a rede 

geral, enquanto 21,1% usam poços ou nascentes e 6,7% outros sistemas; quanto à instalação 

sanitária, 50,8% utilizam a rede geral de esgoto, 22,8% fossa rudimentar, 13,3% não possuem 

instalação sanitária em suas residências e 13,1% usam outros sistemas; quanto ao destino do 

lixo, 77,7% fazem uso do sistema de coleta enquanto, 13,8% jogam o lixo nas ruas e 8,5% 

utilizam outros sistemas de descarte. 

O comércio em Santo Antônio de Jesus iniciou-se por volta de 1779 com a criação 

da própria cidade e a edificação da capela do Padre Matheus (hoje Igreja Matriz). Em torno da 

capela, novos moradores foram surgindo, formando um núcleo urbano que atraiu prestadores de 

serviços, negociantes, armazéns e outros.12 No decorrer dos anos, o comércio local tomou grande 

impulso, foi se desenvolvendo e, hoje, a cidade é um centro regional de serviços.

RESULTADOS

Na Tabela 1 estão dispostos os dados referentes ao sexo, estado civil, escolaridade, 

presença de desempregados na residência, renda mensal e idade da população pesquisada. 

Não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos estudados (p>0,05).

Tabela 1 – Faixa etária, estado civil, escolaridade, renda mensal e presença de 
desempregado na residência, por sexo na população pesquisada (manipuladores e 
consumidores de hortaliças) – Santo Antônio de Jesus, Bahia – 2009/2010

Variáveis

Sexo

TotalMasculino Feminino

Manipulador Consumidor Manipulador Consumidor

n % n % n % n % n %

Faixa Etária (anos)

<17 0 0 0 0 0 0 2 2,0 2 1,1

17 - 22 2 11,8 5 17,9 3 14,3 17 16,8 27 16,2

23 - 28 5 29,4 3 10,7 3 14,3 14 13,9 25 15,0

29 - 34 1 5,8 3 10,7 2 9,5 16 15,8 22 13,2

35 - 40 7 41,2 4 14,4 2 9,5 16 15,8 29 17,4

41 - 45 0 0 3 10,7 2 9,5 7 6,9 12 7,2

46 - 51 2 11,8 3 10,7 1 4,8 10 9,9 16 9,6

52 - 57 0 0 3 10,7 5 23,8 14 13,9 22 13,2

58 - 64 0 0 2 7,1 1 4,8 3 3,0 6 3,6

65 - 70 0 0 2 7,1 2 9,5 0 0 4 2,4

Acima de 70 0 0 0 0 0 0 2 2,0 2 1,1

Total 17 100 28 100 21 100 101 100 167 100

(continua)
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Tabela 1 – Faixa etária, estado civil, escolaridade, renda mensal e presença de 
desempregado na residência, por sexo na população pesquisada (manipuladores e 
consumidores de hortaliças) – Santo Antônio de Jesus, Bahia – 2009/2010

Variáveis

Sexo

TotalMasculino Feminino

Manipulador Consumidor Manipulador Consumidor

n % n % n % n % n %

Estado Civil

Solteiro 11 64,7 9 32,2 6 28,6 42 41,6 68 40,7

Casado/união estável 6 35,3 17 60,7 12 57,1 50 49,5 85 50,9

Divorciado/separado 0 0 2 7,1 0 0 4 4,0 6 3,6

Viúvo 0 0 0 0 3 14,3 5 4,9 8 4,8

Total 17 100 28 100 21 100 101 100 167 100

Escolaridade

Nenhum 1 5,8 1 3,6 6 28,5 2 2,0 10 6,0

1o grau incompleto 6 35,3 12 42,9 9 42,9 21 20,8 48 28,7

1o grau completo 0 0 1 3,6 0 0 11 10,9 12 7,2

2o grau incompleto 2 11,8 4 14,2 1 4,8 14 13,9 21 12,6

2o grau completo 7 41,2 4 14,2 5 23,8 23 22,8 39 23,3

Superior incompleto 0 0 5 17,9 0 0 22 21,8 27 16,2

Superior completo 1 5,8 1 3,6 0 0 8 7,9 10 6,0

Total 17 100 28 100 21 100 101 100 167 100

Renda mensal

≤ 01 SM 7 41,2 11 39,3 12 57,1 17 16,8 47 28,1

02 SM 5 29,4 7 25,0 5 23,8 19 18,8 36 21,5

03 SM 2 11,8 2 7,1 1 4,8 15 14,9 20 12,0

≥ 04 SM 0 0 1 3,6 3 14,3 28 27,7 32 19,2

Não informou 3 17,6 7 25,0 0 0 22 21,8 32 19,2

Total 17 100 28 100 21 100 101 100 167 100

Presença de desempregado
na residência

Sim 14 82,4 8 28,6 11 52,4 57 56,4 90 53,9
Não 3 17,6 20 71,4 10 47,6 44 43,6 77 46,1
Total 17 100 28 100 21 100 101 100 167 100
Fonte: Elaboração própria.

Entre os manipuladores entrevistados, 55,3% (n=21) constituíam-se de 

mulheres, 41,2% (n=7) de homens na faixa etária dos 35 aos 40 anos, 23,8% (n=5) de 

mulheres entre 52 a 57 anos. Com os consumidores não foi diferente. A maioria também de 

mulher (78,3%; n=101) na faixa etária mais prevalente entre 17 a 22 anos (16,8%; n=17). 

A respeito do estado civil, grande parte da população pesquisada era casada 

(50,9%; n=85).

Quanto à escolaridade, a maior porcentagem da população pesquisada possuía 

o primeiro grau incompleto (28,7%; n=48), seguido de segundo grau completo (23,3%; 

n=39). Destaca-se, entre os manipuladores, a presença de um homem com nível superior 

completo (especificamente, um feirante).

(conclusão)
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Observou-se que 28,1% (n=47) possuíam renda menor ou igual a 1 salário 

mínimo e 21,5% (n=36) com renda igual a 2 salários mínimos Dentre os que tinham renda 

menor ou igual a 1 salário mínimo, a maioria não possuía estudo algum, ou tinha estudado 

apenas o primeiro grau incompleto, o que permite inferir-se que a renda está intimamente 

ligada ao grau de escolaridade nesta população (dados não mostrados). Questionados sobre a 

presença de desempregados na residência, 53,9% (n=90) responderam de forma positiva.

Na Tabela 2, têm-se os dados do ambiente em que reside a população 

pesquisada. Observou-se que o número de cômodos em suas residências variou de 5 (17,9%; 

n=30) a 6 (25,2%; n=42) e que as maiores prevalências referente ao número de pessoas que 

residiam no domicílio foram 2 a 3 (41,3%) e 4 (24,5%) indivíduos morando juntos.

Tabela 2 – Dados do ambiente em que reside, por população pesquisada (manipuladores e 
consumidores de hortaliças) – Santo Antônio de Jesus, Bahia – 2009/2010

Variáveis
Manipulador Consumidor Total

n % n % n %

Quantidade de cômodos na residência
≤ três 3 7,9 6 4,7 9 5,4
Quatro 1 2,6 11 8,5 12 7,2
Cinco 11 29,0 19 14,7 30 17,9
Seis 9 23,7 33 25,6 42 25,2
Sete 7 18,4 16 12,4 23 13,8
Oito 4 10,5 17 13,2 21 12,6
≥ nove 3 7,9 27 20,9 30 18,0
Total 38 100 129 100 167 100

Quantidade de pessoas residentes
Um 1 2,6 6 4,6 7 4,2
Dois a três 14 36,8 55 42,6 69 41,3
Quatro 8 21,1 33 25,6 41 24,5
Cinco 5 13,2 19 14,7 24 14,4
Seis 4 10,5 6 4,7 10 6,0
Sete 3 7,9 6 4,7 9 5,4
≥ oito 3 7,9 4 3,1 7 4,2
Total 38 100 129 100 167 100

Existência de coleta de lixo na rua
Diariamente 24 63,2 112 86,8 136 81,4
Não existe 10 26,3 6 4,7 16 9,6
Outros 4 10,5 11 8,5 15 9,0
Total 38 100 129 100 167 100

Disposição do lixo na rua em que residem
Todo o lixo é coletado 21 55,3 104 80,6 125 74,8
Lixo acumulado nas ruas 4 10,5 4 3,1 8 4,8
Lixo acumulado no quintal 4 10,5 1 0,8 5 3,0
Lixo desprezado em sacos 3 7,9 8 6,2 11 6,6
Lixo desprezado sem saco 4 10,5 11 8,5 15 9,0
Outros 2 5,3 1 0,8 3 1,8
Total 38 100 129 100 167 100

(continua)
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Tabela 2 – Dados do ambiente em que reside, por população pesquisada (manipuladores e 
consumidores de hortaliças) – Santo Antônio de Jesus, Bahia – 2009/2010

Variáveis
Manipulador Consumidor Total

n % n % n %

Tipo de parede da residência
Tijolo 36 94,7 122 94,5 158 94,6
Adobo/taipa 2 5,3 6 4,7 8 4,8
Outros 0 0 1 0,8 1 0,6
Total 38 100 129 100 167 100

Rede de esgoto na residência
Sim 25 65,8 109 84,5 134 80,2
Não 13 34,2 20 15,5 33 19,8
Total 38 100 129 100 167 100

Rua com calçamento no local onde reside
Sim 19 50,0 100 77,5 119 71,3
Não 19 50,0 29 22,5 48 28,7
Total 38 100 129 100 167 100

Município onde reside o pesquisado
Santo Antônio de Jesus 32 84,2 125 96,9 157 94,0
Conceição do Almeida 4 10,5 0 0 4 2,4
Dom Macedo Costa 1 2,6 1 0,8 2 1,2
São Miguel das Matas 0 0 1 0,8 1 0,6
Cruz das Almas 1 2,6 2 1,5 3 1,8
Total 38 100 129 100 167 100

Presença de animal na residência*
Sim 23 60,5 64 49,6 87 52,1
Não 15 39,5 65 50,4 80 47,9
Total 38 100 129 100 167 100
Fonte: Elaboração própria.

* (p<0,05 = 0,0078).

Para a frequência da presença de animais nas residências, 52,1% (n=87) dos 

pesquisados possuíam animais domésticos, sendo esta variável a única estatisticamente 

significante da tabela (p<0,05).

São preocupantes os dados listados na Tabela 2, pois, apesar de 81,4% (n=136) 

relatarem que a coleta de lixo na rua onde residiam era feita diariamente, nem todo o lixo 

era coletado. Houve registro de 74,8% (n=125) relatos de coleta total, enquanto o restante 

acumulava-se nas ruas e quintais. Existem também pessoas morando em residências de adobe 

(taipa), equivalente a 4,8% (n=8). Contudo, no contexto geral da população pesquisada, 

relativo à estrutura física da sua residência (tipo da parede), 94,6% (n=158) referiram morar 

em casa com parede feita com tijolos. 

Verificou-se que 50% (n=19) dos manipuladores residiam em ruas sem 

calçamento e 34,2% (n=13) deles não possuíam rede de esgoto nas residências. 

(conclusão)
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Quanto à distribuição da população pesquisada em relação ao município onde 

reside e à zona correspondente, dos 167 entrevistados, manipuladores e consumidores, 157 

(94,0%) residiam em Santo Antônio de Jesus e outros, em cidades circunvizinhas (Conceição 

do Almeida, Dom Macedo Costa, São Miguel das Matas e Cruz das Almas).

A Tabela 3 traz dados sobre o trabalho do manipulador. A porcentagem relativa 

ao tempo de vida em que o manipulador está em exercício da atividade mostra que: 44,7% 

(n=17) trabalham nesse ramo entre 11 e 30 anos e 15,7% (n=6) lidam com manipulação 

de alimentos há menos de um ano. Ainda nesta tabela, para justificar o motivo de trabalhar 

na feira, 60,5% (n=23) dos manipuladores relataram executar essa atividade por questões 

financeiras e/ou falta de opção. Em relação à jornada diária de trabalho, 39,5% (n=15) 

trabalhavam de 6 a 9 horas e 26,3% (n=6) de 11 a 12 horas.

Tabela 3 – Frequência relacionada ao tempo de vida na atividade que executa, jornada 
de trabalho, razões da escolha do trabalho com alimento e disposição das hortaliças 
com outros produtos, por manipuladores de hortaliças – Santo Antônio de Jesus, Bahia 
– 2009/2010

Variáveis
Manipulador

N %
Tempo na atividade

Menos que um ano 6 15,7

Um ano 5 13,2

Dois a cinco anos 3 7,9

Seis a dez anos 2 5,3

Onze a trinta anos 17 44,7

Mais que trinta anos 5 13,2

Total 38 100

Jornada diária de trabalho

1 a 5 horas 1 2,6

6 a 9 horas 15 39,5

10 horas 6 15,8

11 a 12 horas 10 26,3

13 horas 1 2,6

Mais que 13 horas 5 13,2

Total 38 100

Razões para a escolha do trabalho com alimentos

Questões financeiras / falta de oportunidade / falta de opção 23 60,5

Questões afetivas por gostar de trabalhar em comércio 5 13,2

Atividade passada de pai para filho 2 5,2

Porque planta e/ou tem roça 3 7,9

Outros motivos 5 13,2

Total 38 100

(continua)
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Tabela 3 – Frequência relacionada ao tempo de vida na atividade que executa, jornada 
de trabalho, razões da escolha do trabalho com alimento e disposição das hortaliças 
com outros produtos, por manipuladores de hortaliças – Santo Antônio de Jesus, Bahia 
– 2009/2010

Variáveis
Manipulador

N %
Produtos expostos em conjunto com as hortaliças no local da venda

Alho 2 5,2
Pimenta 3 7,9
Frutas 10 26,3
Ovos 2 5,2
Verduras 21 55,4
Total 38 100
Fonte: Elaboração própria.

Juntamente com as hortaliças, havia comercialização de outros produtos, como 

verduras (55,4%; n=21) e frutas (26,3%; n=10). Registrou-se a presença de barracas que 

comercializavam vestuário, calçados, material escolar, bijuterias, produtos de limpeza, panelas 

de alumínio, potes plásticos, chinelos, CDs e DVDs “piratas” (regravados de originais) e 

poucos produtos artesanais locais. 

Observou-se também que a feira fomentou o desenvolvimento de outras 

atividades, por exemplo, do sistema de transporte, cujos profissionais eram bastante 

beneficiados. Nos dias de feira, bem como nos finais de semana, nos supermercados, era 

grande a movimentação de caminhões, Kombi, vans e até táxis para transportar mercadorias. 

Vigilantes e carregadores também tinham presença garantida.

A Tabela 4 registra dados sobre o consumidor, em que 58,9% (n=76) preferiam 

comprar hortaliças na feira, sob a justificativa da facilidade em encontrar hortaliças frescas 

e mais naturais (35,5%; n=27). Identifica-se também, nesta tabela, que 76,0% (n=98) 

dos consumidores elegeram a feira como lugar ideal para comprar alimentos para casa, 

justificando-se, para tal preferência, o fato de considerarem a estrutura da venda melhor e a 

diversidade de produtos (20,4%; n=20).

(conclusão)
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Tabela 4 – Frequência dos consumidores de hortaliças para características diversas – 
lugar de compra de hortaliças e outros alimentos –, por suas razões para esta escolha, 
tipo e compra de refeições em galpões da feira-livre – Santo Antônio de Jesus  Bahia – 
2009/2010

Variáveis
Consumidor

N %
Local de preferência para compra de hortaliças

Feira 76 58,9

Supermercado 53 41,1

Total 129 100

Justificativa para preferência da feira para comprar hortaliças

Ajudar as pessoas que vendem na feira 3 4,0

Confiança nos vendedores da feira / costume 3 4,0

Hortaliças mais frescas e naturais na feira 27 35,5

Preço (mais barato na feira) 16 21,0

Mais comodidade / facilidade para encontrar 5 6,5

Mais escolhas e variedade 9 11,8

Mais higiênico/ limpo / organizado no supermercado 4 5,3

Proximidade de casa 6 7,9

Proximidade do trabalho 3 4,0

Total 76 100

Local de preferência para comprar a comida de casa

Feira 98 76,0

Supermercado 29 22,5

Outros 2 1,5

Total 129 100

Justificativa para preferência da feira para comprar a comida de casa

Não sabe explicar, justificar ou responder 16 16,3

Preço mais barato 14 14,3

A estrutura de venda é melhor / diversidade de produtos 20 20,4

Venda de produtos mais saudáveis e frescos 7 7,1

Melhor atendimento / pode pechinchar 5 5,1

Sem opção 18 18,4

Outros 18 18,4

Total 98 100

Frequenta barracas nos galpões da feira-livre para alimentar-se

Sim 28 21,7

Não 101 78,3

Total 129 100

Refeições que compram nas barracas

Mocotó / Feijoada 8 28,5

Sarapatel 3 10,7

Dobradinha / fato 4 14,3

Rabada 3 10,7

Carne do sol 5 17,9

Maniçoba 5 17,9

Total 28 100
Fonte: Elaboração própria.
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Durante a ida em vários dias da semana na feira livre de Santo Antônio de 

Jesus, registrou-se que os galpões de alimentação eram bem frequentados. Contudo, quando 

os consumidores foram entrevistados quanto à ida a esses galpões para alimentar-se, não se 

observou a mesma ocorrência: 78,3% (n=101) disseram que não costumavam frequentar esse 

ambiente, justificando tanto pela insegurança quanto pela higienização e organização nesses 

locais. Quanto à preferência dos que frequentavam esses galpões, refeições como feijoada, 

carne de sol e maniçoba foram as mais citadas.

Para caracterizar aspectos relacionados com o uso racional de medicamentos ou 

plantas para fins medicinais na população pesquisada, os dados estão dispostos nas Tabelas 

5 e 6. Não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos estudados (p>0,05). 

Um total de 107 (64,1%) indivíduos não estava em uso contínuo de algum medicamento. Dos 

que estavam em tratamento (n=60; 35,9%), alguns afirmaram que o faziam por indicação 

médica (n=25; 41,7%) e outros utilizam medicamentos por conta própria (n=14; 23,3%). 

Houve relato de 109 (65,3%) pesquisados que afirmaram não seguir o esquema terapêutico 

até o final, quando em uso de medicamentos, alguns listando como razão para este 

acontecimento, distração e/ou não gostar de tomar remédio (n=37; 33,9%).

Tabela 5 – Dados relacionados com o uso racional de medicamentos e de plantas para 
fins medicinais, por população pesquisada – Santo Antônio de Jesus, Bahia – 2009/2010

Variáveis
População pesquisada

Manipulador Consumidor Total
n % n % n %

Em uso contínuo de medicamento
Sim 10 26,3 50 38,8 60 35,9
Não 28 73,7 79 61,2 107 64,1
Total 38 100 129 100 167 100

Motivo para o uso da medicação
Indicação médica 04 40,0 21 42,0 25 41,7
Conta própria 04 40,0 10 20,0 14 23,3
Outras indicações 02 20,0 19 38,0 21 35,0
Total 10 100 50 100 60 100

Razões para não finalizar a terapia

Distração / Não gosta de remédio 07 28,0 30 35,7 37 33,9
Preço dos remédios 05 20,0 02 2,4 07 6,4
Faz uso por conta própria 02 8,0 02 2,4 04 3,7
Outros motivos 11 44,0 50 59,5 61 56,0
Total 25 100 84 100 109 100

Uso de plantas para fins medicinais
Sim 17 44,7 86 66,7 103 61,7
Não 21 55,3 43 33,3 64 38,3
Total 38 100 129 100 167 100

(continua)
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Tabela 5 – Dados relacionados com o uso racional de medicamentos e de plantas para 
fins medicinais, por população pesquisada – Santo Antônio de Jesus, Bahia – 2009/2010

Variáveis
População pesquisada

Manipulador Consumidor Total
n % n % n %

Onde compra plantas
Feira-livre 04 23,5 12 14,0 16 15,5
Supermercado 00 0 18 20,9 18 17,5
Cultiva a planta 08 47,1 45 52,3 53 51,5
Outro 05 29,4 11 12,8 16 15,5
Total 17 100 86 100 103 100
Fonte: Elaboração própria.

Tabela 6 – Plantas medicinais, medicamentos e tipo de dor em manipuladores e 
consumidores de hortaliças – Santo Antônio de Jesus, Bahia – 2009/2010

Manipuladores e consumidores n Manipuladores e consumidores n

Plantas utilizadas para fins medicinais Plantas utilizadas para fins medicinais

Boldo 26 Hortelã 17
Camomila 19 Aroeira 05
Alecrim 05 Chá verde 02
Capim Santo 21 Erva santa 01
Erva Cidreira 51 Mastruz 02
Erva Doce 39 Arruda 02

Finalidade do uso das plantas para
fins medicinais

Finalidade do uso das plantas para
fins medicinais

Calmante 52 Cólica 16
Colesterol 09 Parasitoses 03
Hipertensão 09 Gases 26
Gripe 18 Insônia 05
Cefaleia 07 Hábito 28
Diarreia 03 Outra 14

Finalidade do uso regular de medicamentos Finalidade do uso regular de medicamentos

Hipertensão 26 Anti-inflamatório 12
Analgésico 05 Diabetes 01
Anticoncepcional 29 Ansiolítico 04
Vitaminas 03 Outra 10

Tipo de dor apresentada no
período da pesquisa

Tipo de dor apresentada no
período da pesquisa

Abdominal 11 Estômago/cólica 05
Articulações 21 Rins 01
Coluna 19 Peito 02
Cefaleia 19 Outras 04
Fonte: Elaboração própria.

A população pesquisada relatou uso de plantas para fins medicinais (n=103; 

61,7%), preferencialmente cultivando-as (n=53; 51,5%) ou comprando-as em supermercados 

(n=18; 17,5%) ou em feiras (n=16; 15,5%). 

(conclusão)
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As frequências das plantas mais utilizadas foram erva cidreira (n=51) e erva- 

-doce (n=39), com maior relato de finalidade para calmante. O boldo foi a terceira planta 

mais utilizada (n=26), com maior frequência de finalidade para gases (n=07), seguida por 

capim santo (n=21), com maior uso para gripe (n=07). 

A população relatou o uso de medicamentos principalmente do tipo 

anticoncepcionais (n=29), anti-hipertensivos (n=26) e anti-inflamatórios (n=12). O tipo de 

dor mais relatada correlaciona-se com a medicação mais usada: cefaleia, dores de coluna e 

nas articulações (n=19 cada uma).

DISCUSSÃO

Pesquisas com foco na análise de gênero destacam que o perfil 

sociodemográfico apresenta-se de maneira diferenciada. Estudo15 relata que as feiras são 

frequentadas, na sua maioria, pela parcela da população que já possui hábito de ir a esses 

locais, como donas de casa e idosos, que possuem tempo disponível ou que não dispõem 

de veículos próprios. Estudo16 sobre as atitudes dos consumidores em relação a hortifrutícolas 

em hipermercados e feiras livres da cidade de Campinas (São Paulo) encontrou, entre os 

seus consumidores, uma ocorrência de 70% de mulheres, dados que corroboram os achados 

deste estudo. Para as feiras do Brejo da Paraíba (Bananeiras, Solânea, Remigio, Esperança 

e Guarabira),7 a faixa etária dos feirantes entrevistados resultou em uma maioria entre 30 a 

40 anos, seguida do intervalo etário entre 40 a 50 anos. Estudo17 do perfil de consumidores 

em feiras do estado do Espírito Santo percebeu que as mulheres predominaram tanto no 

município de Vila Velha quanto no de Vitória. Na feira de Itabaiana (Sergipe),18 prevaleceram 

feirantes do sexo feminino, a maioria na faixa etária de 26 a 35 anos. 

Trabalho realizado em 200719 com os feirantes do setor de hortifrutigranjeiro 

da feira de Santo Antônio de Jesus apresentou maior parcela de indivíduos com nível 

fundamental incompleto seguido de analfabetos. Apenas 1% com nível superior 

incompleto. Registra-se que o nível socioeducacional do feirante, hoje, não é o mesmo. 

Se, antes, eles eram na maioria analfabetos a semianalfabetos e provinham na zona rural, 

hoje, em tempo de desemprego, as feiras são espaços para os trabalhadores fazerem 

“bicos” para conseguirem algum dinheiro e ajudar no sustento da família. Estudo18 na 

feira da cidade nordestina de Itabaiana (Sergipe) relata que o nível socioeducacional 

do feirante vem sendo alterado, uma vez que se reconhece, na figura do novo feirante, 

estudantes universitários e técnicos de nível médio que, no cenário da feira, vão se 

misturando aos antigos feirantes.
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O encontro de consumidores de ambos os sexos com nível superior incompleto 

registra o atual panorama da cidade de Santo Antônio de Jesus, com universidades públicas e 

particulares locais.

Na cidade de Pelotas (Rio Grande do Sul), quanto ao consumo de produtos 

orgânicos, a maior parte dos consumidores deste gênero alimentício tinha escolaridade 

elevada: ensino superior ou pós-graduação.20 Este resultado assemelha-se ao perfil dos 

consumidores da cidade de São Paulo, onde a maioria dos consumidores apresentou 

curso superior.21 Já em Itabaiana (Sergipe),18 a maior parcela de feirantes era constituída de 

analfabetos ou cursando o ensino fundamental.

O estudo dos aspectos socioeconômicos dos feirantes da feira de São Joaquim 

(Salvador, Bahia) apresentou, como faixa etária média, 38 anos; em relação à escolaridade, 

constatou-se maior percentual correspondendo ao 1º grau. O perfil do usuário dessa feira também 

foi captado pela pesquisa, ao identificar que a maioria não possuía o 1º grau completo.22

Estudo23 sobre o comércio informal e a cidade afirma que, em função das crises 

econômicas e do desemprego, surge um novo perfil de comerciante e nova modalidade de 

comércio. Assim, as feiras, nos dias atuais, é um primordial modelo de atividade comercial 

capaz de criar e promover o desenvolvimento econômico.

Estudo sobre a dinâmica da feira livre do município de Taperoá³, Paraíba, 

destaca a feira como uma relevante fonte de sobrevivência para os comerciantes, 

constituindo-se, para muitos, em única fonte de renda ou importante complementação 

salarial. Já em Itabaiana (Sergipe),18 por exemplo, a maioria dos entrevistados escolheu o 

trabalho na feira pela tradição familiar, diferindo desta pesquisa em Santo Antônio de Jesus. 

Pesquisando-se sobre os motivos da permanência de feirantes do município de 

Taperoá (Paraíba) nessa atividade, prevaleceu a falta de emprego como fator preponderante 

para a continuidade do trabalho frente a todas as dificuldades vivenciadas.3

Comparando-se os resultados em relação à renda familiar obtidos em Santo 

Antônio de Jesus (Bahia) com estudos realizados em Pelotas (Rio Grande do Sul),20 São Paulo 

(São Paulo)21 e Vila Velha (Espírito Santo),17 não foram encontradas similaridades, já que em 

todas estas cidades a maior porcentagem dos consumidores tinha renda entre R$ 1.000,00 

a R$ 2.000,00, ou seja, igual ou superior a três salários mínimos, enquanto, no município 

baiano, prevaleceu a renda menor ou igual a um salário mínimo.

O perfil dos consumidores de hortaliças em Bom Jesus (Piauí)24 apresentou, em 

sua maioria, consumidores do sexo feminino, casadas, com o ensino médio completo e com 

renda mensal de até três salários mínimos.
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No que diz respeito ao local de residência dos pesquisados, os dados foram 

semelhantes ao estudo com feirantes realizado em 2007, no mesmo município, onde maior 

parcela era de oriundos de Santo Antônio de Jesus, seguido de Conceição do Almeida e de 

cidades circunvizinhas.19

Aproximando-se também da pesquisa sobre a porcentagem relativa ao tempo 

de vida em que o manipulador está em exercício da atividade, encontrou-se que a maioria 

dos feirantes possuía de 1 a 10 anos de experiência, seguida dos que possuíam 11 a 20 anos e 

uma menor parcela com 41 a 50 anos de experiência.19 

Santo Antônio de Jesus não foge da realidade do resto do país no que diz 

respeito à questão do emprego. Possui um grande número de desempregados, mas a maioria 

deles não tem uma perspectiva real de retorno ao mercado de trabalho, não esquecendo 

aqueles que estão à procura do primeiro emprego e não têm a oportunidade de ingressar 

nesse mercado.12

Considerando-se que o modo como se vive traduz diferentes necessidades 

de saúde,25 as condições de vida da população pesquisada necessita de melhor análise. A 

estrutura física do domicílio é um dos determinantes que implica nas condições de saúde 

da família, pois a adequação do espaço e da privacidade pode ser considerada como um 

dos fatores ambientais que influenciam diretamente na dinâmica da família, repercutindo 

positivamente ou não em suas vidas, no seu processo saúde e doença. Os resultados mostram 

que o número de cômodos estava consideravelmente adequado ao número de pessoas 

residentes no domicílio.

Levando-se em conta dados da presença de animais nas residências com 

significância estatística, há de se atentar para cuidados de saúde com estes animais também, 

pois suas fezes podem transmitir agentes de doenças graves ao homem, como verminoses, 

toxoplasmose, salmoneloses, larva migrans cutânea (bicho geográfico) e outras. Cão, gato e 

pássaros foram os mais citados nos grupos estudados nos ambientes pesquisados em Santo 

Antônio de Jesus. Destaca-se que, próximo a duas barracas dos feirantes, foram encontrados 

cachorros e, em outras barracas, galinha e urubu.

É fato que o lixo, quando mal disposto, como relatado por alguns entrevistados, 

proporciona a proliferação de moscas, as quais são responsáveis pela transmissão de 

uma infinidade de enteroparasitos que promovem doenças infecciosas e/ou parasitárias 

(Entamoeba histolytica, Salmonela sp, entre outros). Serve ainda com criadouro e esconderijo 

de ratos, que também são transmissores de parasitos diversos que promovem doenças como, 

por exemplo, peste bubônica e leptospirose. O lixo favorece a proliferação de mosquitos 
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que se desenvolvem em água acumulada em latas e outros recipientes abertos comumente 

encontrados no lixão. O homem pode infectar-se pelo contato direto com o lixo contaminado 

ou indireto por meio da ingestão da água e de alimentos não cozidos e por ele contaminados, 

mesmo em alimentos orgânicos26 não devidamente sanitizados. 

Em decorrência da presença de residências de adobe (taipa), é importante 

uma ação do governo no intuito de melhorar estas habitações, por meio de reboco 

e tamponamento de rachaduras e frestas; usar telagem em portas e janelas, a fim de 

proporcionar moradias apropriadas a todas as pessoas, impedindo a proliferação, por 

exemplo, do barbeiro nas residências e arredores – insetos que podem funcionar como 

vetores do protozoário Trypanosoma cruzi, agente da doença de Chagas.  Estudo27 sobre esta 

doença no Recôncavo baiano registra casos de chagásicos.

O saneamento básico é a medida de saúde pública mais eficaz quando se fala em 

prevenir doenças e reduzir gastos hospitalares ou redirecioná-los. É com o saneamento básico 

que se reduz drasticamente a mortalidade infantil e se aumenta a expectativa de vida de uma 

comunidade, sendo este um dos fatores componentes do Índice de Desenvolvimento Humano 

de um país.28 A influência das condições de saneamento básico sobre a saúde da população é 

notória. E como a questão de saneamento está associada à renda da população, o Brasil é um 

dos campeões mundiais de parasitoses e verminoses, e as maiores vítimas são as crianças.29

Quanto ao uso racional de medicamentos por parte da população, o hábito de 

tomar remédios por conta própria é uma prática mundialmente comum. Ao primeiro sinal de 

uma possível doença, as pessoas procuram soluções rápidas para resolver o problema, muitas 

vezes de forma incorreta, o que pode trazer sérios riscos à saúde. Há de se destacar uma 

frequência importante do uso de medicamentos por conta própria na população estudada, 

bem como a não finalização do tratamento terapêutico. Como a maioria foi do sexo feminino, 

os dados refletem uma preocupação no uso de contraceptivos, principal tipo de medicamento 

utilizado. Espera-se que, em conjunto com os anticoncepcionais, as mulheres façam uso de 

proteção contra doenças sexualmente transmissíveis. Uma parcela faz uso de plantas para fins 

terapêuticos diversos, na maioria das vezes, cultivando-as. É relevante a realização de políticas 

públicas indutoras do uso racional de medicamentos, incorporando este uso no contexto da 

atenção à saúde na população estudada. A promoção do uso racional dos medicamentos é 

uma ferramenta importante para eliminar ou minimizar problemas como a automedicação e 

seus efeitos adversos.30

Do ponto de vista cultural, a feira livre é uma importante instituição que 

resguarda tradições, indiferente ao processo de modernização. Quanto à manipulação dos 
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alimentos comercializados, reproduz práticas ultrapassadas e apresenta graves problemas 

higiênico-sanitários, que podem, inclusive, prejudicar a saúde do consumidor, e, por isto, 

precisam ser trabalhadas de forma mais eficaz.

A variedade de produtos concentrada num mesmo lugar e os preços reduzidos 

são dois grandes atrativos da feira, que possibilitam o consumo nas camadas da população de 

menor poder aquisitivo. A feira recebe consumidores com variadas capacidades de compra, no 

entanto, para o consumidor de baixa renda, intensifica-se sua importância tanto pelos preços 

praticados como pela disponibilidade de produtos populares e pela facilidade de acesso.7

Muitos consumidores preferem comprar na feira livre, afirmando que, no 

supermercado, é muito comum o uso de agrotóxicos, o que os deixam receosos de comprar 

hortaliças em tal ambiente. Ressalta-se que uma parcela dos pesquisados caracteriza o 

supermercado como ambiente mais limpo e organizado e, por isso, preferem comprar 

hortaliças nesse local. Dessa maneira, identifica-se a necessidade de programação de ações 

que visem uma melhoria das condições higiênico-sanitárias e promovam uma segurança 

alimentar, no intuito de tornar a feira livre de Santo Antônio de Jesus um ambiente propício 

para a compra de hortaliças e outros alimentos, diminuindo o risco de veiculação de agentes 

infecciosos e parasitários.

As feiras continuam sendo um dos principais canais para distribuição de 

alimentos, principalmente hortifrutigranjeiros. Para os consumidores, os alimentos comprados 

na feira são menos prejudiciais à saúde por utilizarem menos agrotóxicos, além de mais 

frescos, dentre outras justificativas citadas anteriormente. Mas as feiras precisam passar por 

mudanças e atender às exigências sanitárias. O processo de decisão dos consumidores é 

influenciado por determinantes individuais, influências internas e externas que determinarão 

quais produtos, onde comprar e quais as características relevantes.

Estudo30 sobre os hábitos de consumo dos frequentadores da feira livre 

do município de Alfenas (Minas Gerais) caracterizou-os de acordo com suas condições 

socioeconômicas e hábitos de compra, identificando as variáveis que determinavam 

sua frequência à feira. Os resultados indicaram que esta feira apresentou um público 

heterogêneo quanto à idade, renda per capita, escolaridade e profissão; o costume de ir 

à feira para comprar essencialmente frutas, verduras e legumes independe da capacidade 

financeira do consumidor e está relacionado com a ideia de que a feira é um local propício 

à obtenção de alimentos que proporcionam uma alimentação saudável, além de ser um 

ambiente para lazer; a importância de se conhecer esse ambiente popular é reforçada, 

pois pode subsidiar políticas de saúde e nutrição, que visam planejar, diagnosticar e intervir 
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nas situações levantadas. Nesse sentido, pode-se dizer que a feira representa um local 

de impacto social e permite medidas intervencionistas, influenciando ações de aspectos 

socioeconômicos e nutricionais.

Como visto em estudo18 sobre o perfil socioeducacional e identidade do feirante 

de Itabaiana (Sergipe), a feira não é só trabalho; os feirantes também se divertem, conversam, 

criam relações e constroem suas identidades, não se configurando apenas em um lugar onde 

simplesmente acontece o processo de vendas e compras. Enfim, é um centro de relações em 

que os feirantes constroem a sua identidade e que ajuda na construção de outras identidades. 

A feira não se configura apenas como uma arena de compra e venda, mas também de 

encontros e lazer: fato social com características peculiares. Nela, as pessoas se encontram, 

trocam informações, fazem articulações políticas ou simplesmente se divertem.7 À primeira 

vista, a feira é um lugar muito desorganizado, no entanto seu espaço é dividido em setores, 

conforme os produtos vendidos: carnes, hortifrutigranjeiro e refeições, utilidades, vestuários 

e outros. Antes de qualquer projeto de intervenção na feira, a preservação da identidade 

cultural do espaço é de fundamental importância, associado às boas condições de higiene e 

salubridade para barraqueiros e comerciantes locais.

A feira não é um simples aglomerado de pessoas em busca da venda ou da 

compra, mas um centro de relações, um espaço de trocas, construção de identidades, de 

sobrevivência. Ir à feira, fazer a feira e nela vender associa-se a um conjunto de aprendizagens 

cotidianas de certos sujeitos que atribuem um valor simbólico a este fazer. Tem um papel 

importante na economia local e até regional, como também revela seu lado cultural, ou seja, 

um espaço onde todos, independente da aparência e origem, são bem-vindos.23 Estigmatizada 

como um comércio anti-higiênico, ultrapassado e incompatível com as novas exigências do 

consumo moderno, a feira segue indiferente ao processo de modernização e de globalização, 

e figura como um foco de resistência de tradições locais, constituindo-se em um espetáculo 

de manifestações populares.7

A feira, geralmente, não é contemplada nas políticas públicas e quase inexistem 

programas de apoio e incentivo.7 Sugere-se mais atenção a este setor, pois, assim como a feira 

de São Joaquim em Salvador,5 a feira livre de Santo Antônio de Jesus é um lugar de tradição 

e começa a virar atrativo turístico na cidade, tanto pelo alimento quanto pelas roupas que 

comercializa, extrapolando sua função de centro de abastecimento comercial. Nela, também 

se encontram tipos bem baianos, como vendedores de frutas e verduras, peixeiros, artesãos, 

místicos, uma gama de produtos, como animais vivos, pescados, objetos de umbanda, 

cerâmicas, palhas, flores, bares, restaurantes, barbearia e outros.
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Na feira de Santo Antônio de Jesus, nota-se um intercâmbio cultural em relação 

a estudantes e seus familiares que se deslocaram para morar na cidade enquanto cursam a 

graduação. Assim, vivenciar o cotidiano da cidade, passar o tempo em contato com a população 

residente, observar como se comportam e experimentar um pouco do seu dia a dia possibilitam 

a interação com as pessoas do local em que estão vivendo e/ou visitando.

CONCLUSÕES

Constatou-se que a feira é uma atividade de subsistência que oferece 

várias oportunidades de trabalho. Concluiu-se que o perfil dos feirantes é marcado pela 

informalidade, baixa remuneração, carga horária de trabalho elevada e flexível, diferente dos 

manipuladores de supermercados. Para muitos feirantes, a feira é uma forma de vida, 

de sobrevivência, um lugar de grandes negócios. A caracterização dos manipuladores e 

consumidores revelou que, a despeito da abertura de muitos supermercados, a feira do 

município de Santo Antônio de Jesus continua sendo um ponto de encontro entre os que 

buscam vender e os que desejam comprar hortaliças. Os atores desses ambientes, vendedores 

e consumidores, constituem-se em fonte inesgotável de pesquisas e aprendizado. 
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