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RESUMO 

A feira central de Campina Grande é considerada uma das feiras mais tradicionais do 

Nordeste do Brasil. Tratando-se de um local propício ao encontro dos diversos stakeholders 

no mesmo espaço físico, facilitando o convívio entre eles e constituindo-se num mercado 

socialmente construído, tem resistido e superado as transformações físicas e sociais ao longo 

do tempo. O objetivo desta pesquisa consistiu em compreender como são construídas as 

relações de dignidade entre os stakeholders no mercado da feira central de Campina Grande 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa desenvolvida pela abordagem etnográfica, alicerçada no 

paradigma interpretativo da pesquisa social. A partir de observações participantes e não 

participantes, de entrevistas face a face semidirigidas e em profundidade, registro de 

documentos e anotações em diário de campo, foi construído o caminho etnográfico que 

possibilitou alcançar o objetivo proposto. Os resultados, entre outros aspectos, sugerem que a 

dignidade da integridade, ou identidade da pessoa humana é construída mediante o 

estabelecimento dos laços fortes e fracos entre os stakeholders, que atenuam a vulnerabilidade 

inerente às transações comerciais, propiciando, assim, a confiança entre eles.  

 

Palavras-chave: Dignidade. Mercado Socialmente Construído. Relações entre Stakeholders. 

Feira livre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The central fair of Campina Grande is considered one of the most traditional fairs of 

northeastern Brazil. It is a place conducive to the meeting of various stakeholders in the same 

physical space, facilitating interaction between them and constituting a socially constructed 

market, it has resisted and overcame the physical and social changes over time. The objective 

of this research was to understand how the relationships of dignity are built among 

stakeholders in the central fair market of Campina Grande. This was a qualitative research 

developed by an ethnographic approach, based on the interpretative paradigm of social 

research. From participating and non-participating observations, face to face semi-structured 

and in-depth interviews, document registration and notes in field journals, the ethnographic 

method was built to achieve the proposed objective. The results, among other things, suggest 

that the dignity of integrity, or the identity of the human person is built through the 

establishment of strong and weak ties between the stakeholders, which attenuate the 

vulnerability common in commercial transactions, providing thus, trust among them. 

 

Keywords: Dignity. Socially constructed market. Relations between stakeholders. Open fair. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Nas relações pertinentes ao mercado econômico, são previsíveis tanto a existência da 

livre iniciativa (liberdade para produzir e comercializar riquezas) quanto a da livre 

concorrência entre comerciantes, fornecedores e produtores a fim de possibilitar, entre outros 

aspectos, o crescimento, o desenvolvimento e a expansão dos mercados. Apesar de essencial, 

a livre concorrência deve ser praticada com critérios, levando-se em consideração, 

primeiramente, a promoção de condições para que o ser humano possa viver com dignidade 

(FURTADO, 2012). Inclusive, a Carta Magna do país impõe os limites da dignidade para a 

livre iniciativa, prevendo penalidades para o abuso do poder econômico (CONSTITUIÇÃO 

DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL de 1988, no Art.1, parágrafos III e IV). 

Embora já existam estudos sobre dignidade nas organizações (HODSON; 

ROSCIGNO, 2004; BERG; FROST, 2005; JACOBSON, 2007, 2009) e sobre dignidade das 

organizações (TEIXEIRA, 2008; TEIXEIRA et al., 2014; ARAÚJO, 2011; MALINI, 2014; 

LOUBACK, 2012; MEDEIROS; TEIXEIRA, 2011), em que se analisa e compreende a 

dignidade humana nos mais diversificados contextos organizacionais, por outro lado, não 

foram identificados trabalhos que abordem dignidade no ambiente de mercado.  

O mercado, enquanto construção social verificada ao longo da História da 

Humanidade, está imerso/imbricado em ações econômicas e sociais, que se interpenetram e se 

influenciam mutuamente (GRANOVETTER, 1985, 2007), abrangendo diferentes e inúmeros 

segmentos da economia, onde as empresas e/ou organizações são agrupadas principalmente 

em termos de serviços e/ou de produtos que comercializam (ROSSETI, 2002). 

O mercado é permeado pela presença de atores sociais (competidores, vendedores, 

fornecedores, produtores, representantes do governo, entre outros), aqui denominados de 

stakeholders, os quais buscam atingir seus objetivos e atender a seus interesses legítimos 

(FREEMAN, 1984; DONALDSON; PRESTON, 1995), mediante o estabelecimento de 

relacionamentos, nos quais se evidenciam tanto os laços fortes quanto os fracos 

(GRANOVETTER, 2007).  

A feira livre é um tipo de mercado que existe desde a Antiguidade. Constitui-se em um 

importante meio de comercialização e também um espaço de encontros e de lazer, à medida 

que as pessoas se reúnem em um determinado local para realizar vendas ou trocas de produtos 

e também para estabelecerem diálogos, consistindo até hoje numa atividade econômica e 

social relevante na vida de muitos brasileiros, em especial, na dos nordestinos (SÁ, 2010; 



 
 

GOMES et al., 2013; SALES; REZENDE; SETTE, 2011; ARAÚJO, 2011). Em outras 

palavras, por ser um espaço aberto, como o próprio nome determina, a feira livre possibilita a 

interação entre diversos e diferentes stakeholders (feirantes, clientes, fornecedores e/ou 

produtores, representantes do governo) em um mesmo espaço físico, o que lhes favorece o 

contato entre si. Pode-se dizer que a feira se constitui em um particular mercado socialmente 

construído. 

Apesar de sua importância cultural, social e econômica, a feira representa um 

ambiente de mercado ainda pouco explorado no âmbito dos estudos organizacionais 

brasileiros. Dentre os estudos de que tem sido alvo, o referente à dignidade ainda não foi 

identificado. 

As pesquisas brasileiras voltadas para a temática feira têm abordado, por exemplo, sua 

tipologia, como a feira dos produtores (DIAS; SOUZA, 2014; OLIVEIRA; MISSAGIA, 

2014), a feira de negócios (SIQUEIRA et al., 2014), a feira de artesanato como produto 

turístico (MACHADO; FILHO, 2014), feiras de negócios, destacando aspectos de satisfação 

dos visitantes (KUHN et al., 2014) e possibilidades de internacionalização (VEIGA et al., 

2013);  suas relações  entre compradores e vendedores (LIMA et. al, 2012; CARVALHO et 

al., 2010); sua identidade  e  a dos feirantes (SOUZA; ALMEIDA; PIMENTEL, 2008a; SÁ, 

2010; CARRIERI et al., 2008b; (SOUZA; ALMEIDA; PIMENTEL,2008b), abrangendo 

questões de significado atribuídas ao trabalho (SOUZA; TOLFO, 2009) e aprendizagem 

organizacional (SOUZA, 2001);  sua institucionalização e sobrevivência (CARRIERI et al., 

2007; CARRIERI et al., 2008a); e sua cultura organizacional (FERRAZ, 2011; CAVEDON, 

2002). 

Dentre as feiras livres do Nordeste brasileiro, destacam-se as feiras de Campina 

Grande (Paraíba), e a de Caruaru (Pernambuco), consideradas as mais tradicionais e 

relevantes quanto à abrangência comercial; relevância regional; atração de inúmeros clientes e 

clientes em potencial, que geram receita de frequência, no mínimo, semanal; e amplitude 

cultural, possibilitando a expressão de diversas manifestações culturais (ARAÚJO, 2011; 

MIRANDA, 2009). 

Diferentemente das feiras livres do Nordeste, que sofreram processos de degradação 

espacial nos espaços urbanos das cidades e ganharam realocação para outras áreas urbanas, a 

feira de Campina Grande foi mantida no centro da cidade, apesar das intervenções urbanas e 

sociais sofridas (MIRANDA, 2009). Sua permanência no centro da cidade, resistindo aos 



 
 

problemas econômicos e sociais, contribuiu, possivelmente, para sua solidificação e 

preservação ao longo do tempo. 

Tendo em vista a importância de que as empresas operem no mercado de acordo com 

o princípio da livre concorrência, porém dentro dos limites da dignidade previstos por lei, a 

feira é um tipo de mercado que possibilita o relacionamento entre os diversos stakeholdersr, 

estabelecendo vínculos comerciais e de amizade. Em razão da feira de Campina Grande ter 

suas peculiaridades e ter conseguido resistir a problemas econômicos e sociais, além de ter 

preservado suas potencialidades mercadológicas. Considerou-se ser um campo adequado para 

o estudo da dignidade no ambiente de mercado. Este trabalho propõe-se a investigar o 

seguinte problema:  

Como são construídas as relações de dignidade entre os stakeholders no mercado da 

feira de Campina Grande?  

Para responder a esse problema, o estudo tem como objetivo geral compreender como 

são construídas as relações de dignidade entre os stakeholders no mercado da feira central de 

Campina Grande.  

E, como objetivos específicos, os seguintes: 

a) compreender como as relações sociais e econômicas são construídas;  

b) entender como a reciprocidade afeta as relações entre os stakeholders. 

A pesquisa encontra-se enraizada no paradigma interpretativo de pesquisa social. E os 

recursos da etnografia corresponderam à metodologia empregada (CAVEDON, 2014).  

A inovação do estudo reside em estudar a dignidade humana em contexto de mercado 

da feira. Espera-se poder contribuir para o desenvolvimento de uma teoria de dignidade no 

mercado. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. MERCADO COMO UMA CONSTRUÇÃO SOCIAL 

 

Compreendendo o ambiente de mercado da feira como uma construção social, fez-se 

necessário, inicialmente, entender o que é mercado e como este é construído. Para tanto, 

foram consideradas visões econômicas e sociológicas de mercado, destacando a Nova 

Sociologia Econômica - NSE, de Mark Granovetter (1985, 2007). 

Em relação à NSE, abordar-se-á um pouco de suas raízes e principais pressupostos: 

ação econômica, imbricação/ imersão (embeddedness), redes sociais, relacionamentos sociais, 

laços fortes e fracos. Com relação à constituição social do mercado, Granovetter (1985, 2007) 

diz que esta construção está imbricada ou imersa nas ações econômicas, que são permeadas de 

relacionamentos pessoais e de redes, além do estabelecimento de laços ou vínculos entre os 

diversos atores que circulam no mercado. Logo, compreender como os mercados são 

socialmente construídos implica necessariamente entender as ações econômicas, que 

embutem questões sociais. 

Ao se abordar como o mercado é socialmente construído, levaram-se em consideração 

as relações de confiança, má-fé e oportunismo, que permeiam esta construção e também os 

possíveis fatores que influenciam as transações econômicas. 

 

2.1 O que é mercado e como este é construído? 

 

O mercado é alvo de estudo de várias áreas do conhecimento, como a Economia e a 

Sociologia. O enfoque tradicional da Economia, entre outros aspectos, busca compreender a 

singular origem e o funcionamento do mercado, bem como o mecanismo abstrato de 

formação de preços e alocação dos recursos, visando ao equilíbrio geral e bem-estar 

econômico na reprodução e desenvolvimento da sociedade (ABRAMOVAY, 2004; 

SAMUELS, 2004).  

Nesse sentido, o mercado refere-se ao lócus em que a demanda e a oferta se encontram 

para formar o preço dos bens e serviços (MENDES, 2009). Corresponde a um espaço, que 

pode ser físico ou não (ROSSETI, 2002), em que compradores e vendedores interagem, a fim 

de realizarem transações comerciais (de bens, de serviços ou de recursos), onde as decisões 

dos compradores podem afetar as decisões dos vendedores e vice-versa. Tais transações 



 
 

podem ocorrer em diferentes dispositivos institucionais, tais como em lojas, bolsas de valores, 

internet e feiras livres (PASSOS; NOGAMI, 2006).  

No âmbito da economia tradicional, a estrutura de mercado organiza-se em quatro 

modelos distintos: concorrência perfeita, monopólio, concorrência monopolista e oligopólio. 

Na concorrência perfeita, existem tantas empresas e compradores, que, individualmente, não 

conseguem afetar o preço da mercadoria. No monopólio, uma única empresa domina o 

mercado; não há concorrência, tendo em vista que se vendem produtos sem substitutos 

próximos. Na concorrência monopolista, que é um tipo de concorrência imperfeita, existem 

produtos diferenciados, mas que são substitutos próximos entre si, suscetíveis de 

concorrência. No oligopólio, existe um pequeno número de empresas dominando o mercado. 

Além disso, este modelo controla a oferta de um produto, que pode ser homogêneo ou 

diferenciado. (ROSSETI, 2002; PASSOS; NOGAMI, 2006; CHAGAS; VASCONCELLOS, 

2011). 

A existência da oferta e da demanda, a remuneração de recursos e os preços de 

produtos são fatores responsáveis pelo funcionamento dos tipos de mercado. A oferta é a 

disponibilidade de um produto ou serviço por parte do mercado, e a procura é a busca de 

produtos ou serviços específicos, proveniente de um cliente ou consumidor. Já as 

remunerações e os preços derivam do entrechoque de forças de oferta e de forças de procura. 

(ROSSETI, 2002). 

Além disso, o funcionamento do mercado é permeado pelas relações estabelecidas 

entre os agentes que constituem o mercado: compradores e vendedores, vendedores e 

compradores, e entre vendedores estabelecidos e novos vendedores (MENDES, 2009). 

Os compradores ou clientes em potencial correspondem aos consumidores de bens 

e/ou de serviços e também aos compradores jurídicos, como as firmas que adquirem recursos 

os quais poderão ser utilizados na produção de bens e de serviços. Os vendedores que fazem 

parte do lado da oferta são compostos por firmas e também por proprietários de recursos. Já as 

relações entre vendedores e compradores e entre vendedores estabelecidos e novos 

vendedores correspondem às maneiras como eles interagem no mercado, o qual, na maioria 

das vezes, é competitivo. (PASSOS; NOGAMI, 2006). 

Em suma, o mercado abrange diferentes e inúmeros segmentos da economia e o seu 

funcionamento na abordagem econômica depende da forma como está organizado e 

estruturado.  



 
 

Na abordagem sociológica, o mercado como estrutura social é compreendido mediante 

as relações estabelecidas entre os diversos agentes econômicos e respectivas subjetividades 

(WANDERLEY, 2002). Ou seja, “... enraíza os interesses dos indivíduos nas relações que 

mantêm uns com os outros e não supõe um maximizador abstrato, isolado, por um lado, e a 

economia, por outro, como resultado mecânico da interação social” (ABRAMOVAY, 2004, 

p.36). 

Nesse sentido, destaca-se a Nova Sociologia Econômica- NSE, tendo em vista que os 

fenômenos econômicos precisam ser analisados com o auxílio da sociologia, numa 

perspectiva complementar (SWEDBERG, 2004).  

No que se refere às potenciais contribuições da sociologia para a economia, Rose 

(1952), aponta que as condições econômicas são afetadas por aspectos que estão fora do 

alcance da economia tradicional. Além disso, observa que as políticas que visam 

especificamente aos objetivos econômicos precisam considerar as influências não 

econômicas, cujas explicações estão na sociologia. Reconhecer que existem custos nas 

transações econômicas possibilita a aproximação dessas duas ciências, uma vez que as 

relações de negócios se misturam com as relações sociais. (ABRAMOVAY, 2004). 

Como os mercados são socialmente construídos e organizados para promover os 

diversos interesses, sejam da empresa e/ou do governo (SAMUELS, 2004), a NSE fornece 

elementos para repensar as concepções clássicas de mercado. Em vez de estudá-los como 

mecanismos abstratos de equilíbrio, esta sociologia propõe que eles são construções sociais 

(ABRAMOVAY, 2004, PLEIN, FILIPPI, 2010). 

Para Plein e Filippi (2010, p. 325): 

A visão neoclássica de mercado, com base nos pressupostos da 

racionalidade, equilíbrio e otimalidade, não reflete os mercados do mundo 

real, uma vez que os indivíduos não são movidos unicamente pela 

racionalidade econômica, existindo assimetria de informações e conflito de 

interesses. 

Dentro da NSE, destaca-se o trabalho de Mark Granovetter (1985, 2007) na 

compreensão do mercado, conforme apresentado a seguir. 

 

 

 



 
 

2.2 Um pouco das raízes da Nova Sociologia Econômica 

A NSE ressurgiu nos anos 70 com o propósito de analisar sociologicamente o núcleo 

da ciência econômica, ou seja, o mercado, considerado como uma estrutura social 

(SWEDBERG, 2004). 

Outros autores da época, como Karl Polanyi, Talcott Pearsons, Neil Smelser, Harrison 

C. White, Norbert Elias, apontaram a necessidade de repensar a forma tradicional como os 

fenômenos econômicos estavam sendo estudados na direção da construção da NSE. O marco 

de fortalecimento desta NSE encontra-se em 1985, mediante os trabalhos de um dos pioneiros 

desta área de estudo, que é Mark Granovetter (1985), com a publicação do seu artigo sobre 

“Economic action and social structure: the problem of embeddedness”. 

Outro aspecto que marcou a NSE de Granovetter (1985) foram suas críticas ao 

trabalho do economista Oliver Williamson, mediante a publicação do livro “Marketsand 

Hierarchies” em 1975 (GRANOVETTER, 2007). 

A crítica de Mark Granovetter a Oliver Williamson, entre outros aspectos, refere-se 

aos custos nas transações econômicas e respectivas formas de lidar com estas e também ao 

fato deste autor desconsiderar o papel dos laços sociais nos processos associativos, 

independente da necessidade de um ator superior controlador (BOVO, 2014). Em vez disto, 

Williamson refere-se à necessidade do poder centralizado e hierarquizado nas relações entre 

os atores a fim de evitar conflitos, desconfiança, má-fé e oportunismos (GRANOVETTER, 

2007; BOVO, 2014). 

 

2.3 Principais pressupostos da Nova Sociologia Econômica 

As proposições que fundamentam as reflexões de Granovetter sobre a NSE são:  

a) a ação econômica é uma forma de ação social;  

b) a ação econômica é socialmente situada, ou seja, é localmente socializada e não 

pode ser explicada levando em consideração apenas os motivos individuais;  

c) as instituições econômicas são construções sociais, que não emergem 

automaticamente;  



 
 

d) os mercados são construídos socialmente (RAUD-MATTEDI, 2005; STEINER, 

2006; GRANOVETTER, 2007). 

Dentre os principais pressupostos desta NSE, destacam-se a ação econômica, a 

imbricação/ imersão (embeddedness), as abordagens super e subsocializadas do 

comportamento econômico, as redes sociais, os relacionamentos sociais e os laços fortes e 

fracos (GRANOVETTER, 1985, 1992, 2005, 2007), conforme abordados a seguir. 

A ação econômica, como forma de ação social, implica que os atores buscam alcançar 

no mercado tanto objetivos econômicos quanto sociais, destacando o reconhecimento, o status 

e o poder.  

Dizer que a ação econômica é socialmente situada significa que as pessoas não agem 

de maneira autônoma. Em vez disto, suas ações estão imbricadas em sistemas concretos, 

contínuos, de relações sociais, ou seja, em redes (embeddedness). (RAUD-MATTEDI, 2005). 

A ação econômica abrange tanto aspectos relacionados à imbricação (embeddedness) 

quanto aspectos concernentes às redes sociais e relacionamentos. As imbricações podem ser 

de dois tipos: a relacional e a estrutural. A principal diferença entre elas é que, enquanto a 

primeira corresponde às relações mais próximas do indivíduo, como sua família e seus 

amigos, a segunda, a estrutural, refere-se às relações mais afastadas (pessoas conhecidas), as 

quais os indivíduos têm acesso, mediante os laços fortes e fracos, que se estabelecem ao longo 

da vida (GRANOVETTER, 2007). 

De acordo com a NSE, a economia está imersa (embedded) nas relações sociais, que se 

estruturam por meio de redes sociais. A proposta da imersão concebe que os comportamentos 

e as instituições são compelidos pelas contínuas relações sociais e não devem ser interpretadas 

de maneira isolada (GRANOVETTER, 1985). 

A perspectiva da imersão do comportamento econômico reside basicamente nas 

relações sociais e fundamenta-se na Antropologia de Karl Polanyi e também na ideia da 

economia moral de Thompson, no que se refere à história, à ciência política e ao pensamento 

marxista (GRANOVETTER, 2007). 

Para Granovetter (2007), grande parte da tradição utilitarista, inclusive a economia 

clássica e a neoclássica, pressupõe um comportamento racional e de interesse pessoal 

minimamente afetado pelas relações sociais, propondo, assim, a imersão (embeddedness). Ou 



 
 

seja, os comportamentos e as instituições só podem ser analisados levando-se em 

consideração as contínuas relações sociais. 

Os processos econômicos estão imersos ou enraizados na estrutura social, o que 

significa que a ação econômica não ocorre apenas em função dos interesses do homo 

economicus e, sim, também em função de outros processos sociais (BOVO, 2014). 

Granovetter (1985) discute diferentes perspectivas de análise da ação econômica, 

considerando  descrições neoclássicas e reformistas. A abordagem neoclássica apresenta uma 

visão “subsocializada” ou de ator atomizado para a ação econômica. Já a concepção 

reformista tenta recuperar as estruturas sociais e o faz de maneira “supersocializada”.  

Na abordagem supersocializada, os indivíduos são sensíveis às opiniões dos outros, 

conformando-se cegamente aos sistemas de valores existentes na sociedade. A obediência às 

diretrizes e aos valores não é percebida como um peso. Já a abordagem subsocializada busca 

unicamente o interesse próprio representado pelo paradigma do ator social 

(GRANOVETTER, 2007, 1992).  

A abordagem supersocializada e a subsocializada são semelhantes no que se refere a 

negligenciar as estruturas contínuas das relações sociais. Ambas compartilham a concepção 

atomizada do ator social, além de negligenciar o enquadramento histórico e estrutural das 

relações sociais (GRANOVETTER, 1985, 1992). 

Na visão de Granovetter, a abordagem da imersão evita os extremos das visões sub e 

supersocializada da ação humana. Para ele a maior parte do comportamento econômico está 

profundamente imerso em redes de relações interpessoais, bem como todos os processos de 

mercado são passiveis de análise sociológica. 

As redes de relações sociais penetram irregularmente e em diferentes graus nos vários 

setores da vida econômica, abrangendo a desconfiança, o oportunismo e a desordem além da 

confiança e do controle da má-fé. Correspondem a um conjunto de atores que estabelecem 

algum tipo de vínculo entre si, seja de frequência, similaridade e/ou especificidade. Esse 

vínculo recebe a designação de laços (WANDERLEY, 2002).  

Para Granovetter (2007), os relacionamentos interpessoais e grupais são explicados 

mediante sua teoria dos laços fracos, que implica o funcionamento dos mercados e também 

nas relações entre as organizações (BOVO, 2014). 



 
 

Os laços fortes são mantidos com parentes próximos e amigos. Já os laços fracos são 

estabelecidos com pessoas conhecidas, que podem colocá-las em contato com os universos 

sociais de outras pessoas, que poderão ou não se tornar laços fortes. Em outras palavras, os 

laços fortes caracterizam-se por maior intensidade em relação ao tempo de conhecimento com 

a pessoa que tem um vínculo. Além disso, evidencia-se maior investimento emocional, maior 

confidencialidade mútua, reciprocidade e a similaridade. Como exemplos destes laços, 

apontam-se as amizades, as relações familiares e os pequenos círculos (GRANOVETTER, 

2005). 

Já os laços fracos caracterizam-se pela baixa intensidade nos critérios mencionados, 

tendo, como exemplo, as relações estabelecidas entre pessoas conhecidas, colegas, amigo do 

amigo. Estes laços são fundamentais para a expansão dos grupos. As pontes estabelecem-se 

entre os grupos por meio dos laços fracos, expandindo a rede e possibilitando atualizações de 

informações. Os laços fortes proporcionam a centralidade de informações no grupo 

(GRANOVETTER, 2005).  

Outros grupos com seus laços fortes e fracos entre os seus componentes podem ser 

conectados, estabelecendo-se pontes, que são fundamentais para expandir a rede que passa a 

abarcar mais grupos. 

 

2.4 Mercado socialmente construído 

Para a NSE, não há um mercado único e soberano, mas sim mercados no plural, os 

quais são estruturas sociais passíveis de serem construídas ao longo da história, de maneiras 

inseparáveis dos contextos econômicos e sociais. Além disso, concebe a economia como 

imersa (embeddeed) nas relações sociais estruturadas por meio de redes sociais.   

(GRANOVETTER, 2007). 

O mercado é constituído de relacionamentos interpessoais e corresponde a um 

conjunto de ações intimamente imbricadas em redes concretas de relações sociais (RAUD-

MATTEDI, 2005), nas quais o tipo de rede social está correlacionado com o funcionamento 

do mercado (WILKINSON, 2002). 

Os participantes do mercado, sejam eles os clientes que fazem parte da demanda e/ou 

fornecedores e competidores que fazem parte da oferta, estão imersos numa estrutura social 

que afeta suas ações econômicas, além dos seus motivos individuais (BOVO, 2014). 



 
 

Compradores e vendedores constroem socialmente os mercados imersos no amplo ambiente 

sócio-político, no qual eles se encontram. (BENDER, WESTGREN, 2001). 

Além disso, as relações pessoais concretas organizadas em redes originam a confiança 

no mercado. A confiança enraíza-se nas redes de relações interpessoais; é estabelecida a partir 

da formação e desenvolvimento da rede como controle da má-fé; evita o oportunismo no 

mercado, sem que haja necessidade de uma forte coerção política externa (GRANOVETTER, 

2007). 

Oportunismo refere-se à busca racional do benefício próprio por parte dos atores 

econômicos, usando de todos os meios disponíveis, inclusive a trapaça e a fraude. A vida 

econômica não pode ser marcada pela desconfiança e pela má-fé, apesar das frequentes 

tentativas de fraudes. Ou seja, certo grau de confiança nas relações comerciais precisa existir, 

tendo em vista que os dispositivos institucionais não são suficientes para evitar a força e a 

fraude (GRANOVETTER, 2007). 

A origem ou fonte dessa confiança é explicada mediante a moralidade generalizada. Já 

a má-fé pode ser evitada mediante arranjos institucionais, visando diminuir os custos com as 

transações econômicas, tais como contratos explícitos e implícitos. Evitar a má-fé não produz 

confiança; porém, a substitui. Caso os negociantes se deparem com relacionamentos difíceis 

ou complexos caracterizados pela desconfiança ou vivência da má-fé, eles podem buscar os 

outros negociantes dispostos a negociar conforme o mercado (GRANOVETTER, 1985). 

Para Granovettter (1985), o que explica a origem da confiança e o desencorajamento 

da má-fé é a imersão (embeddedness) na vida econômica tanto nas relações pessoais concretas 

quanto nas estruturas ou redes. Segundo Granovetter (2007), os três principais níveis de 

confiança presentes nas relações pessoais e nas redes sociais no âmbito do mercado são:  

a) não conheço a pessoa com quem irei firmar o negócio, em termos de transações 

comerciais;  

b) alguém indicou a pessoa com quem irei efetuar o negócio;  

c) vivi e/ou vivo a experiência com a pessoa que irei realizar transações econômicas. 

 Em uma transação comercial, vários são os fatores que interferem. Entre estes, 

destacam-se a reputação conhecida do vendedor e/ou do comprador em virtude dos negócios 

realizados; a reputação conhecida, mediante terceiros, no que se refere a obter informações de 

alguém confiável acerca das transações feitas ou que estão sendo feitas com vendedores e/ou 



 
 

compradores; as transações econômicas com pessoas do passado, ou seja, pessoas com quem 

se teve experiências comerciais; e as relações prévias entre indivíduos em termos de se 

conhecer a pessoa com quem os negócios serão tratados. 

A preferência dominante em fazer transações com indivíduos de reputação conhecida 

implica que poucos estão realmente dispostos a confiar na moralidade generalizada ou nos 

dispositivos institucionais para resolver problemas (GRANOVETTER, 2007). 

Um incentivo para não enganar o outro é o custo dos danos infligidos à reputação 

pessoal. Quando não se tem alternativa, vale-se da concepção subsocializada. Informação 

obtida de um informante confiável que já lidou com esse indivíduo e o considerou honesto. 

Ainda melhores são as transações feitas com as pessoas que já tiveram relações comerciais no 

passado. Isso gera, espontaneamente, a expectativa de confiança e abstenção de oportunismo. 

Note-se que indivíduos com os quais se tem uma relação duradoura têm uma motivação 

econômica para ser dignos de confiança e também para não desencorajarem transações 

futuras. Além disso, o estabelecimento de relações próximas neutraliza possíveis temores que 

dificultariam os relacionamentos com estranhos, tendo em vista que o conhecimento prévio 

torna os comportamentos mais previsíveis (GRANOVETTER, 2007). 

As relações sociais, mais do que dispositivos institucionais ou de moralidade, são as 

principais responsáveis pela produção da confiança na vida econômica e, consequentemente, 

pela redução da fraude, à medida que uns monitorem os comportamentos dos outros. A 

confiança não é garantia para a má-fé, ou seja, não é suficiente. Podendo, inclusive, vir a 

tornar-se uma oportunidade para a má-fé. Assim, as relações pessoais podem originar tanto a 

confiança quanto a má-fé (GRANOVETTER, 1985). 

A rede pode inibir comportamentos de oportunismo, má-fé e desconfiança. A própria 

rede faz com que a má-fé, por exemplo, tenha um limite, pela pressão dos atores da rede. A 

vergonha passa a ser, por exemplo, uma forma de monitorar o comportamento do outro.   

A desordem resultante da força e da fraude depende de como a rede de relações sociais 

está estruturada. Na ausência de relações sociais duradouras, esperam-se apenas conflitos 

entre pares aleatórios. Desordens mais “fortes” resultam de coalizões entre combatentes, o 

que depende de relações prévias. A desordem e a má-fé também existem na ausência de 

relações sociais (GRANOVETTER, 1985). 



 
 

Apesar das relações sociais constituírem-se, em muitos casos, como uma das 

condições para o estabelecimento da confiança e do comportamento honesto, elas não 

garantem que isto ocorra totalmente, podendo, inclusive, gerar o oposto, que é a má-fé nas 

relações. (GRANOVETTER, 1985, GRANOVETTER, 2007). 

A confiança originada nas relações pessoais apresenta uma oportunidade maior para a 

má-fé, tendo em vista que a confiança depositada numa determinada pessoa pode resultar em 

numa posição muito mais vulnerável do que o conhecimento superficial estabelecido entre 

pessoas desconhecidas. Quanto maior a confiança maior é o potencial de ganho por meio da 

má-fé (GRANOVETTER, 2007). 

A força e a fraude são utilizadas com mais proveito por grupos que requerem em sua 

estrutura um nível de confiança interno, por exemplo, a honra entre os ladrões. Para 

Granovetter (2007, p. 15): 

A abordagem da imersão para o problema da confiança e da ordem na vida 

econômica, portanto, se define entre a abordagem supersocializada da 

moralidade generalizada e a abordagem subsocializada dos dispositivos 

institucionais impessoais ao identificar e analisar padrões concretos de 

relações sociais 

Na figura 1, observam-se várias camadas circulares, que ilustram a constituição social 

do mercado. 

Ao observar de fora para dentro, percebe-se que a primeira camada corresponde às 

ações econômicas e sociais, que se interpenetram e mutuamente se influenciam, tornando-se 

imersas ou imbricadas na construção dos mercados, que não são únicos. Nestes mercados, 

evidenciam-se as redes sociais e os relacionamentos interpessoais, que são o núcleo de sua 

construção social. No interior destes relacionamentos, podem formar-se tanto os laços fortes 

quanto os laços fracos entre pessoas e/ou grupos. Por fim, à medida que estes laços vão sendo 

formados, a depender da forma como estão estruturados, poderão emergir tanto a confiança 

quanto a má-fé, o oportunismo e a desordem. 

 

 

 

 

 



 
 

FIGURA 1 – CONSTRUÇÃO SOCIAL DO MERCADO 

 

Fonte: Elaborado pela Autora 

   

  



 
 

3. A FEIRA LIVRE ENQUANTO MERCADO  

O mercado da feira livre pode ser entendido a partir de determinados aspectos. Dentre 

eles figuram os seguintes: espaço peculiar de comércio e de encontros; ambiente marcado por 

contradições; manifestações culturais das feiras livres; principais feiras nordestinas, 

destacando-se a feira de Campina Grande, na Paraíba. 

3.1 Feira livre: espaço peculiar de comércio e de encontros  

A partir do momento em que os grupos humanos deixaram a vida nômade e passaram 

a ter uma vida sedentária com acúmulo de produção, é possível pensar como as feiras livres 

surgiram. Pode-se imaginar um local onde as pessoas vão procurar satisfazer suas 

necessidades básicas referentes, por exemplo, à comida, à bebida, ao descanso após uma 

longa jornada. Este local pode ser um ponto de encruzilhada, uma beira de rio, riacho, lago ou 

estradas que, há muito tempo, serviam de passagem para os mais diferentes transeuntes. 

Nesses espaços, pode nascer uma feira, onde ovelhas, bois, galinhas, patos podem ser trocadas 

por cevada, trigo, aveia, mandioca, ferramentas rudimentares ou agasalho de couro, botas ou 

sandálias, entre outros.  

Quem quer que exerça sua capacidade de imaginação, verá mentalmente um espaço de 

encontros e de lazer, à medida que as pessoas passaram a se reunir para realizar as trocas de 

seus produtos. Assim, com o tempo, desenvolveram-se e se aprimoraram, passando a ocupar 

um papel relevante na construção das cidades e respectivas consolidações históricas, sociais e 

culturais (HUBERMAN, 1976; MAIOR,1978).  

Pirenne (1968) afirma que “um dos fatores de maior relevo na organização 

econômica da Idade Média foi o papel que as feiras desempenharam, principalmente, até o 

fim do século XIII. Abundam em todos os países (...) podendo ser consideradas como um 

fenômeno internacional”. 

Contudo, no parágrafo seguinte intitulado ‘As feiras e mercados’, ele sustenta que 

“não existe entre ambos vínculo algum. O objetivo dos mercados locais consiste em prover a 

alimentação cotidiana da população que vive no lugar onde se realizam. Por isso são 

semanais e seu raio de atração é muito limitado”. 

No entanto, para este autor, as feiras são lugares de reuniões periódicas dos 

mercadores profissionais. São centros de intercâmbios em grande escala que não faz 



 
 

distinção entre pessoas e mercadorias, “(...) é impossível realizar mais de uma vez por ano 

no mesmo lugar” (PIRENNE, 1968, p. 103,104). Mais adiante, ele aponta a exceção desta 

regra, que foram as feiras de Champanha e Brie, que vão da Itália e da Provença para a costa 

de Flandres, numa grande rota comercial ocorrendo de acordo com as estações do ano, 

começando na terça-feira que antecedia a quaresma e finalizando em outubro. Tem-se, assim, 

a oposição entre feira e mercado local, não consistida em uma simples diferença de tamanho, 

mas de diferença de natureza. 

A definição de Pirenne (1968) obriga-nos a ampliar a pesquisa destes significados, 

encontrando nos dicionários e aqui destacando as seguintes definições para feira: “Lugar 

público e descoberto em que, em dias e épocas fixas, se expõem e vendem 

mercadorias”. “Compras feitas no mercado.  Confusão, balbúrdia, falatório”.  

A etimologia da palavra feira aponta que a palavra latina “feria” refere-se a dia santo 

ou feriado, demonstrando a interrelação existente entre o comércio e a religião. Feria é a 

palavra latina que deu origem à palavra portuguesa feira, à espanhola feria e à inglesa fair. 

(GIZ DIGITAL: O JORNAL, 2016)  

Começa a mudar o significado inicial quando escrevem que “Feira de 

amostras: exposição de produtos industriais, com diversões variadas para os visitantes. Feira 

de livros: aquela em que se vendem exclusivamente livros. Feira livre: a que goza de quase 

total isenção de impostos. Fazer a feira: fazer compras na feira livre” (MICHAELIS, 2016 a, 

p.01).  

Enquanto para mercado o mesmo dicionário estabelece: “Lugar público onde se 

compram mercadorias postas à venda.  Ponto onde se faz o principal comércio de certos 

artigos.  Centro de comércio. O comércio”. Tem-se também significado de mercado em 

economia, de futuros, ou paralelo e, finalmente, mercado negro (MICHAELIS, 2016 b, p.01). 

Existem, na atualidade, definições que não se aproximam das feitas pelo historiador, 

mas que guardam semelhanças entre si. Pode-se afirmar, então, que a feira de Campina 

Grande se enquadra na definição de feira estabelecida por Pirenne (1968). Ou seja, teve, 

inicialmente, o caráter de ser um local para encontros, no qual qualquer mercadoria poderia 

ser vendida, de acordo com as estações que facilitassem o deslocamento de pessoas, 

mercadorias e animais, e, hoje, ela é um mercado público, tendo inclusive recebido 

formalmente esta denominação pelos órgãos governamentais. 



 
 

Por outro lado, saindo da definição econômica para a definição na perspectiva da Nova 

História dos Annales, tem-se a afirmação de Le Goff “(...) a história se faz com documentos 

escritos, sem dúvida quando estes existem, (...) mas abre um espaço de grande importância 

para a memória, como sendo um documento não escrito” (LE GOFF,1990).  

É por esta abordagem que Araújo (2004, p. 42) assegura que a feira é uma memória 

viva da cultura de um povo:  

[...] feira para nós consiste em um espaço físico, onde 

encontramos o comércio, a troca de mercadorias e sua 

diversidade, mas acima de tudo existem relações interpessoais 

que envolvem pensamentos e ações de indivíduos diferentes, 

dentro de um espaço físico, abrigando assim uma vasta 

subjetividade de valores simultâneos com temáticas ecléticas, 

que em conjunto formam a memória de um povo. 

Trata-se de uma atividade que, no decorrer da sua história, vem se transformando e 

que, apesar de terem, ao longo do tempo, seus espaços reduzidos em função da expansão de 

outros canais de comercialização, como os supermercados e os shoppings, desempenham até 

hoje um papel relevante, constituindo-se numa atividade econômica e social muito importante 

na vida de muitos trabalhadores, estimulando a economia local. (SÁ, 2010; GOMES et al., 

2013; SALES; REZENDE; SETTE, 2011; ARAÚJO, 2011). 

As feiras livres continuam na atualidade sendo espaços abertos, no sentido de 

propiciar encontros, conversas, articulações e diversões entre vendedores, compradores, 

fornecedores e pessoas, de modo geral, apesar da concorrência imposta pelos 

empreendimentos de grande porte, que se instalaram nos centros urbanos (FERREIRA et.al, 

2011; SOUZA et. al, 2014).  

É um ambiente diversificado e movimentado, cheio de sons, cores, odores etc. Os 

aromas se misturam: o perfume exalado pelas frutas e flores junta-se aos odores dos peixes. 

Pessoas de posses, pobres, brancos, negros, turistas, letrados, todos circulam pelas feiras 

(FERREIRA et al., 2011; CAVEDON, 2002).  

A título de exemplificação desta diversidade, pode-se mencionar o estudo feito por 

Castilhos e Cavedon (2004) no mercado público de Porto Alegre, destacando-o por ser um 

local onde existem um rito e um mito separados entre o profano e o sagrado, onde o cliente, 

ao comprar um determinado produto, não só está adquirindo o produto em si, mas também, 

levando consigo uma mercadoria com características sagradas, no que diz respeito a garantir 

fartura a quem o adquiriu. 



 
 

Em relação às suas peculiaridades e singularidades, a feira livre é um ambiente ímpar 

de comércio em função de várias características, tais como: oferta de produtos diferenciados e 

de qualidade; relações de amizade e confiança estabelecidas entre vendedores e fregueses, que 

favorecem aos feirantes conhecerem as necessidades e desejos dos seus clientes e, dessa 

forma, aprimorar aspectos produtivos e de venda, a fim de atender continuamente a essas 

necessidades; ambiente intrinsecamente lúdico, que ultrapassa o espaço de comercialização 

propriamente dito (SALES; REZENDE; SETTE, 2011). 

Embora se trate de um espaço de brincadeiras e camaradagens, de amizades e de 

oportunidades para os clientes adquirirem produtos “novos”, de boa qualidade e de 

procedência segura, a feira é um negócio que precisa ser administrado com cuidado, 

eficiência, eficácia e dedicação, a fim de garantir não só a sobrevivência dos feirantes no 

mercado competitivo em que estão inseridos, mas também a possibilidade de expandir o 

negócio, podendo vir a se tornar um forte instrumento de políticas públicas e um grande 

gerador de emprego e renda para o município (SALES; REZENDE; SETTE, 2011). 

 

3.2 Feira livre: ambiente marcado por contradições  

O ambiente da feira livre é permeado por contradições e alia, simultaneamente, entre 

outros aspectos, as características de um trabalho árduo, penoso e difícil a um trabalho que 

proporciona satisfação, sentimentos de realização e de bem-estar (SÁ, 2010; CAVEDON, 

2002; GOMES et al., 2013; SOUZA; TOLFO, 2009). 

Tem, assim, importante significado para os feirantes o seu trabalho, visto que, embora 

realizado em condições precárias, é marcado pelos valores e crenças presentes no contexto da 

feira livre. Na maioria das vezes, estão associados aos valores familiares, por ser uma 

atividade profissional em que prevalece a característica principal de ser passada de geração 

em geração (SOUZA; TOLFO, 2009). 

A feira livre ocupa um papel relevante na vida dos feirantes, por se tratar de um 

ambiente favorável à sua identificação social, ao seu bem-estar psicológico e também às 

oportunidades para o indivíduo produzir, criar e dar sua contribuição social. O profissional 

feirante é um trabalhador que possui um modus operandi específico, ou seja, cada um procura 

se mostrar de uma forma diferente, usando muito de sua criatividade e imaginação, o que 

pode ser evidenciado no jeito de arrumar a barraca e expor os seus produtos (SOUZA; 

TOLFO, 2009). 



 
 

3.3 Feiras livres e manifestações culturais  

As feiras e os mercados populares, sobretudo os do Nordeste do Brasil, são espaços 

propícios à visualização de manifestações culturais (PILETTI,1998), considerando que, além 

de gêneros alimentícios, roupas, calçados, flores, utensílios domésticos, chapéus, chicotes, 

CDS, DVDS, entre outros produtos, pode-se encontrar nas feiras livres: as festas, os 

folguedos, o artesanato, a culinária, a música, a dança e a literatura popular, conforme 

descritas a seguir. 

As festas populares geralmente estão ligadas ao calendário litúrgico como, por 

exemplo, o ciclo do natal e o ciclo das festas juninas. Também os folguedos, autos ou danças 

dramáticas constituem manifestações culturais ligadas às festas religiosas e, geralmente, são 

organizadas por companhias e mantidos pelos próprios participantes. Entre os principais 

folguedos citam-se o bumba meu boi, a ciranda, a vaquejada, a capoeira. Nos folguedos, 

misturam-se diversos elementos da arte popular: ritmos, danças, cantos, adornos trabalhados, 

comida, bebidas etc. Ritos africanos mesclam-se com costumes indígenas e tradições católicas 

portuguesas (PINHO, 2011; PILETTI,1998).  

O artesanato expressa a criatividade dos artistas, mediante bordados, rendas, 

cerâmicas, pinturas, esculturas, estandartes, artefatos de cipó-canela, crochê, produções de 

rede, balaios, cestos, objetos de couro, de madeira, de lata, de barro, e até a confecção de 

barcos, carroças e outros tipos de meio de transporte. A culinária nordestina, da mesma forma 

que os ritos acima citados, foi desenvolvida sob a influência portuguesa, africana e indígena. 

O consumo de raízes, como macaxeira, inhame, batata doce, o preparo de comidas bem 

temperadas e apimentadas, como acarajé, vatapá, bobó de camarão, moqueca de peixe, sururu, 

e as comidas de milho e coco, como o cuscuz, a pamonha, a canjica são heranças que foram 

adaptadas em cada estado do nordeste (PINHO, 2011; PILETTI,1998). 

Na música popular nordestina e na dança, destacam-se os seguintes ritmos: o coco, o 

xaxado, o samba de roda, o baião, o xote, o forró, o axé e o frevo.  

A Literatura Popular Brasileira tem origem na literatura europeia, mas é influenciada 

por tradições indígenas e africanas. O Nordeste brasileiro é o centro da poesia improvisada, 

dos cantadores e da literatura de cordel, percebendo-se estes como sendo “vozes” relevantes 

da cultura popular. Entretanto, diferentemente de décadas passadas, os folhetos de cordel e os 

cantadores e repentistas tornaram-se figuras raras nas feiras livres atuais, passando a ser 



 
 

encontrados apenas em eventos esporádicos relacionados ao turismo como, por exemplo, na 

Semana Santa em Caruaru e no São João em Campina Grande (MIRANDA, 2009).   

3.4 Principais feiras nordestinas 

Muitas cidades do interior nordestino, tais como Feira de Santana (Bahia); Caruaru 

(Pernambuco) e Campina Grande (Paraíba) têm em comum em sua origem a convergência de 

homens e gado de passagem à procura de descanso e abastecimento de água e víveres, onde 

vaqueiros e tropas de burros traziam gado do sertão e pequenos comerciantes forneciam suas 

mercadorias no local, contribuindo para o surgimento de uma feira.  

Todas elas foram povoados e vilas do período colonial em meados do século XVII e 

XVIII, quando portugueses católicos e cristãos novos procuravam a proteção ora de Nossa 

Senhora Santana (Bahia), ora de Nossa Senhora da Conceição (Caruaru e Campina Grande), 

como suas padroeiras, construindo, então, capelas dedicadas a elas. 

  Destaca-se, contudo, como objeto deste trabalho, a feira de Campina Grande, na 

Paraíba, cuja origem está diretamente ligada ao surgimento da cidade e ao processo de 

urbanização do Brasil. Quem chega à cidade pela Avenida Severino Cruz e se dirige, pela 

primeira vez, ao centro, fica impactado com a beleza do Açude Velho – hoje cartão postal da 

cidade e circulado pela arquitetura moderna de prédios residenciais e institucionais, um deles 

o Museu de Arte Popular da Paraíba (MAPP), projetado por Oscar Niemeyer.  E não sabe que, 

outrora, as águas que ali se acumulam, provenientes do Riacho das Piabas, matavam a sede de 

homens e animais que então chegavam ao lugar (PEREIRA JUNIOR, 1977).  

Era local também de repouso certo, numa campina aprazível após uma longa jornada 

entre o agreste e o sertão, propiciando conversas, trocas de informações e mercadorias e 

gerando, pouco a pouco, um núcleo populacional. É, neste local, que se encontra o 

monumento “Os pioneiros da Borborema”, como afirma Oliveira (2009, p. 140) “sua frente 

voltada para a direção do nascer do sol, representando o progresso e a esperança com o 

futuro”. 

Localizada nos arredores de um caminho usado desde o tempo colonial próximo à 

Estrada Real, Campina Grande é o tipo da cidade mercado, que se relaciona com o sertão, o 

brejo e a capital, bem como com outros estados da mesma região: Pernambuco, Rio Grande 

do Norte e Ceará. (CARDOSO; MAIA, 2010) 



 
 

Através da poesia de Raimundo Asfora e Rosil Cavalcante, a figura do tropeiro é 

homenageada na voz de Luiz Gonzaga ilustrando essa História: 

Tropeiros da Borborema 

Estala relho marvado 

Recordar hoje é meu tema 

Quero é rever os antigos tropeiros da Borborema 

São tropas de burros que vêm  

do sertão 

Trazendo seus fardos de pele e algodão 

O passo moroso só a fome galopa 

Pois tudo atropela os passos da tropa 

O duro chicote cortando seus lombos 

Os cascos feridos nas pedras  

aos tompos 

A sede e a poeira o sol que desaba 

Rolando caminho que nunca  

se acaba 

Assim caminhavam as tropas cansadas 

E os bravos tropeiros buscando pousada 

Nos ranchos e aguadas dos tempos de outrora 

Saindo mais cedo que a barra  

da aurora 

Riqueza da terra que tanto se expande 

E se hoje se chama de Campina Grande 

Foi grande por eles que foram  

os primeiros 

Ó tropas de burros, ó velhos tropeiros 

(TROPEIROS DA BORBOREMA, 2016) 

Por se tratar de uma rota estratégica, essa região aglomerava tropeiros e boiadeiros, 

facilitando, assim, o comércio e trocas de diversos produtos, como farinha da mandioca, 

algodão, carne, cordas, milho, frutas, cana, aguardente etc. Ademais, a feira de Campina 

Grande destacou-se pelo papel centralizador em virtude da própria condição geográfica onde 

está localizada (FERREIRA et al., 2011; CARDOSO; MAIA, 2010). 

Ao comparar o papel centralizador da feira de Campina Grande de outrora com a feira 

dos dias atuais, notou-se que esta feira já não possui a mesma imponência. Isso porque há um 

elevado número de feiras que passaram a ocorrer nas outras cidades da Paraíba e do Nordeste 

como um todo, inclusive nos mesmos dias pré-estabelecidos para a feira de Campina Grande, 

principalmente quinta, sexta e sábado, diminuindo, assim, a necessidade das pessoas dos 

outros interiores e estados deslocarem-se com o objetivo de comprar e vender os seus 

produtos (CARDOSO; MAIA, 2010).  



 
 

Mesmo assim, a feira de Campina Grande continua sendo um espaço integrador, que 

liga o campo à cidade, pois é para as feiras que se dirigem os agricultores e criadores. O dia 

da feira é marcado por muitas conversas, compras e vendas de produtos diversificados. É o 

momento em que os pequenos agricultores da redondeza trazem os seus produtos para serem 

vendidos e se abastecem de outros gêneros. É também o momento do encontro com o cliente, 

o esperado e amigo cliente, além de um espaço destinado às amizades e diversas conversas, 

que tratam de assuntos variados, desde problemas familiares, religião, política, até dicas de 

receitas, remédios, entre outros (CARDOSO; MAIA, 2010; ARAUJO, 2011).  

A feira de Campina Grande é marcada pela mistura do novo com o velho, do rural 

com o urbano, do moderno com o tradicional. Encontram-se desde produtos manufaturados de 

maneira rudimentar, como lamparinas de latas reutilizadas; abano de palha para fogão; 

chapéus de couro e de palha, até aparelhos eletrônicos e serviços, como “disque feira” e 

“disque frete” (PEREIRA JUNIOR, 1977). 

As feiras desempenham ainda relevante papel na socialização dos indivíduos, visto 

que proporcionam condições para encontros e reencontros, marcados por suas especificidades 

e singularidades, em dias e horários pré-estabelecidos, conforme observado anteriormente 

(CARDOSO; MAIA, 2010; ARAÚJO, 2011). 

A peça ‘A feira’, da dramaturga, poeta e professora Lourdes Ramalho, nascida no Rio 

Grande do Norte, mas radicada na cidade desde a década de 1950, ilustra bem a afirmação 

anterior, visto que seu texto relata a história de uma pequena família que chega à feira 

carregada de ilusões e esperanças, mas acaba sendo agredida e desagregada pela 

desumanização que ali se esboça. O espetáculo apresenta o choque entre as populações rurais 

e urbanas, que através de situações caricatas e satíricas, mostra drama e desespero, angústia e 

solidão, utilizando bens e elementos regionais para garantir a essência cultural daquele local 

de maneira fidedigna. Na abertura, ela escreve: 

Cantador:  1. Serra acima está Campina – Grande é sua feira 

tem gente de toda classe da primeira à derradeira. 

2. Tem gente besta e sabida – analfabeto e doutor 

Suspirando ombro a ombro – segundo as leis do 

Senhor. 

3. Uns traz fardo na cabeça – no balaio, no caçoá 

trouxa, embrulho, saco, cesta – tudo serve é só pegar. 

4.Vem o caminhão roncando – carroceria entupida 

de gente que compra, vende- e sofre, mas ama  

a vida. 

5. Se o pobre traz a esperança- escondida na 



 
 

cangalha traz o malandro a peixeira- onde a morte                   

se agasalha.                

6. De toda parte chegando – honra e desonra ele 

tem se uns vem pra ser enganados – os que engana 

também vem. 

7. Noite se faz madrugada – manhã, tarde, anoitecer 

na feira – riso – que é vida – gemido – que é morrer.  

(RAMALHO, 2011, p. 89) 

 

Em suma, a feira livre é um tipo de mercado que perdura desde a Antiguidade, 

preservando algumas de suas peculiaridades ao longo da História. Além disso, trata-se de um 

comércio diferenciado quando comparado aos comércios dos grandes shopping centers e 

multinacionai; sobretudo, na sua organização e funcionamento. O mercado da feira 

caracteriza-se por ser um espaço ou local social e econômico que tem resistido em seu 

formato essencial ao longo do tempo, mediado pelas relações entre diferentes stakeholders, 

quer sejam eles clientes, proprietários, trabalhadores ou fornecedores. 

  



 
 

4. RELAÇÃO ENTRE STAKEHOLDERS 

Estudar a relação entre stakeholders implica, inicialmente, saber quem são os 

stakeholders e como se classificam. Feito isto, compreender-se-á como eles interagem entre si 

e suas respectivas contribuições para a gestão organizacional. 

 

4.1 QUEM SÃO OS STAKEHOLDERS 

O termo stakeholders ou “partes interessadas”, foi referenciado na obra seminal de 

Edward Freeman, Strategic Management: a Stakeholder Approach (1984), como sendo 

“qualquer grupo ou indivíduo que possa afetar ou ser afetado pela organização no 

atingimento dos seus objetivos” (FREEMAN, 1984, p. 25). 

A teoria de Freeman (1984) sobre stakeholders, foi proposta num momento histórico 

em que as organizações perceberam que não estavam atingindo suas metas e seus objetivos 

organizacionais, sem levar em consideração os interesses, opiniões e avaliações dos clientes, 

trabalhadores, fornecedores e acionistas, já que estes podem interferir, de maneira direta e/ou 

indireta, na elaboração e realização dos objetivos organizacionais (MAINARDES et al., 

2011). Ou seja, as empresas, entre outros aspectos, passaram a ser compreendidas como um 

conjunto de relacionamentos estabelecidos entre indivíduos e/ou grupos com interesses e/ou 

participação nas atividades que constituem determinado negócio. Freeman (1984) estabeleceu, 

portanto, uma base sólida para a definição e a construção do modelo teórico sobre partes 

interessadas (CLARKSON, 1995). 

Desde então, a definição do que seja stakeholders e também a teoria inicial proposta 

por Freeman (1984) vem sendo estudada por diversos pesquisadores (CLARKSON, 1995; 

DONALDSON; PRESTON, 1995; MITCHELL et al., 1997; FASSIN, 2012), contribuindo, 

assim, para o fortalecimento, a amplitude e a variabilidade do termo, bem como da teoria. 

Como exemplo de um estudo que fortaleceu os pressupostos da teoria original de 

Freeman (1984), aponta-se a pesquisa de Clarkson (1995), na qual ele propõe que o 

desempenho social das empresas seja analisado e avaliado mediante a utilização de um quadro 

de referências, baseado na gestão de relacionamentos de uma corporação com seus 

stakeholders. O mencionado enquadramento de referência foi desenvolvido com base em 

dados de mais de 70 estudos de campo. Nessa pesquisa, os dados se ajustaram em categorias 

que, posteriormente, foram classificadas em termos de gestão nos relacionamentos de uma 



 
 

corporação com seus grupos de stakeholders. Entre outros aspectos, observou-se que, apesar 

das empresas pesquisadas não realizarem o gerenciamento das partes interessadas de maneira 

costumeira, todas as corporações estudadas tinham relações com vários grupos de 

interessados, e que essas relações poderiam ser geridas ou não para melhor ou pior 

(CLARKSON, 1995). 

 Os resultados dessa pesquisa mostraram que os dados coletados e analisados eram 

correspondentes aos conceitos e modelos apresentados por Freeman (1984)  

A definição do que sejam stakeholders vem se ampliando com o tempo, referindo-se 

tanto às pessoas ou grupos de interesses da organização quanto, mais recentemente, à 

sustentabilidade como sendo uma das prioridades da organização, ao estabelecer suas 

estratégias organizacionais. Assim, a concepção do termo passou a incluir a classificação de 

gruposde natureza não-humana como, por exemplo, o meio ambiente, a natureza, os animais e 

até o planeta Terra (STARIK, 1995). Note-se que, apesar de considerar essa concepção como 

sendo uma evolução nos estudos, optou-se por considerar neste trabalho apenas os 

stakeholders humanos (FREEMAN, 1984).  

Em suma, ao buscar responder o questionamento de quem são os stakeholders, 

encontraram-se diversas abordagens (CLARKSON,1995; DONALDSON; PRESTON, 1995), 

impossibilitando, assim, uma resposta única. A variabilidade de abordagens detectadas, de 

certa forma, já era esperada, levando-se em consideração que a definição clássica do referido 

termo, que serviu de inspiração para outros estudos, apontava, entre outros aspectos, que 

stakeholder refere-se a “... qualquer grupo ou indivíduo...” (FREEMAN, 1984, p. 25). O 

pronome “qualquer” não possui especificação e nem determinação, abrindo um leque de 

possibilidades, no que se refere a enquadrar diversos interlocutores na delimitação do que seja 

este “qualquer”.  

 

4.2 CLASSIFICAÇÃO DE STAKEHOLDERS 

As diversas abordagens de stakeholders foram classificadas, levando em consideração 

alguns critérios, tais como: grupo de pessoas com interesses legítimos (DONALDSON; 

PRESTON, 1995), grupos primários e secundários (CLARKSON, 1995), públicos de 

interesse internos e externos (FONSECA, 2010), poder, legitimidade e urgência (MITCHELL 

et al., 1997), reciprocidade na relação entre stakeholders (FASSIN, 2012), conforme 

apresentados a seguir. 



 
 

O grupo de pessoas com interesses legítimos em procedimentos ou aspectos 

importantes nas atividades organizacionais é constituído por aqueles que influenciam ou são 

influenciados pelo comportamento organizacional, tais como: investidores, empregados, 

gerentes, outros atores que têm contratos legais com a empresa e alguns que não têm, tais 

como a comunidade com interesses ambientais e empregados em potencial (DONALDSON; 

PRESTON, 1995). Os grupos primários correspondem àqueles que têm relações contratuais, 

formais ou oficiais com a empresa, como clientes, fornecedores, empregados, acionistas, 

investidores, entre outros. Além desses, abrangem os stakeholders públicos, que são o 

governo e as comunidades, que oferecem infraestrutura e mercados, cujas leis e cujos 

regulamentos precisam ser obedecidos, aliás, para os quais as taxas e as obrigações são 

devidas. Já os grupos secundários são aqueles que afetam ou influenciam, são afetados ou 

influenciados pela organização, mas que não estão diretamente engajados em transações feitas 

com ela, nem são essenciais para sua sobrevivência, sem que isso não afaste a possibilidade 

de se ter que construir relacionamentos duradouros, a longo prazo, com todos os interessados. 

Dessa forma, pode-se configurar a empresa como conjuntos de relações explícitas ou 

implícitas, nos seus ambientes internos e externos (CLARKSON, 1995). 

Os públicos de interesses internos correspondem aos membros que fazem parte da 

própria organização como, por exemplo, os proprietários, os diretores, os gerentes e 

funcionários. Já os stakeholders externos referem-se aos clientes (que são fundamentais no 

processo de crescimento e desenvolvimento organizacional, tendo em vista que, sem eles, as 

empresas não existiriam), aos acionistas, à imprensa ou mídia (que pode interferir, tanto 

positivamente quanto negativamente, nos rumos da empresa), aos intermediários financeiros 

(bancos), aos sindicatos (dos empregados e dos empregadores, que atuam representando os 

interesses de cada classe), aos fornecedores (que participam diretamente da cadeia produtiva, 

oferecendo os produtos e/ou serviços, que a empresa irá comercializar), aos distribuidores e 

grupos ativistas (que atuam como representantes dos interesses sociais, por exemplo, as 

ONGs), a comunidade local (indivíduos ou empresas que estão ao redor das instalações da 

organização) e, por fim, governo, concorrentes e sociedade, de maneira geral (ROCHA, 

2010). 

Em relação ao público interno de uma empresa, destaca-se o papel dos empregados, no 

que diz respeito à realização dos objetivos organizacionais pré-estabelecidos. Os funcionários 

não são apenas colaboradores, que foram legalmente contratados para desempenharem 

atividades relacionadas à produção de produtos e à realização de serviços. São especialmente 



 
 

pessoas, cidadãos, membros de uma comunidade, consumidores e fazem parte da sociedade, 

podendo interferir, direta e indiretamente, nos resultados de uma empresa, tendo em vista que 

a produção e os serviços prestados por uma empresa estão intrinsecamente ligados ao 

envolvimento dos colaboradores. São eles que irão transmitir os valores da marca e 

materializar o posicionamento estratégico perante o mercado (FONSECA, 2010). 

O poder, a legitimidade e a urgência são critérios que possibilitam aos interessados 

estabelecerem prioridades, no que diz respeito a definir qual ou quais stakeholders serão 

atendidos em primeiro lugar. Melhor esclarecendo: poder, no que se refere ao grau em que os 

indivíduos ou grupos são capazes de persuadir, incitar ou exercer pressão coerciva sobre 

outros indivíduos ou grupos, para que esses possam empreender determinadas ações; 

legitimidade, nas relações com a organização e urgência na reivindicação, que é um atributo 

multidimensional, que indica o grau em que eles reivindicavam atenção imediata 

(MITCHELL et al., 1997). 

Em relação à reciprocidade na relação entre stakeholders, notou-se que as empresas 

têm responsabilidade nas implicações de suas ações, podendo afetar os stakeholders, mas 

estes podem também afetar a corporação, numa perspectiva recíproca de relacionamento, bem 

como de dependência mútua. As posições requerentes e influenciadoras não são mutuamente 

excludentes. Alguns stakeholders secundários podem influenciar uma empresa, sem que, para 

isso, tenham uma participação e/ou lutem para o bem da empresa. Em outras palavras, assim 

como as empresas têm deveres para com os seus stakeholders, estes devem reconhecer que, 

além de seus direitos e reivindicações justificadas, eles também têm pelo menos obrigações 

básicas para a corporação. O reconhecimento de reciprocidade facilita um debate sobre quem 

é um stakeholdere quem não é.  Para merecer o status de um verdadeiro dono, genuíno e 

justo, eles devem também reconhecer os direitos de outros stakeholders, permanecendo fiéis à 

corporação (FASSIN, 2012).  

Na visão de Fassin (2012), um dos objetivos da teoria dos stakeholders é a de 

considerar as necessidades deles, bem como o impacto destas necessidades tanto para os 

vários interessados quanto para a organização como um todo, numa perspectiva de apresentar 

uma teoria de ética para o mundo dos negócios. Nessa direção, a reciprocidade, a lealdade, a 

responsabilidade, a justiça e o tratamento ético precisam ser demonstrados nas relações entre 

eles. 



 
 

Ao abordar o tema lealdade, responsabilidade moral e reciprocidade dos stakeholders, 

é importante observar o seu comportamento, suas ações, e o componente ético no 

relacionamento entre eles e a empresa. A ética da maioria deles é determinada através do seu 

acordo contratual. Esses têm o direito de defender os seus direitos ou expectativas legítimas, 

de preferência pela primeira vez em diálogo, dentro das regras da lei e dos acordos (FASSIN, 

2012). 

As obrigações morais recíprocas entre uma empresa e seus stakeholders representam o 

princípio da equidade desses. E ter equidade no negócio implica ter um tratamento honesto e 

correto de todos os parceiros de negócios. Isto significa que os termos dos acordos entre 

parceiros de negócios ou outros stakeholders devem ser justos. Assim, a lealdade para com 

todos ajuda a construir esta confiança mútua. No entanto, no que diz respeito aos acionistas 

que são, frequentemente, considerados os mais importantes interessados nas teorias 

econômicas capitalistas dominantes da empresa, certo paradoxo é observado, visto que os 

stakeholders mais importantes como os acionistas, muitas vezes, não conseguem exibir 

reciprocidade entre si, pois não parece haver um acordo geral tácito para aceitar certo nível de 

reciprocidade, de lealdade e responsabilidade entre stakeholders primários e a empresa. A 

reciprocidade é um fator importante na construção da confiança mútua (FASSIN, 2012). 

Nessa perspectiva de reciprocidade, com base na natureza de sua legitimidade, 

notaram-se quatro categorias de stakeholders: stakeowners (componentes internos que têm 

uma lealdade natural para a empresa); stakewatchers (principalmente, grupos de pressão que 

influenciam a empresa); stakekeepers (principalmente reguladores neutros, que impõem 

controle externo e regulamentos sobre a empresa); stakeseekers (que procuram ter uma voz no 

processo decisório de uma corporação). Por fim, o gerenciamento das partes interessadas é o 

equilíbrio das necessidades e demandas conflitantes. Desse modo, os grupos de pressão, 

stakewatchers, especialmente, ativistas e ONGs, e os meios de comunicação desempenham 

papéis especiais neste debate, forçando as empresas a prestarem maior atenção aos pedidos 

desses interessados, determinados a elaborar relatórios e comunicação (FASSIN, 2012). 

Em síntese, a análise das cinco classificações aqui apresentadas resumidamente 

possibilitou identificar, de modo geral, a existência de certa complementaridade entre elas, no 

sentido de que cada classificação apresenta uma maneira ou um olhar específico sobre os 

stakeholders, que não necessariamente anula as outras classificações e concepções, apenas se 

diferenciam por estarem tratando do mesmo assunto, mediante diferentes “lentes”ou 

perspectivas.  



 
 

A partir dessa variedade de classificações e concepções acerca de quem são os 

stakeholders, pode-se depreender que a maneira como eles se relacionam entre si e também 

com a organização subtende uma escolha prévia por parte das organizações e respectivos 

membros, da qual fazem parte, no que diz respeito à classificação de stakeholders escolhida e 

adotada. A seguir, de maneira mais aprofundada, serão analisados como ocorrem os 

relacionamentos entre stakeholders. 

No Quadro1: Classificação dos Stakeholders, apresenta-se uma síntese acerca das 

principais classificações dos stakeholders abordadas ao longo deste tópico, destacando as 

pessoas e/ou grupos com interesses legítimos, grupos primários e secundários, públicos 

internos e externos, poder, legitimidade e urgência; reciprocidade. 

QUADRO 1 – CLASSIFICAÇÃO DOS STAKEHOLDRS 

 Fonte: Elaborado pela Autora 

 

4.3 RELACIONAMENTO ENTRE STAKEHOLDERS 

Uma das maneiras de entender as relações entre os stakeholders consiste em levar em 

consideração as abordagens normativa, instrumental ou empírico-descritiva (DONALDSON; 

PRESTON, 1995).  



 
 

A abordagem normativa defende que os stakeholders precisam ser orientados 

enquanto seres humanos, ou seja, a administração precisa reconhecer os interesses deles, 

atribuindo-lhes uma importância intrínseca. Além disso, o relacionamento dos gerentes com 

os stakeholders deve ser respaldado, entre outros aspectos, nos direitos individuais ou de 

grupos e também no uso dos valores monetários para atingir os meios (DONALDSON; 

PRESTON, 1995). 

Nessa direção, com relação aos possíveis conflitos entre gestores e respectivos grupos 

de stakeholders, no que se refere à distribuição da riqueza e do valor criado pela organização, 

notou-se que a resolução destes conflitos, de forma justa, requer julgamentos e escolhas 

éticas. À medida que as organizações e respectivos gestores assimilam responsabilidades e 

obrigações para com os stakeholders, passam a reconhecer as suas reivindicações e 

legitimidade, entrando, assim, no domínio dos princípios morais e do desempenho ético 

(CLARKSON, 1995). 

A empresa precisa considerar os interesses dos grupos ou indivíduos com quem 

interage ou tem interdependências, além de levar em consideração suas responsabilidades, 

enquanto empresa, tendo em vista que o stakeholder poderá ajudar e/ou prejudicar a empresa. 

(GIBSON, 2000; FASSIN, 2012). 

Entre outros, existem dois fatores que contribuem para o aumento das 

responsabilidades das empresas que operam com muitos grupos de stakeholders. O primeiro 

refere-se às diferentes circunstâncias (econômicas, políticas e socioculturais) com as quais as 

empresas têm de lidar, ao operar em países em desenvolvimento; e o segundo diz respeito a 

um grupo de princípios normativos que não são geralmente incorporados na análise das 

responsabilidades corporativas para as partes interessadas (GIBSON, 2000). 

As reivindicações deontológicas, que são baseadas na abordagem normativa das partes 

interessadas, defendem que as empresas devem cuidar adequadamente do stakeholder, mesmo 

que não seja rentável, destacando três elementos fundamentais nas reivindicações. O primeiro 

é o de que as empresas têm deveres positivos para os stakeholders, com base nos interesses 

destes últimos. Nesse sentido, considera-se que as partes interessadas sejam dignas de respeito 

em virtude de sua humanidade, e que as reivindicações deles se baseiem na codificação 

jurídica dos direitos básicos a determinados grupos. No entanto, nem todos os direitos são de 

igual estatuto, podendo os interesses das partes interessadas nem sempre prevalecer contra as 

forças do mercado. O segundo elemento na análise dos stakeholders consiste nos deveres dos 



 
 

grupos. Nesse sentido, considerando-se que os grupos de interessados são formados por 

indivíduos distintos, depreende-se que um grupo tem uma identidade diferente e 

características diferentes de seus membros, quando analisados individualmente. Sendo assim, 

a teoria deontológica abrange suposições sobre os direitos de certos grupos, quando 

comparados a outros (GIBSON, 2000). 

A teoria dos stakeholders está baseada no conceito de pessoa jurídica para se fazer 

distinções moralmente importantes sobre como se deve tratá-los. Uma teoria dos stakeholders, 

com base na agência moral, ao invés de grupos em geral, pode mostrar por que algumas partes 

interessadas merecem maior atenção do que outros. Assim, o terceiro elemento na análise dos 

stakeholders diz respeito aos direitos lhes serem devidos de forma igual, entendendo-se que 

eles são igualmente merecedores e que os acionistas da empresa não têm primazia sobre os 

demais grupos (comunitários locais, ou mesmo comunidades). Assim, a parcialidade moral, 

considerada uma possibilidade filosófica, é o elemento principal para decidir qual seria o 

potencial dos stakeholders para ameaçar ou não a sobrevivência da empresa. Entretanto, as 

reivindicações sobre parcialidade são inegavelmente controversas (GIBSON, 2000). 

Desse modo, existe alguma justificativa moral para a teoria do stakeholder, sendo a 

abordagem deontológica a que oferece a maneira mais promissora para descrever a natureza e 

a extensão dos deveres para com as pessoas afetadas pela empresa. 

A perspectiva Instrumental baseia-se no argumento de que as orientações para os 

stakeholders devem ser dadas pelos gerentes, levando em consideração os resultados que as 

ações advindas destas orientações terão para a empresa em termos de desempenho 

organizacional, sobretudo no que diz respeito aos indicadores tradicionais de desempenho, 

que são: lucratividade, estabilidade e crescimento. Refere-se à maneira como os gerentes se 

relacionam com os stakeholders, no que diz respeito a observar se os conceitos que fazem 

parte do ambiente interno da organização estão presentes na realidade externa à organização 

(DONALDSON; PRESTON, 1995) 

Em síntese, ao analisar os estudos que se referem aos relacionamentos entre empresas 

e stakeholders, notou-se que a maioria deles se dedicou a estudar os relacionamentos em 

díades. Ou seja, focalizaram a relação entre a organização e um determinado stakeholder, 

levando em consideração o relacionamento com os acionistas (OLIVEIRA NETO, 2010); o 

relacionamento com os consumidores e/ou clientes (ROCHA, 2010b); o relacionamento com 



 
 

a imprensa (CREMONINE, 2010); e a relação com a comunidade e a sociedade (PONTE, 

2010; ARAUJO, 2013). 

Entretanto, ao abordar os relacionamentos entre stakeholders, numa perspectiva de 

interdependência, Neville e Menguc (2006) se referem às complexas interações entre eles 

como sendo uma multiplicidade de stakholders. Para estes estudiosos, entre as múltiplas 

partes interessadas ocorre uma sinergia, que os liga internamente, fazendo-os exercer 

influência uns sobre os outros e, consequentemente, influenciando a organização como um 

todo. Dizem ainda que, ao interagirem de maneira competitiva, complementar e cooperativa, 

os múltiplos stakeholders exercem influência sobre a organização, ampliando ou minimizando 

as possibilidades de realização de metas e objetivos organizacionais. Atingir ou inibir as 

metas organizacionais influencia a maneira como eles se relacionam entre si.  

Em outras palavras, as intenções, os desejos, as necessidades, as avaliações, as 

expectativas e as formas como determinada parte interessada interpreta os resultados obtidos, 

nas suas relações com as organizações, afetam a maneira como a outra parte interpretará suas 

intenções, seus desejos, suas necessidades, suas avaliações, suas expectativas e também os 

resultados, que obtiveram na relação com a organização, sejam estes aspectos advindos de 

uma relação díade ou múltipla, entre elas. Considera-se ainda que o processo de interpretação 

ocorrido entre organizações e stakeholders é algo dinâmico, contínuo, mutável (NEVILLE; 

MENGUC, 2006). 

A seguir, apresenta-se o Quadro 2: Relacionamento entre Stakeholders, no qual 

verificam-se algumas das principais abordagens: normativa, deontológica, instrumental. Além 

disso, mostram-se os relacionamentos em díades e múltiplos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

QUADRO 2 – RELACIONAMENTO ENTRE STAKEHOLDERS 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

4.4 CONTRIBUIÇÕES DOS STAKEHOLDERS PARA A GESTÃO ORGANIZACIONAL 

A teoria dos stakeholders tem sido relevante, principalmente no que se refere a 

orientar as ações dos gestores em direção aos seguintes aspectos:  

a) legitimação dos interesses deles em relação às organizações, justificando, assim, sua 

existência;  

b) compreensão de que as partes interessadas contribuem para melhorar a performance 

organizacional, tendo em vista que o principal objetivo das organizações, nessa perspectiva, é 

maximizar os lucros dos acionistas, sendo os stakeholders vistos como um meio para alcançar 

os objetivos organizacionais (MAINARDES et al., 2011). 

Ao analisar o grau de importância dos stakeholders para a organização, notou-se que 

sua relevância é discutida na literatura, levando em consideração os objetivos organizacionais 

e também o seu papel. Em relação aos objetivos organizacionais, destacam-se dois aspectos:  

a) metas ou resultados organizacionais, que devem ser alcançados, a fim de garantir a 

continuidade dos negócios;  



 
 

b) maneira como os resultados, obtidos pelas organizações, são distribuídos, quais os 

objetivos dos que constituem a organização e seus interesses e legitimidades (ALTKINSON; 

WATERHOUSE,1997). 

Quanto ao papel dos stakeholders nas organizações, eles possuem um papel “fim” ou 

“meio” para outras finalidades, independente de ser um fim em si mesmo ou um meio para 

outros fins, as organizações têm um objetivo compartilhado por todos que a constituem: 

justamente a boa performance, em que todos os stakeholders têm interesse, sejam estes 

administradores, acionistas, empregados (ALTKINSON; WATERHOUSE,1997). 

No que se refere à gestão baseada em stakeholders e sua respectiva importância desta 

gestão no alcance dos objetivos organizacionais, notou-se que se faz necessário levar em 

consideração os seguintes aspectos: identificação das partes interessadas, reconhecimento das 

suas necessidades e interesses e construção de relacionamentos com elas (DONALDSON; 

PRESTON, 1995).  

Corroborando com Donaldson e Preston (1995), Almeida et. al. (2000) destacam que, 

no processo de elaboração de estratégias organizacionais, as empresas, as organizações 

governamentais e as sem fins lucrativos necessitam identificar quais os principais 

interessados, bem como conhecer as necessidades e avaliações que eles fazem em relação à 

organização, visto que, cada vez mais, estes almejam ser compreendidos e atendidos. 

A maneira como as organizações se relacionam com os stakeholders (clientes, 

fornecedores, comunidades, investidores e outros), bem como a forma como eles interagem 

com as organizações pode afetar a realização dos objetivos organizacionais (FREEMAN; 

PHILIP, 2002). Nessa direção, uma das maneiras da empresa iniciar o seu relacionamento 

com esses grupos consiste em descobrir o que cada um procura e buscar atendê-lo, a fim de 

que tanto os seus objetivos quanto os da organização sejam atingidos (ROCHA, 2010). 

O não atendimento das expectativas dos grupos interessados em relação ao que a 

empresa deveria ou não fazer pode afetar negativamente a imagem ética e a reputação da 

empresa, bem como inibir as chances de vantagem competitiva. Para Rocha (2010, p. 25) “a 

base da construção da vantagem competitiva pela gestão dos stakeholders está na criação da 

confiança e uma relação de mão dupla entre a empresa e seus stakeholders”. 

A relevância do relacionamento entre stakeholders para o crescimento e 

desenvolvimento “saudável” da organização, em termos de ajudá-la na formação de uma 



 
 

imagem positiva a seu respeito, destaca a necessidade de engajá-los no processo de 

planejamento estratégico de qualquer empresa, o que implica levar em consideração, de fato, 

os seus interessese não apenas interrogá-los acerca do que eles gostariam de saber sobre a 

empresa (GOLDSCHIDT, 2010; ROCHA, 2010b). 

Tendo em vista que um dos pilares do engajamento se refere à comunicação clara, 

transparente e também à habilidade da empresa em lidar com as informações coletadas, de 

maneira estratégica, aponta-se o engajamento como sendo uma maneira de obter avaliações 

externas consistentes, mediante sugestões e críticas de pessoas diretamente afetadas pelo 

negócio da empresa, ampliando, assim, o foco na sustentabilidade e continuidade da atividade 

desenvolvida. Além disso, o engajamento adequado de stakeholders pode trazer vários 

benefícios para a organização, tais como: identificar demandas de públicos relevantes, 

antecipar e gerenciar conflitos, melhorar o entendimento de impactos, riscos e oportunidades, 

mediante a opinião de stakeholders externos à organização, construir consensos a partir de 

diferentes pontos de vista, obter informações que auxiliem no melhoramento de processos 

internos e de tomada de decisão, construir laços de confiança entre o público engajado e a 

empresa, ampliar o conhecimento dos stakeholders sobre as ações e os resultados da empresa 

(GOLDSCHMIDT, 2010). 

Diferentemente de Rocha (2010) e Goldschmidt (2010), ao tratar do sucesso 

empresarial, Clarkson (1995) declara que, embora o sucesso esteja tradicionalmente 

relacionado ao aumento da riqueza dos stakeholders acionistas, essa prática da empresa é uma 

medida autodestrutiva, pois o objetivo (econômico-social) de uma corporação é criar e 

distribuir uma maior riqueza e valor para todos os seus grupos de partes interessadas 

principais, sem favorecer um grupo em relação a outros.  Mostra ainda que os gerentes 

precisam ter julgamentos éticos, a fim de resolverem os inevitáveis conflitos entre os grupos 

de stakeholders principais sobre a riqueza ou valor criados pela corporação. E conclui:  

No momento em que as empresas e seus gestores definirem e aceitarem 

responsabilidades e obrigações para os stakeholders primários, e 

reconhecerem as suas reivindicações e legitimidade, eles entrarão no 

domínio dos princípios morais e desempenho ético. (CLARKSON, 1995, p. 

95) 

 

 

 

 



 
 

5. DIGNIDADE HUMANA NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL 

O estudo da dignidade no âmbito organizacional parte de diferentes concepções de 

dignidade humana, surgidas ao longo do tempo, desde a Antiguidade, passando pela Idade 

Média, Renascimento, Idade Moderna até os dias atuais. Nesse âmbito, a dignidade é 

estudada, considerando-se dois aspectos.  

 O primeiro corresponde às especificidades do ambiente interno das organizações, 

abrangendo a dignidade do trabalhador e a dignidade no/do trabalho, denominado, neste 

estudo, de “dignidade nas organizações”. 

 E o segundo aspecto refere-se à avaliação interna e/ou externa da organização, 

mediante suas relações com os stakeholders, aqui denominado de “dignidade das 

organizações”.  

Este capítulo procura, inicialmente, analisar as principais concepções de dignidade 

humana, buscando identificar os pontos convergentes e divergentes entre elas, suas raízes, 

para, em seguida, estudar a dignidade no âmbito das organizações, propriamente ditas.  

 

5.1 DIGNIDADE HUMANA E SUAS DIFERENTES CONCEPÇÕES 

Uma maneira pela qual se pode começar a discussão da dignidade humana consiste em 

abordá-la sob as seguintes perspectivas: adquirida e/ou inata. Enquanto dignidade adquirida, 

pode ser concebida como sendo de natureza sociopolítica ou de mérito. É há a dignidade 

associada ao status moral. Ambas são adquiridas no contexto social. Já a concepção de 

dignidade como valor intrínseco tem um sentido eminentemente inato, no que diz respeito à 

natureza humana. E a concepção de dignidade como integridade abrange tanto os aspectos 

inatos quanto adquiridos. (TADD; VANLAERE; GASTMANS, 2010); NORDENFELT, 

2003; NORDENFELT, 2004). 

Apesar da dignidade sociopolítica e a dignidade como status moral serem adquiridas 

no contexto social, estas duas concepções diferenciam-se na maneira como o indivíduo as 

adquire. A dignidade do mérito, ou sociopolítica, é adquirida, mediante o papel social, status 

pessoal ou posição política e social que a pessoa ocupa na sociedade. Ou seja, quanto mais 

elevada a titularidade das funções públicas, o cargo ocupado (presidente, bispo, prefeito, entre 

outros) e o reconhecimento da sociedade acerca desse status pessoal, maior será o grau de 

dignidade que lhe será atribuído. Por sua vez, a dignidade como status moral é adquirida 



 
 

mediante as escolhas morais feitas pelos indivíduos e/ou grupos nas relações interpessoais e 

sociais. (TADD; VANLAERE; GASTMANS, 2010); NORDENFELT, 2003; 

NORDENFELT, 2004). 

De maneira oposta, a dignidade enquanto valor intrínseco do ser humano não é 

adquirida socialmente. Em vez disso, é herdada por todos os indivíduos ao nascerem, 

independente de suas características sociais, mentais ou físicas, fazendo parte de sua natureza 

humana. Deriva da ideia judaico-cristã de que fomos criados à imagem e semelhança de Deus 

ou por sermos seres racionais. O ser humano é um ser capaz de fazer escolhas como é 

defendido, por exemplo, pela filosofia estóica e Kantiana. A dignidade, nesse sentido, 

constitui-se num valor inalienável do ser humano, que ninguém pode comprar, tirar e nem tão 

pouco destruir ou contestar (TADD;VANLAERE; GASTMANS, 2010); NORDENFELT, 

2003; NORDENFELT, 2004; KOEHN; LEUNG, 2008). 

Tal concepção está acentuadamente presente nas culturas de dignidade que, dentre 

outros aspectos, possuem as seguintes características: priorizam a preservação do “eu”, 

conferindo-lhe soberania em relação à opinião de outras pessoas e instituições; buscam 

balancear as ideias de igualdade, no que diz respeito ao fato de que, ao nascer, os seres 

humanos passam a ter direitos iguais, juntamente com as concepções de liberdade, no que se 

refere ao valor da pessoa humana, independente dos julgamentos de terceiros; preservação das 

possibilidades de escolha e de autonomia nas interações interpessoais, em detrimento de 

tentativas de controlar a liberdade das pessoas (KOEHN; LEUNG, 2008; COHEN; LEUNG 

2011; KIM; COHEN; AU, 2010; KIM;  COHEN, 2010). 

A concepção de dignidade como integridade ou identidade da pessoa humana 

corresponde ao sentido de dignidade social que, entre outros aspectos, abrange dois tipos de 

dignidade: a do self e a relacional. A dignidade do self corresponde ao autorrespeito e 

autovalor, podendo ser identificada nas relações, mediante características de confiança e de 

integridade.  A dignidade relacional é construída nas interações entre indivíduos, grupos e 

sociedade e refere-se à presença de respeito e de valorização em direção ao outro, podendo ser 

expressa mediante comportamentos individuais e coletivos. Ambos os tipos de dignidade são 

suscetíveis de violação, podendo causar traumas na vida das pessoas, à medida que sua 

identidade é afetada e também o seu senso de responsabilidade e de autonomia. A violação da 

dignidade é passível de ocorrer em relações assimétricas, ou seja, quando o poder, a 

autoridade de uma das pessoas é maior que a da outra (JACOBSON, 2007, 2009). 



 
 

 Entre as ações que podem violar a dignidade, inibindo a autoestima e a autoconfiança, 

tornando as pessoas que tiveram sua dignidade violada objetos passivos, sujeitas aos 

caprichos de terceiros, destacam-se as seguintes: interferências físicas (machucões físicos), 

danos emocionais; insultos psicológicos, como a humilhação; restrição da autonomia ou 

exclusão das pessoas da interação social (TADD;VANLAERE;GASTMANS, 2010); 

NORDENFELT, 2003; NORDENFELT, 2004; MATTSON;  CLARK, 2011; WEEK, 2013; 

OECD, 2013); intromissão na vida privada, mediante a divulgação de acontecimentos que 

podem ferir a dignidade individual do ser humano como, por exemplo, a publicação de fotos 

e/ou imagens  de pessoas sendo abusadas sexualmente e também que foram feridas em  

tragédias, como a do “World Trade Center”, em Nova York (HORTON, 2004).  

A promoção da dignidade do self e a relacional, aqui compreendida como dignidade da 

integridade ou identidade, ocorre quando um dos indivíduos se encontra autoconfiante e em 

posição de confiança em relação ao outro. Ou seja, percebe-se como uma pessoa que confia 

no seu potencial é otimista, perseverante e acredita que coisas boas irão acontecer em sua 

vida. O outro, por sua vez, encontra-se em uma posição de compaixão, mente “aberta”, 

honesto e tem boas intenções. Sendo assim, o encontro de pessoas com estas características é 

mais propenso a resultar em promoção de dignidade, tendo em vista que o relacionamento 

entre eles é de solidariedade, reciprocidade, empatia e confiança. Além disso, contextos 

sociais que levem em consideração a provisão de renda, a moradia adequada, o acesso à 

educação e à saúde e o investimento social em bens públicos têm uma maior probabilidade 

para a promoção da dignidade (JACOBSON, 2009). 

Para melhor visualização das diferentes concepções de dignidade humana, elaborou-se 

o quadro 3 “Diferentes Concepções de Dignidade Humana”. 

Neste quadro, evidencia-se que as diversas concepções de dignidade humana, 

considerando seus aspectos principais, podem ser incluídas em três grupos: dignidade 

adquirida, dignidade inata e dignidade adquirida e inata. O primeiro grupo abrange a 

dignidade sociopolítica ou do mérito e a de status moral. O segundo grupo corresponde a 

dignidade do valor intrínseco e, por fim, o terceiro grupo refere-se à dignidade da integridade 

ou da identidade. 

 

 

 



 
 

QUADRO 3 – DIFERENTES CONCEPÇÕES DE DIGNIDADE HUMANA 

Concepções de Dignidade Humana (TADD; VANLAERE; GASTMANS, 

2010; NORDENFELT, 2003, 2004) 

Adquirida Inata Adquirida e Inata 

 

Sociopolítica ou de 

Mérito (papel social, status 

pessoal) e Dignidade 

associada ao status moral 

(escolha moral)  

 

 

Valor intrínseco e 

inalienável, que diz 

respeito a natureza 

humana/ Deriva da ideia 

judaico-cristã de que fomos 

criados a imagem e 

semelhança de Deus ou por 

sermos seres racionais  

 

Dignidade como 

integridade ou identidade 

da pessoa humana 

corresponde ao sentido de 

dignidade social que, entre 

outros aspectos, abrange 

dois tipos de dignidade: a 

do self (autorrespeito e 

autovalor) e a relacional. 

São suscetíveis de serem 

violadas e/ou promovidas 

(JACOBSON, 2007, 2009). 

 

 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

5.1.1 Concepções de dignidade humana e suas raízes 

As raízes de cada uma das concepções de dignidade humana (sociopolítica, status 

moral, valor intrínseco e integridade) encontram-se em algum período da História, seja na 

Antiguidade e/ou na Idade Média e/ou no Renascimento e/ou na Idade Moderna. Num mesmo 

período histórico, a depender do espaço, existiu e existe mais de uma concepção de dignidade 

humana, sem necessariamente caracterizar-se por uma substituição de concepção ou até 

mesmo de evolução de uma mesma concepção ao longo do tempo (SARLET, 2010; 

BARROSO, 2012; BARRETO, 2006).  

Na Antiguidade, tanto na Grécia quanto em Roma, observaram-se dois sentidos de 

dignidade: sociopolítica, ou do mérito, e valor intrínseco. No pensamento clássico grego, uma 

das abordagens de dignidade relacionava-se a atributos externos ao indivíduo, sendo mais 

digna a pessoa que ocupasse posições de destaque na sociedade (dignidade sociopolítica). 

Mulheres e escravos viviam, nesta época, à margem da sociedade e a dignidade era concebida 

como sendo uma virtude ou mérito adquirido, mediante as relações sociais, estabelecidas pela 

nobreza. Já no pensamento estóico da Grécia, o homem era colocado acima das demais 

criaturas, tendo a dignidade como uma qualidade que, por ser inerente ao ser humano, o 

diferenciava das demais criaturas (valor intrínseco). (SARLET, 2010). 



 
 

Em Roma, assim como na Grécia, a dignidade da pessoa humana estava relacionada à 

posição social ocupada pelo indivíduo e ao seu grau de reconhecimento pelos demais 

membros da sociedade. Por outro lado, com uma visão baseada na filosofia estóica, 

divulgavam-se os pensamentos de Cícero, que considerava que todo ser humano tinha algum 

grau de dignidade preservado em sua natureza humana, independente da hierarquia social ou 

do status pessoal, embora também reconhecesse a existência da dignidade enquanto status 

social (BARRETO, 2006; SARLET, 2010; GOSDAL, 2007).  

As concepções de dignidade sociopolítica e de valor intrínseco adentraram na Idade 

Média, por influência da Igreja Católica. A dignidade sociopolítica permaneceu sendo 

conquistada socialmente por meio de status, requerendo do indivíduo sua associação a grupos 

considerados superiores, como era o caso dos nobres, dos cavaleiros e do clero. A dignidade 

enquanto valor intrínseco foi defendida por São Tomás de Aquino, que usou o termo 

“dignitas humana” para simbolizar a igualdade dos homens perante Deus. Nessa perspectiva, 

a dignidade era algo absoluto, pertencente à essência. Na Idade Média, o entendimento e a 

explicação do cosmos ocorriam através de uma visão na qual havia um Deus único que 

considerava os homens como filhos criados à sua imagem e semelhança (GOSDAL, 2007). 

A concepção de que a dignidade humana estava atrelada ao cargo ou função social que 

o indivíduo exercia na sociedade, bem como à preponderância de determinadas instituições, 

merecedoras de distinções, persistiu no período histórico do Renascimento, derivando-se, 

deste sentido de dignidade, a honra e a deferência por parte da sociedade como um todo, cujo 

desrespeito poderia ser sancionado com medidas civis e penais (BARROSO, 2012).  

O primeiro escrito específico sobre dignidade, o “Oratio de hominis dignitate”, de 

Giovanni Pico Della Mirandola, data do período do Renascimento e representou um marco 

nas concepções de dignidade humana.  Nessa obra, a dignidade é associada à liberdade que, 

por sua vez, é concedida ao homem pelo criador, dando-lhe a possibilidade de construir, de 

forma livre e independente, sua própria existência e seu próprio destino, além de torná-lo 

responsável pelas escolhas realizadas (SARLET, 2010; GOSDAL, 2007). 

Nos séculos XVII e XVIII, a concepção de dignidade enquanto valor intrínseco é 

defendida tendo em vista a característica humana de razão, não porque seja uma dádiva 

divina, como era pensamento corrente na Idade Média, mas como possibilidade autônoma de 

pensar e agir. Recebeu influências do pensamento iluminista de Samuel Pufendorf e também 

do filósofo Immanuel Kant. Para Pufendorf em Barreto (2006), dignidade referia-se à 



 
 

liberdade do ser humano para optar, de acordo com sua razão, e agir conforme o seu 

entendimento e opção. 

Para o filósofo Kant (2005), o homem é dotado de dignidade não por ter sido criado a 

imagem e semelhança de Deus (cristianismo), mas sim devido à capacidade racional de 

definir normas e usá-las conscientemente para guiar suas próprias ações, de maneira livre e 

autônoma. A razão dá ao ser humano uma condição privilegiada que o diferencia dos outros 

seres vivos. Para ele, a dignidade é o que não tem preço, e a vontade de ser livre está 

submetida às leis morais. A faculdade de pensar e a autonomia para agir tornam o homem não 

um meio, mas um fim em si mesmo (SCARLET, 2010; BARRETO, 2006; BARROSO, 

2012). 

A ética Kantiana, segundo Koehn e Leung (2008), baseia-se na razão e na lei moral, 

que demanda que o ser humano deve agir de uma forma coerente e consistente. Logo, não 

cumprir ou não estar de acordo com as leis morais pode levar os seres humanos a 

desenvolverem sentimentos de culpa, considerados como sendo um alerta contrário à 

dignidade intrínseca. As ideias de Kant influenciaram os textos jurídicos, inclusive a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948 (SARLET, 2010). 

As quatro concepções de dignidade humana permanecem na atualidade, estando 

presentes no século XXI, o que pode ser confirmado, mediante os estudos de Taddet al. 

(2010), Nordenfelt (2003) e Nordenfelt (2004), nos quais, a partir de uma revisão da literatura 

de trabalhos sobre dignidade com idosos, detectaram os significados de dignidade 

sociopolítica ou do mérito; valor intrínseco, status moral e identidade ou integridade. A atual 

concepção de dignidade sociopolítica ou do mérito continua tendo o seu sentido relacionado 

ao cargo, à posição social e política ocupada pelo indivíduo na sociedade (FERREIRA, 1986; 

HOUAISS, 2001), apesar das especificidades dos contextos histórico, político e social ora 

vigentes. 

Assim como no ocidente, evidencia-se também no oriente a concepção de dignidade 

humana no sentido sociopolítico. Na cultura chinesa, o respeito à vida está atrelado à posição 

do homem na sociedade, ou seja, relaciona-se ao papel social exercido pelo indivíduo na 

sociedade e respectivo status social. Além disso, eles compreendem que a humanidade é 

dividida entre superiores e inferiores; pessoas nobres e pessoas comuns. Trata-se de uma 

sociedade hierárquica, na qual algumas pessoas têm mais face do que outras, mesmo que 

todos tenham alguma face, enquanto estão atingindo as expectativas de suas posições. A título 

de exemplo, cita-se o fato de que a posse de um emprego prestigiado confere à pessoa que o 



 
 

consegue, honra social, assegurando-lhe sua dignidade. Dessa forma, a riqueza e a honra 

trazem respeito para as pessoas dentro do sistema social chinês, e a educação e o 

autodesenvolvimento são caminhos para o sucesso (KOEHN; LEUNG, 2008). 

Ainda no sistema Chinês, a dignidade é arduamente alcançada pelo indivíduo num 

contexto de ascensão social, podendo esse indivíduo perder a dignidade. Isto é, aqueles que 

falham em satisfazer as expectativas da sociedade perderão a dignidade. A dignidade tem um 

componente material, assim, roupas de “marca”, carros caros, refeições em restaurantes caros, 

por exemplo, são sinais de prosperidade e de poder. Não ter essas coisas origina a perda da 

face, tendo em vista que são essas coisas que demonstram que o ser humano é digno 

(KOEHN; LEUNG, 2008).  A perda da face pode gerar humilhação, à medida que a pessoa 

aprende uma lição dolorosa sobre seu verdadeiro lugar na hierarquia social (KIM; COHEN, 

2010). 

A concepção de dignidade humana atrelada ao status moral enfatiza a importância da 

autonomia moral no que se refere à possibilidade de o ser humano viver de acordo com os 

próprios princípios morais, em consonância com os da sociedade, tendo em vista que, ao agir 

com crueldade ou covardia, poderá perder tanto o autorrespeito quanto o respeito dos outros 

(TADD;VANLAERE;GASTMANS, 2010). 

Em relação à dignidade como valor intrínseco, essa concepção na atualidade tem sido 

enfaticamente contemplada nas políticas nacionais e internacionais como, por exemplo, na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (MATTSON; CLARK, 2011) e constituições 

nacionais, assim como tem influenciado as discussões e orientações no direito (SARLET, 

2010).  

A dignidade enquanto integridade contempla características da natureza humana 

referentes ao valor intrínseco, bem como aspectos que são adquiridos ou construídos nas 

relações entre indivíduos, entre indivíduos e grupos e entre grupos no contexto social, 

entendidos aqui como sendo aspectos referentes ao status moral. A depender de como 

ocorram as relações interpessoais e sociais, em termos de simetria ou assimetria, essas 

poderão influenciar, de maneira direta ou indireta, a preservação, promoção ou violação da 

identidade humana. (JACOBSON, 2007; JACOBSON, 2009). A dignidade enquanto 

integridade destaca-se, principalmente, a partir da Segunda Guerra Mundial na Declaração de 

Direitos Humanos (HABERMAS, 2010). 

Em síntese, a concepção de dignidade humana não é única, mas múltipla, ambígua, 

ampla, vaga, multifacetada, não universal, não linear, complexa, aberta a reformulações, 



 
 

diversificada ao longo do tempo e do espaço. Não se trata de uma concepção ser melhor ou 

pior do que outra e, sim, de diferentes olhares acerca do mesmo termo (GRIFFIN- HESLIN, 

2005; SARLET, 2010; JACOBSON, 2009; ARAUJO, 2013). 

A fim de ilustrar as diversas concepções de dignidade humana e respectivas raízes ao 

longo da História, possibilitando uma melhor compreensão acerca do assunto abordado 

anteriormente, elaborou-se o quadro 4 “Dignidade humana e suas raízes”. Neste quadro, 

abordam-se as concepções ou sentido de dignidade humana ao longo da História, desde a 

Antiguidade, passando pelo Renascimento, Idade Moderna até a Atualidade.  

QUADRO 4 – DIGNIDADE HUMANA E SUAS RAÍZES 

Dignidade humana e suas raízes

Período Histórico/Local Concepção ou sentido de Dignidade

Antiguidade 

(SARLET, 

2010)

Grécia sociopolítica ou 
do mérito e 
valor intrínseco

Pensamento clássico grego - a dignidade
relacionava-se à posições de destaque

Pensamento estóico grego - homem
acima das demais criaturas, tendo a
dignidade como uma qualidade inerente
ao ser humano (valor intrínseco).

Roma sociopolítica ou 
do mérito e 
valor intrínseco

posição social ocupada pelo indivíduo e
ao seu grau de reconhecimento pelos
demais membros da sociedade.

Filosofia estóica (Cícero): Todo ser
humano tem algum grau de dignidade
preservado em sua natureza humana,
independente da hierarquia social ou do
status pessoal, embora também
reconhecesse a existência da dignidade
enquanto status social (BARRETO, 2006;
SARLET, 2010; GOSDAL, 2007).

 

 



 
 

Dignidade humana e suas raízes

Período Histórico Concepção ou sentido de Dignidade

Idade Média
(GOSDAL, 2007).

Dignidade 
sociopolítica e de 
valor intrínseco (Igreja 
Católica)

sociopolítica permaneceu sendo 
conquistada socialmente por meio de status: 
nobres, cavaleiros e clero. 

valor intrínseco foi defendida por São Tomás 
de Aquino, que usou o termo “dignitas
humana” para simbolizar a igualdade dos 
homens perante Deus.

Renascimento
Marco: O escrito “Oratio de hominis
dignitate”, de Giovanni Pico Della
Mirandola/ Dignidade associada à liberdade
concedida pelo criador e respectiva
responsabilidade pelas escolhas realizadas
(SARLET, 2010; GOSDAL, 2007).

Permanece o sentido de que dignidade
relaciona-se ao cargo ou função social,
derivando-se a honra e a deferência, cujo
desrespeito poderia ser sancionado com
medidas civis e penais (BARROSO, 2012).

Idade Moderna (XVII e XVIII) Valor intrínseco: A razão possibilita 
autonomia para pensar e agir (KANT, 2005)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

5.2 DIGNIDADE HUMANA NAS ORGANIZAÇÕES  

 

O interesse em pesquisar dignidade humana nas organizações tem aumentado 

recentemente devido, dentre outros aspectos, a questões que envolvem os direitos dos 

Dignidade humana e suas raízes

Período Histórico Concepção ou sentido de Dignidade

Atualidade/(XXI) 
(TADD; VALAERE; 
GASTMANS 2010, 
NORDENFELT, 
2003,NORDENFELT, 

2004)

Sociopolítica ou do mérito Ocidente: cargo/ posição social

Oriente (China): face (KOEHN;

LEUNG, 2008)

Status moral: importância da autonomia moral

Valor intrínseco: Políticas Nacionais e Internacionais/ Declaração dos 

Direitos Humanos (MATTSON; CLARK, 2011)/ Constituições nacionais 
(SARLET, 2010).

Identidade ou Integridade (contempla características da natureza 

humana referentes ao valor intrínseco e aspectos construídos nas 
relações interpessoais, entendidos aqui como status moral), 
possibilitando a preservação, promoção ou violação da identidade 
humana (JACOBSON, 2009)



 
 

trabalhadores, decorrente do declínio dos sindicatos, enquanto representatividade eficaz e 

eficiente dos direitos dos trabalhadores; as questões relacionadas às políticas de Gestão de 

Pessoas, nas quais se destacam os seguintes aspectos: pouca proteção que os trabalhadores 

recebem por parte dos gerentes e supervisores hierárquicos; o declínio dos altos pagamentos 

no setor manufaturado; o crescimento de baixos salários para os trabalhos do setor de 

serviços; a insegurança econômica, que passa pela questão salarial, ao se observar a 

necessidade do trabalhador não ter condições básicas para se manter (BERG; FROST, 2005). 

Estudar a dignidade nas organizações não é apenas relevante para o trabalhador, mas 

também para a organização e para a sociedade como um todo, tendo em vista que trabalhar 

com dignidade é fundamental, para que o indivíduo alcance sua plena realização na vida. A 

dignidade no trabalho favorece a construção de cidadãos ativos em suas comunidades (BERG; 

FROST, 2005), além de que contribui para o sucesso organizacional (HODSON; 

ROSCIGNO, 2004). 

A dignidade humana nas organizações abrange aspectos relacionados à dignidade do 

trabalhador (ROSS, 2013), dignidade no/do trabalho (BERG; FROST, 2005), dignidade no 

local de trabalho (BRODIE, 2004), levando em consideração os sentimentos e percepções do 

trabalhador em relação ao seu trabalho, as relações estabelecidas entre trabalhadores e entre 

estes e superiores hierárquicos, assim como práticas organizacionais a eles dirigidas, no 

contexto interno de uma determinada organização (HEPPLE, 2001; HODSON, ROSCIGNO, 

2004; MATTSON; CLARK, 2011).  

Alguns estudos, no entanto, abordam dignidade no/do trabalho, no local de trabalho e 

práticas de gestão de pessoas como trabalho decente (ver GHAI, 2003), tendo em vista que 

não parece ser possível discutir dignidade do trabalho e no local de trabalho ou das práticas de 

gestão de pessoas, sem abordar a dignidade do trabalhador. Ao final do texto, apresenta-se a 

dignidade relativa à integridade do trabalhador e o papel da Gestão de Pessoas. 

 

5.2.1 Trabalho decente 

 

O trabalho decente tem sido estudado sob diferentes facetas, dentre as quais, 

destacam-se: as condições de trabalho, práticas de gestão de pessoas e a não exploração da 

mão de obra. Dentre as condições de trabalho, mencionam-se os seguintes aspectos: 

salubridade e higiene (AUERBACH, 1988; AGASSI, 1986); segurança no trabalho  (GHAI, 



 
 

2003); igualdade de direitos tanto para os homens quanto para as mulheres (GHAI, 2003; 

CROWLEY, 2013; ROSS, 2013). As práticas de gestão de pessoas, entre outras, abrangem a 

maneira de operacionalizar o downsizing (GREENSPAN, 2002; BARBEE, 2001; BRODIE, 

2004); baixos salários, riscos inerentes ao trabalho e o stress (ZEYTINOGLU et al., 2004); 

trabalho alienante e seus reflexos tanto na vida do trabalhador quanto no trabalho (AGASSI, 

1986). Já a exploração da mão de obra, aqui compreendida como o caso de trabalhadores ou 

grupos em desvantagem social, abrange estudos sobre trabalho infantil e trabalho escravo 

(HEPPLE, 2001; ROSS, 2013; WAY, 2001; GHAI, 2003, incluindo o tráfico de pessoas para 

o trabalho (CACCIAMALI; AZEVEDO, 2006; ILLES et al., 2008; PROCURADORIA 

REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO, 2015; PROFISSÃO REPÓRTER, 2013).  

Entre as mencionadas condições de trabalho, ressalta-se o cerne do trabalho decente, 

que é a igualdade substantiva que, entre outros aspectos, refere-se a não discriminação de 

trabalhadores no ambiente de trabalho em função do gênero (GHAI, 2003; CROWLEY, 2013; 

ROSS, 2013; COMMUNICATION ON DECENT WORK, 2006). As mulheres têm ficado em 

desvantagem em relação aos homens, pois, mesmo ocupando cargos e desempenhando 

funções semelhantes, não existe um reconhecimento desta capacidade por parte das empresas. 

Os trabalhos femininos não são valorizados e são reservados para os homens, os cargos ou 

posições mais elevadas do ponto de vista hierárquico da organização, recebendo estes os 

melhores salários e oportunidades de trabalho para sua ascensão profissional e social 

(CROWLEY, 2013). A vivência dessas desvantagens pelas mulheres tem provocado 

manifestações em prol de melhorias nas condições de trabalho, nos salários, em defesa do 

respeito às aspirações femininas em busca de dignidade e de respeito (ver ROSS, 2013). 

Dentre as práticas de gestão de pessoas com consequências negativas para a dignidade 

do trabalhador no trabalho, apontam-se as seguintes: em casos de downsizing, faz-se 

necessário que este processo seja estabelecido com dignidade, pois, apesar de árduo, deverá 

ser realizado com educação, respeito, honestidade, planejamento e comunicação adequada. O 

modo como a demissão ocorre é importante, pois extrapola o meio legal e jurídico, ou seja, 

vai além de uma ação burocrática da empresa, esta, por sua vez, envolve a quebra do contrato 

de trabalho, bem como a do vínculo psicológico estabelecido entre o colaborador e a empresa. 

(BRODIE, 2004; GREENSPAN, 2002; BARBEE, 2001). 

Os baixos salários, riscos inerentes ao trabalho, recursos insuficientes do local de 

trabalho e baixa qualificação do trabalhador são aspectos que influenciam negativamente a 

percepção do trabalhador sobre sua própria dignidade, bem como a dignidade no/do trabalho, 



 
 

afetando, assim, o trabalho decente. Por outro lado, os altos salários, níveis adequados de 

ocupação/posto e recursos, acesso ao treinamento pessoal, adequados recursos para os seus 

trabalhos, e não fazer mais trabalhos do que ele possa fazer são variáveis que estão mais 

associadas com dignidade no trabalho (BERG; FROST, 2005). 

 Já o stress, maior responsável por absenteísmo, rotatividade, problemas de 

relacionamento com colegas e chefes, entre outros, refere-se a um conjunto de sintomas, que 

ocorreram como resultado de interações entre o indivíduo e o ambiente. Sintomas de stress 

incluem exibição frequente a atividades exaustivas, insônia, falta de energia, sentimentos de 

perda, vontade de chorar, dificuldades para concentração, sentimentos de raiva e desamparo, 

irritabilidade, ansiedade, sensação de tontura e sentimento de perda de controle sobre sua 

vida, entre outros. Envolvimento do indivíduo no trabalho e conflitos entre vida pessoal e 

atividade profissional também têm contribuído para o stress no ambiente de trabalho. No 

entanto, se for oferecido um tratamento igualitário frequente com respeito e dignidade, 

criando neutralidade para as condições de gênero e ambiente de trabalho saudável, é possível 

ajudar a diminuir o stress e elevar o lado positivo do trabalho no local de trabalho, bem como 

para os trabalhadores (ZEYTINOGLU et. al., 2004). 

Os trabalhos alienantes refletem negativamente tanto na vida do trabalhador quanto no 

trabalho. Possuem as seguintes características: causam danos mentais psicológicos e/ou 

psicossomáticos (temporários ou não); não oferecem oportunidade para o trabalhador 

aprender coisas novas; afetam a performance do trabalhador, trazendo insatisfações laborais, 

tais como: baixo nível de interesse, pouca criatividade e interesse do indivíduo no trabalho. 

Além disso, a fragmentação e repetição de tarefas é a maior característica dos trabalhos que 

causam efeitos negativos, aliados à perda de autonomia no trabalho e significância deste para 

o trabalhador (AGASSI, 1986). 

Quanto à exploração da mão de obra de grupos em desvantagem social, a inclusão de 

jovens e crianças no mercado de trabalho, bem como o trabalho escravo feito por homens, 

mulheres e crianças favoreceram e favorecem o surgimento de manifestações e documentários 

que, entre outros aspectos, têm a finalidade de denunciar a maneira ilegal a que estas pessoas 

são submetidas no dia a dia do trabalho, inclusive levando-as a adoecer e a morrer em 

decorrência das precárias condições de trabalho. (ROSS, 2013; WAY, 2001; GHAI, 2003). 

No Sudeste do Brasil, destaca-se a  atuação  do  Ministério  Público  no combate ao 

regime  de  trabalho análogo à escravidão (jornadas de trabalho exaustivas e sem descanso  

semanal, pagamentos dos salários em atraso e, algumas vezes, com  a retenção da carteira de 



 
 

trabalho), no qual os bolivianos são submetidos, tanto em atividades concernentes à confecção 

de roupas quanto na decantação de óleo  de cozinha para produção de  biodiesel 

(CACCIAMALI;AZEVEDO, 2006; ILLES et al., 2008;  PROCURADORIA REGIONAL 

DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO, 2015; PROFISSÃO REPÓRTER, 2013). 

Além disso, observou-se o tráfico internacional de pessoas para fins de exploração 

sexual, como é o caso de crianças e de adolescentes trazidas do Paraguai com a promessa de 

virem a trabalhar como domésticas em Foz do Iguaçu, mas que foram levadas à prostituição 

em Ribeirão Preto (PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO, 

2015).  

Em síntese, ao refletir sobre as principais facetas do trabalho decente, destacando os 

estudos que tratam da igualdade de direitos para ambos os sexos, das práticas negativas de 

gestão de pessoas e grupos de trabalhadores em desvantagem social, percebe-se que o 

trabalho tanto pode destruir a vida do trabalhador, caso não existam condições mínimas para 

o seu exercício com dignidade, quanto pode auxiliá-lo na sua emancipação, à medida que 

contribua para a construção de sua identidade social e coletiva. Sendo assim, todo indivíduo 

tem o direito fundamental ao trabalho digno, o qual pressupõe o dever fundamental de 

proteção legal, tendo em vista que: 

Onde o direito ao trabalho não for minimamente assegurado (por exemplo, 

com o respeito à integridade física e moral do trabalhador, o direito à 

contraprestação pecuniária mínima), não haverá dignidade humana que 

sobreviva. (DELGADO, 2012, p. 63) 

Das consequências positivas das práticas organizacionais bem-sucedidas, o trabalho e 

a cidadania, bem como a redução de conflitos entre empregados e administradores são 

cruciais para a competitividade econômica, tendo em vista que os trabalhadores necessitam 

ser tratados com respeito e receber benefícios tangíveis em troca de seu maior esforço e 

empenho (HODSON; ROSCIGNO, 2004). 

Por fim, a questão de “trabalho decente” tem sido o foco de debate no rank de 

organizações internacionais, em anos recentes, incluindo a Organização Internacional do 

Trabalho (ILO) e as Nações Unidas (UN). Conforme a Communication on DecentWork 

(2006), a ILO vem promovendo o trabalho decente como prioridade política, desde 2000, 

focalizando maneiras de oportunizar aos homens e mulheres reais oportunidades para 

adquirirem trabalho decente e produtivo, em condições de liberdade, igualdade, segurança e 

dignidade humana. Em 2004, o trabalho decente foi incorporado dentro das recomendações da 



 
 

Comissão Mundial sobre a Dimensão Social da Globalização. E, desde 2000, a pauta sobre as 

diferenças entre os direitos dos homens e das mulheres no mercado de trabalho faz parte da 

agenda de discussões da comissão.  

 

5.2.2 A dignidade relativa à integridade do trabalhador e o papel da gestão de pessoas 

 

O ambiente organizacional é um ambiente assimétrico, principalmente no que se refere 

à distribuição do poder e da informação e, como ambiente assimétrico, é propício à violação 

da dignidade da pessoa humana (JACOBSON, 2009). 

As pesquisas que vêm sendo realizadas sobre trabalho decente são estudos que, de 

alguma forma, se dedicam a denunciar a violação da dignidade. Eles denunciam, entre outros, 

os seguintes aspectos: a desigualdade de direitos para homens e mulheres no mercado de 

trabalho (CROWLEY, 2013; GHAI, 2003; HEPPLE, 2010); os danos físicos, mentais, 

psicológicos e/ou psicossomáticos vivenciados pelo trabalhador em decorrência das condições 

de trabalho (AGASSI, 1986); situações de bullying (SUNDER, 2013), violência (WAY, 

2001) e assédio moral (HELOANI, 2004) no trabalho; a maneira como o downsizing é 

praticado, podendo levar o trabalhador a experiência de situações de constrangimento e de 

humilhação (GREENSPAN, 2002; BARBEE, 2001; BRODIE, 2004); as consequências 

negativas dos baixos salários, dos riscos inerentes ao trabalho (BERG; FROST, 2005) e do 

stress (ZEYTINOGLU et al., 2004) na vida do trabalhador e respectiva influência no trabalho, 

em termos de performance; trabalho escravo  e abuso da mão de obra de crianças, 

adolescentes e adultos (HEPPLE, 2001; ROSS, 2013; WAY, 2001; GHAI, 2003; 

CACCIAMALI;  AZEVEDO, 2006; ILLES et al., 2008;  PROCURADORIA REGIONAL 

DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO, 2015; PROFISSÃO REPÓRTER, 2013). 

Essas denúncias indicam que a dignidade violada é a dignidade relacionada à 

integridade do trabalhador, uma das concepções de dignidade humana propostas por Taddet 

al. (2010) que compreende o seu valor intrínseco, enquanto ser humano e também os aspectos 

adquiridos na sociedade, mediante a moral vigente, ou seja, as maneiras corretas ou não de 

agir. 

Frente ao ambiente organizacional, que é propício à violação da dignidade, a gestão de 

pessoas adquire um papel especial, no sentido de desenvolver práticas que tanto favoreçam a 

prevenção dessa violação quanto possibilitem a promoção da dignidade do trabalhador.  



 
 

Nesse sentido, numa perspectiva diferente da apresentada até então, observou-se que 

algumas práticas de Gestão de Pessoas, mediadas pela via do treinamento de colaboradores, 

podem contribuir para a promoção da dignidade humana nas organizações. Como é o caso dos 

treinamentos feitos com profissionais da área da saúde que lidam com idosos em hospitais e 

clínicas e também com os profissionais enfermeiros. Nesses treinamentos, dentre outros 

aspectos, buscou-se desenvolver as habilidades pessoais e sociais necessárias para o amistoso 

relacionamento deles com seus pacientes, destacando a necessidade do respeito à privacidade 

do paciente e dele próprio (STONE, 2011) e também como lidar com as possíveis frustrações 

específicas da profissão (GALLAGHER, 2009), tais como as decorrentes do gerenciamento 

do procedimento de terminação genética para mulheres que queriam encerrar a gravidez 

devido à anomalia fetal (CHIAPPETTA-SWANSON, 2005). 

Além desses treinamentos, que são específicos para profissionais e organizações da 

área da saúde, estão sendo realizados outros tipos de treinamentos com colaboradores que 

atuam nas demais organizações. Entre esses, citam-se discussões, palestras, oficinas e 

treinamentos, visando evitar situações de bullying na organização, tendo em vista suas 

consequências destrutivas tanto para a vítima quanto para a organização (SUNDER, 2013), e 

também implantar ações humanizadoras direcionadas tanto para o trabalhador quanto para as 

condições de trabalho, visando a uma melhor qualidade de vida do trabalhador no trabalho 

(ROSOW,1979). 

Notou-se, ainda, que algumas instituições de ensino superior estão preocupadas em 

preparar os jovens para o mercado de trabalho e, para isso, estão propondo reformas nos 

currículos, no sentido de passar a incluir conteúdos sobre dignidade no local de trabalho 

(AUERBACH, 1988) e também questões de justiça social, incluindo a dignidade da pessoa 

humana, preparando-os, assim, para o exercício da profissão fundamentado em parâmetros 

morais (SABBAGHI et al., 2013). Sendo assim, investir nos colaboradores por meio de 

treinamento, desenvolvimento de habilidades e oportunidades, tratando os funcionários com 

respeito, além de criar uma mútua estratégia de ganhos, num quadro de respeito mútuo, torna-

se relevante para a dignidade do trabalhador no trabalho e, por conseguinte, favorece o 

sucesso da organização (HODSON; ROSCIGNO, 2004). 

5.3 DIGNIDADE DAS ORGANIZAÇÕES 

O estudo da dignidade das organizações baseia-se na avaliação interna e/ou externa à 

organização, mediante sua relação com os stakeholders (TEIXEIRA et al., 2014). Conforme 

evidenciado, os stakeholders correspondem a qualquer indivíduo ou grupo de trabalhadores, 



 
 

clientes, fornecedores e acionistas, que podem interferir, de maneira direta ou indireta, na 

elaboração e concretização dos objetivos organizacionais (FREEMAN, 1984). 

Apesar do termo “Dignidade Organizacional” ter sido usado pela primeira vez por 

Margolis (2001), este autor, inspirando-se na filosofia Kantiana, dedicou-se aos estudos do 

ambiente interno da organização, precisamente no que se refere à dignidade do trabalhador e 

às condições de trabalho. Ou seja, a dignidade corresponde a um valor essencial do ser 

humano, que representa a capacidade de a pessoa moldar suas ações, mediante um agir com 

dignidade, coerente com esse valor essencial (MARGOLIS,1997). 

Alguns trabalhos no Brasil têm sido realizados na direção de construir um conceito de 

Dignidade Organizacional. Teixeira (2008), baseando-se numa perspectiva habermasiana, 

sobretudo no que se refere à ação comunicativa, propõe um conceito de dignidade 

organizacional na direção de construir um agir organizacional pautado na confiança, na 

reciprocidade, extrapolando o ambiente interno da organização. 

A ação comunicativa, proposta pelo filósofo e sociólogo alemão Habermas (2002), 

baseia-se na racionalidade comunicativa, que, a partir de uma perspectiva intersubjetiva, 

possibilita acordos entre as partes envolvidas. 

No agir comunicativo, entre outros aspectos, os sujeitos buscam se relacionar por meio 

de linguagem, que implica uma lógica intersubjetiva, assumindo pretensões de validade com 

as quais se apresentam uns diante dos outros. Abrange, principalmente, os seguintes aspectos: 

1) critério da verdade, ou seja, mesmo que o enunciado esteja, esporadicamente, errado, deve 

ser considerado verdadeiro; 2) a ação que se pretende realizar é correta e está de acordo com o 

contexto normativo vigente; 3) a intenção expressa pelo falante coincide com o que ele pensa; 

e 4) os enunciados são inteligíveis, ou compreensíveis para as partes em interação 

(HABERMAS, 2002). Sendo assim, para Teixeira (2008, p. 86), a dignidade organizacional: 

[...] consiste na relação entre pessoas da organização e outras, denominadas 

aqui de stakeholders, pautadas pela ação comunicativa, onde o que se diz é o 

que se pensa, de forma inteligível, e onde se estabelecem acordos baseados 

no entendimento e, portanto, não há intenção de usar o outro para o alcance 

dos próprios fins. 

Comparando o conceito de dignidade organizacional proposto por Teixeira (2008) 

com o sentido atribuído por Margolis (1997), notou-se que, apesar de ambos tratarem da 

dignidade organizacional sob a perspectiva do indivíduo, nas organizações, Teixeira (op.cit.), 



 
 

avança em seu conceito, quando passa a incluir a interação entre stakeholders externos e 

internos à organização. 

Posteriormente, ao buscar construir um índice de Dignidade Organizacional, que 

favorecesse a avaliação das organizações pela sociedade, Teixeira et al. (2014) mudam o seu 

posicionamento epistemológico em relação ao conceito proposto em 2008, passando a 

considerar a organização como um ator social.  

A concepção da organização enquanto ator social baseia-se, entre outros aspectos, na 

concepção de que as organizações, além de se constituírem como uma agência econômica, 

circunscrita num determinado momento histórico, político e social, constituem-se também 

como uma agência no sentido corporativo, a qual diz respeito à atuação na comunidade e 

sociedade em que está inserida (KING et al., 2009; ASHMED; MACHOLD, 2004). 

Tendo por base a concepção de organização enquanto ator social, Teixeira et al (2014, 

p. 4) definem a dignidade organizacional como sendo:  

Práticas de valores organizacionais que servem aos diferentes stakeholders, e 

podem ser por estes percebidas e avaliadas, conferindo-lhes distinção, 

respeito ao livre arbítrio, e que estão de acordo com a máxima universal, de 

que é bom para um, o que for bom para todos.  

Com o objetivo de mensurar a dignidade atribuída pelos stakeholders às organizações, 

Teixeira et al. (2014), desenvolveram uma Escala de Práticas de Dignidade Organizacional 

composta por cinco fatores:  

1) Práticas de Promoção do Empregado, que se referem à valorização das pessoas na 

direção do seu desenvolvimento e promoção no trabalho;  

2) Práticas de Responsabilidade Social, abrangendo cuidado com o meio ambiente e 

também com os menos protegidos;  

3) Práticas de Respeito aos Direitos dos Empregados, que visam à proteção dos 

direitos dos empregados;  

4) Práticas de Oferta de Produtos e Atendimento de Qualidade, que abrangem práticas 

de respeito e consideração com os consumidores e clientes;  

5) Práticas não Enganosas, que se referem ao relacionamento transparente e respeitoso 

com os diferentes stakeholders. 



 
 

Utilizando-se da escala de Teixeira et al. (2014),  Malini (2014) analisou quais as 

relações existentes entre os perfis de cultura organizacional e as práticas de dignidade 

organizacional, estabelecidas entre as empresas e os stakeholders, a partir da percepção de 

empregados, tendo identificado  um padrão de relações significantes, entre os perfis culturais 

e as práticas de dignidade, o que sugere que o tipo de cultura organizacional possui provável 

influência nas práticas de dignidade realizadas pela organização. 

Além de Teixeira (2008), Teixeira et al. (2014) e Malini (2014), outros estudiosos têm 

se preocupado em estudar a Dignidade Organizacional, sob diferentes abordagens 

epistemológicas. Araujo (2013), por exemplo, numa perspectiva do interacionismo simbólico, 

buscou compreender como são socialmente construídos os significados de dignidade no 

âmbito da relação entre uma comunidade local e as empresas situadas em sua imediação 

geográfica, identificando o zelo nas condutas empresariais para com os objetos de dignidade 

da comunidade como tradutor da dignidade organizacional. Ainda sob a orientação do 

Interacionismo simbólico, Passos Junior (2014) buscou identificar os sentidos da dignidade no 

relacionamento entre empresa e comunidade, na perspectiva dos gestores da empresa, tendo 

detectado que os sentidos de dignidade levam em consideração as dimensões legais, 

econômicas, ambientais, sociais e psicológicas e são identificadas mediante as práticas de 

cumprimento de condicionantes e de reconhecimento da empresa pela comunidade. 

Louback (2012) dedicou-se a estudar, num callcenter, como os discursos de dignidade 

se fazem presentes nas relações de poder entre clientes e empresas. Dentre outros aspectos, 

verificou que os discursos dos clientes pressupõem a recusa de serem governados, no que se 

refere ao fato de a empresa reconhecer os direitos que lhes foram negados. 

Já Medeiros e Teixeira (2011), sob a perspectiva de Boaventura Souza Santos, a fim 

de conhecer como as práticas de gestão em universidades brasileiras refletem a emancipação e 

a dignidade dos docentes, realizaram uma pesquisa com docentes que atuam em instituições 

públicas e privadas de ensino superior. De maneira geral, os referidos pesquisadores 

detectaram que as práticas de gestão em universidades brasileiras pouco refletem 

emancipação/dignidade, tendo em vista que as categorias respeito, autonomia, transparência e 

precarização das relações de trabalho foram as principais categorias apontadas como visíveis 

e presentes nas práticas de gestão.  

Em síntese, apesar dos estudos sobre dignidade nas organizações e dignidade das 

organizações preocuparem-se, de maneira comum, em analisar e compreender a dignidade 



 
 

humana no âmbito organizacional, evidenciam-se, entre estas duas abordagens, divergências 

de interesses. Os estudos sobre dignidade nas organizações dedicam-se, principalmente, a 

investigar a dignidade do trabalhador no trabalho sob as perspectivas de trabalho decente e de 

práticas de gestão de pessoas. Já os estudos que se referem à dignidade das organizações 

preocupam-se, principalmente, em analisar e compreender as avaliações que os diversos 

stakeholders, externos e internos à organização, fazem, numa perspectiva de buscar 

alternativas para o melhoramento das práticas de dignidade nas organizações. 

Sendo assim, percebe-se que essas duas abordagens não são excludentes e sim, 

complementares, uma vez que uma influencia a outra e vice-versa, devendo ser estudadas e/ou 

levadas em consideração, de maneira conjunta, nos estudos organizacionais. 

As organizações, por sua vez, não existem isoladamente, mas coexistem no ambiente 

competitivo do mercado. Ainda que a dignidade nas e das organizações sejam 

complementares, não foram identificados estudos que tratem da dignidade nas relações entre 

stakeholders em ambiente de mercado, propósito a que este estudo se dedica, particularmente 

no ambiente de mercado da feira. 

O quadro5 “Dignidade humana no âmbito organizacional” resume os principais 

assuntos abordados ao longo deste capítulo, abrangendo: dignidade humana, dignidade nas 

organizações e dignidade das organizações. 

FIGURA 2 – DIGNIDADE HUMANA NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL 

 

 Fonte: Elaborado pela Autora 

 



 
 

6. CAMINHO METODOLÓGICO 

Uma vez formulados o problema e os objetivos da pesquisa, tendo por base uma das 

vertentes do paradigma interpretativista, que é o Interacionismo Simbólico, optou-se por uma 

abordagem metodológica. Algumas abordagens seriam possíveis, como, por exemplo, a teoria 

fundamentada nos dados e também a etnografia. 

A teoria fundamentada nos dados, entre outros aspectos, trata de construir uma teoria 

substantiva ancorada nos dados, que foram coletados numa determinada realidade social e 

foram exaustivamente analisados e sistematizados, chegando até o nível de saturação 

(STRAUSS; CORBIN, 2008; GLASER, 1992). Ou seja, nas palavras de Charmaz (2009, p. 

24-25), “[...] nós construímos as nossas teorias fundamentadas por meio dos nossos 

envolvimentos e das nossas interações com as pessoas, as perspectivas e as práticas de 

pesquisa, tanto passados como presentes”. 

Inicialmente, pensou-se em seguir pela teoria fundamentada, ancorada nos estudos de 

Charmaz (2009). No entanto, a aproximação com o campo da feira central demonstrou que a 

abordagem mais apropriada seria a etnográfica, mediante observações participantes, 

entrevistas face a face semidirigidas, entrevistas em profundidade e análise de documentos. 

Sendo assim, o presente capítulo desdobra-se em dois objetivos. O primeiro aborda as 

principais raízes paradigmática e filosófica da etnografia, que consistem, respectivamente, no 

paradigma interpretativista e na filosofia do Interacionismo Simbólico. Em seguida, fixa-se 

nas principais características do método de pesquisa qualitativo, que é a etnografia, 

destacando-o como sendo uma das possibilidades de construir conhecimento, apontando, 

inclusive, as principais técnicas etnográficas de inserção ao campo e de coleta de dados. 

Quanto ao segundo objetivo, o capítulo propõe-se a discorrer sobre os procedimentos 

metodológicos utilizados nesta pesquisa, destacando o percurso etnográfico, o perfil 

sociodemográfico dos entrevistados e a técnica usada na análise dos dados. 

 

6.1 RAÍZES PARADIGMÁTICAS E FILOSÓFICAS DA ETNOGRAFIA 

Estudar paradigmas subjacentes às pesquisas realizadas tem sido uma tendência nos 

estudos atuais, na área das Ciências Sociais e na Administração. Isto porque, à medida que os 

cientistas escolhem, dentre outros, um paradigma e respectiva filosofia para subsidiar sua 

investigação científica, evitam transformar o planejamento e execução de seu estudo em um 



 
 

“mix” de conceitos, categorias, teorias, metodologias e interpretações contraditórias e, 

consequentemente, construirão conhecimentos mais consistentes e coerentes com a filosofia e 

objetivos propostos (GEPHART, 1999; BURRELL; MORGAN, 1979). 

Compreende-se o paradigma como um conjunto de crenças, valores e costumes 

compartilhado por uma determinada comunidade científica, que se complementa ou compete 

entre si (KUHN, 2011). Ou seja, “são realizações científicas universalmente reconhecidas 

que, durante algum tempo, fornecem condições para formulação de problemas e elaborações 

de soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência” (KUHN, 2011, p. 

13). 

Os paradigmas, de modo geral, abrangem os seguintes pressupostos filosóficos: 

ontológicos, epistemológicos, natureza humana e metodológica. Ressalte-se que cada um 

desses pressupostos é visto em termos de objetividade e subjetividade, dependendo do 

paradigma escolhido para fundamentar a pesquisa a ser realizada. 

Os pressupostos ontológicos referem-se à verdadeira essência do fenômeno estudado e 

os pesquisadores buscam identificar se a realidade é externa ou produto da consciência do 

indivíduo. Do ponto de vista subjetivo, verifica-se o nominalismo; e do ponto de vista 

objetivo, o realismo. Os pressupostos epistemológicos dizem respeito à visão de mundo de 

cada um e como cada um pode transmitir este conhecimento em termos de falso ou de 

verdadeiro. Na dimensão subjetiva, tem-se o antepositivismo; e, na objetiva, o positivismo. 

Em relação à natureza humana, que se refere às diferentes visões de homem, esta pode ser 

analisada como sendo determinista (objetiva) e voluntariada (subjetiva), no que se refere à 

vontade e ao livre arbítrio do indivíduo. Por fim, os três pressupostos mencionados 

influenciam diretamente a natureza metodológica, originando metodologias ideográficas 

(subjetivas) e nomotéticas (objetivas). A primeira metodologia busca ficar o mais próximo 

possível do subjetivo das pessoas, conhecendo suas histórias de vida, enquanto a segunda se 

baseia no uso de testes padronizados, questionários e pesquisas de dados (BURREL; 

MORGAN, 1979). 

 

6.1.1. Paradigma Interpretativista 

O desejo de compreender a ação humana estimulou historiadores e sociólogos alemães 

do final do século XIX e início do século XX a buscarem uma maneira alternativa ao 

Positivismo para realizar suas pesquisas. Ou seja, em vez de buscarem a explicação causal do 



 
 

fenômeno social, comportamental e físico, eles dedicavam-se a compreender o fenômeno 

social, mediante a busca dos significados que constituem esse fenômeno (SCHWANDT, 

2000). 

Assim, o paradigma Interpretativista baseia-se numa visão subjetiva da realidade. É 

nominalista, antepositivista, voluntarista e ideográfico. Os teóricos deste paradigma tentam 

compreender o processo pelo qual as realidades sociais são compartilhadas, surgem, 

sustentam-se e se modificam. Acreditam que não existe uma única realidade, no sentido 

concreto, e, sim, diferentes percepções ou interpretações de uma mesma realidade 

(BURRELL; MORGAN,1979; GEPHART,1999). 

Nesse sentido, a realidade social é construída por cada pessoa de maneira diferente, já 

que se trata de uma realidade percebida pelos indivíduos através do canal da subjetividade e 

não pelas lentes do que seja real ou absoluto. Além disso, no processo de interpretar a 

realidade, vários fatores interferem, entre os quais, destacam-se: conhecimentos prévios, 

ideologia dominante, aspectos históricos e sociais, sistema político e econômico, valores, 

cultura, características de personalidade (HATCH; YANOW, 2003; BERGER; 

LUCKMANN, 2001). 

 

6.1.2 Interacionismo Simbólico: características e conceitos básicos 

O Interacionismo Simbólico surgiu na década de 1930 por iniciativa de Herbert 

Blumer, sociólogo americano e membro da Escola Sociológica de Chicago, que recebeu 

influencia do seu professor Georg HebertMead, considerado um dos mais importantes 

estudiosos da psicologia social (CARVALHO et al., 2010; DUPAS et al., 1997). 

Inspirando-se nas ideias de Mead, Blumer (1969, p.2) constituiu o Interacionismo 

Simbólico, baseando-se em três premissas:  

1) o ser humano age em direção às coisas que despertam o seu interesse, mediante o 

significado que ele atribui;  

2) o significado das coisas decorre da interação social que cada pessoa mantém com a 

outra e; 

3) os significados se modificam, mediante um processo interpretativo desenvolvido 

pela pessoa, ao deparar-se com as coisas que vão surgindo ao longo do seu caminho. 

http://educacao.uol.com.br/disciplinas/sociologia/escola-de-chicago---contexto-historico-pesquisas-centradas-no-meio-urbano.htm


 
 

Uma perspectiva teórica interpretativista possibilita aos estudiosos compreenderem a 

maneira como os indivíduos interpretam os objetos e as outras pessoas com as quais 

interagem no dia a dia, num contexto social dinâmico e mutável. Considera o homem como 

um ser ativo, que interage consigo próprio e com os outros, levando em conta os 

acontecimentos do momento presente. Além disso, entende que os indivíduos, ao interagirem 

entre si, usam símbolos e agem em direção aos objetos em sua volta, considerando suas 

interpretações pessoais, sem responder aos estímulos, como se estes tivessem significados 

fixos (HEWITT, 2003). 

Entre os conceitos básicos do interacionismo simbólico, destacam-se: mente 

(MELTZER, 2003), self (WEIGERT; GECAS, 2003), objeto, símbolo (HEWITT, 2003), 

sociedade (KATOVICH, MAINES, 2003) e interação social (McCALL, 2003), conforme 

apresentados a seguir. 

A mente emerge na interação entre seres humanos, estando sujeita a controle e 

modificações, a depender de como os indivíduos interagem com o ambiente e também da 

maneira como interpretam suas próprias ações. É um conceito abstrato, complexo e de 

múltiplas formas, revelado mediante ideias, pensamentos, raciocínios, insights, imaginações, 

compreensões, julgamentos, decisões, escolhas, avaliações, especulações e numerosos outros 

processos mentais, podendo ser encontrada nas emoções, nas normas morais, nos valores 

éticos, dentre outros (MELTZER, 2003). 

Na interação, os comportamentos das pessoas envolvem atenção e percepção seletiva. 

A atenção seletiva está presente entre o indivíduo e seu mundo e não envolve, 

necessariamente, aspectos conscientes da inteligência. Já a percepção seletiva diz respeito ao 

fato de as pessoas selecionarem os estímulos e/ ou informações que recebem constantemente 

do universo. Além disso, diferenciam-se de pessoa para pessoa, sendo influenciados por 

vários aspectos, tais como: impressões sensoriais, necessidades e experiências passadas. Ou 

seja, o ambiente é o mesmo, o que se modifica são as percepções que os indivíduos têm 

acerca deste mundo (MELTZER, 2003).   

Os seres humanos diferenciam-se dos animais, ditos inferiores, em função de sua 

capacidade mental ou intelectual, o que lhes possibilita se comunicarem, mediante linguagem, 

símbolos e significados compartilhados socialmente (MELTZER, 2003). 

O Self, assim como a mente, possui um caráter eminentemente social e possibilita aos 

seres humanos se perceberem como objeto que, por sua vez, diz respeito não só a algo 



 
 

material, bem como a uma ideia ou meta, que possa ser manipulada pelo indivíduo 

(WEIGERT; GECAS, 2003), abrangendo, entre outros, os seguintes tipos: objetos físicos, 

naturais; objetos que o homem confecciona; animais; passado e futuro do indivíduo; o self do 

indivíduo; símbolos; ideias e perspectivas (HEWITT, 2003). 

As pessoas compartilham os significados de objetos sociais ao interagirem, quer seja 

em um grupo específico ou na sociedade, tendo a linguagem como elemento que favorece o 

seu desenvolvimento, à medida que lhes possibilita verem a si e aos outros como sendo 

objetos. No entanto, o significado de um determinado objeto para uma pessoa pode ser 

diferente daquele que outra pessoa atribui ao mesmo objeto (WEIGERT; GECAS, 2003). 

O self apresenta duas características distintas e complementares, que são o Eu e o 

Mim. O “eu” é a parte espontânea e impulsiva do self, que é externalizada tanto pelo 

comportamento, quanto pelos pensamentos. É caracterizado pela imprevisibilidade, pela 

incerteza e pela desorganização presentes na experiência humana, ou seja, tem relação com as 

características do indivíduo que são usadas para viver no contexto social. Já o “mim” se 

relaciona com os aspectos da sociedade que interferem no “eu”, tais como: expectativas 

sociais, normas, valores comuns, entre outros. Representa o outro incorporado dentro do 

indivíduo (MELTZER, 2003). 

A interação entre pessoas e entre as pessoas e os objetos pressupõe a existência de 

símbolos, que são construídos e modificados socialmente mediante a relação entre as pessoas, 

levando-se em consideração os aspectos do meio circunjacente (HEWITT, 2003). 

Os seres humanos são capazes de comunicarem-se em diferentes níveis de 

significação, chamado de símbolo significativo, que é capaz de criar significado para o 

emissor, bem como para o destinatário. Ele implica  significação e intenção e desperta uma 

resposta similar tanto no usuário como no destinatário do símbolo (HEWITT, 2003). 

No processo de comunicação, os símbolos servem para representar alguma coisa, bem 

como para expressarem pensamentos por meio do processo da linguagem. A linguagem é um 

tipo especial de símbolo, que favorece a integração do ser humano à sociedade, de maneira 

interativa, gerando uma interdependência entre homem e sociedade, numa perspectiva cíclica 

de interação, já que o homem influencia e é influenciado pela sociedade. 



 
 

No entanto, os símbolos só passam a ser considerados simbólicos, à medida que há um 

significado, uma intencionalidade. O indivíduo é quem confere um significado ou caráter ao 

objeto e não o contrário (HEWITT, 2003). 

A sociedade não significa simplesmente uma interação entre pessoas. Mais do que 

isso, é interação simbólica entre seres humanos, ou seja, envolve a comunicação e a 

interpretação desta pelos indivíduos. Caracteriza-se como uma ação recíproca, complexa, de 

consenso e/ou mudança (KATOVICH; MAINES, 2003). 

Numa perspectiva dinâmica, a sociedade interfere na criação e na modificação da 

mente, do self, dos símbolos, dos objetos e da interação propriamente dita. Em outras 

palavras, as pessoas, ao interagirem socialmente, assumem papéis, interpretam a si próprias e 

demais pessoas, bem como os objetos e situações; ajustam seus atos; direcionam e controlam 

seu self; compartilham perspectivas e comunicam-se, mediante o uso de símbolos 

(KATOVICH; MAINES, 2003). 

O processo de interação social pode iniciar-se com os indivíduos interpretando o seu 

ambiente, identificando quais objetos estão disponíveis e o que estes significam para as 

pessoas e para si próprios, podendo ocorrer tanto em um nível primitivo de interação quanto 

em uma conversa de gestos. No nível primitivo de interação, o organismo responde 

diretamente ao comportamento do outro. Já na recíproca conversa de gestos, evidencia-se o 

uso de símbolos e seus significados. Um gesto torna-se um símbolo significante, quando este 

gesto possui um significado para a pessoa que evoca, bem como para a pessoa que o observa 

(MEAD apud HEWITT, 2003). 

Na comunicação, a concordância entre as pessoas ocorrerá quando o processo 

cognitivo de uma pessoa respeita a si mesma, à sua identidade e aos papéis que desempenha, 

não gerando conflito com o processo expressivo do outro. 

As principais dimensões da interação podem ser resumidas como: interação face a face 

versus interação mediada; interação direta versus indireta; interação focalizada versus não 

focalizada; interação emergente versus interação de rotina; interação transitória versus 

recorrente; interação entre pessoas familiares e desconhecidas; interação de pouco tempo 

versus interação de longo tempo; interação dirigida versus casual; interação direcionada à 

identidade versus interação direcionada à tarefa (McCALL, 2003).  



 
 

Em síntese, os mencionados conceitos dessa perspectiva teórica surgem na/da 

interação social e fazem parte desta. Ao interagir com as pessoas, tornamo-nos objetos sociais 

uns para os outros, usamos símbolos, direcionamos o self, engajamo-nos em ação mental, 

tomamos decisões, mudamos direções, compartilhamos perspectivas, definimos a realidade, 

definimos a situação e podemos assumir o papel do outro. Assim, a interação social é 

construída a partir da ação social, entendida como tal quando se leva os outros em 

consideração, ou seja, as ações de uns são guiadas pelo que os outros fazem na situação. Isto 

porque os outros com os quais se interage são considerados objetos sociais (McCALL, 2003). 

Além disso, para a ação social ser simbólica, deve haver comunicação, podendo esta 

ser manifestada em forma de palavras ou atos que expressam quem nós somos e o que 

pensamos. Dessa forma, o que cada uma das pessoas faz depende, em parte, do que os outros 

fazem na mesma situação. Porém, os outros não determinam o que nós fazemos, já que nós 

interagimos com eles e esta interação é que gera o que fazemos. 

O ser humano forma objetos, move-se em direção a eles e os atinge. O mundo dos 

humanos, então, é um mundo de objetos e de atos voltados a eles. Os objetos sociais têm uma 

qualidade abstrata e são designados por símbolos.  Eles dependem, para sua existência, de um 

nome, mas também do fato de que as pessoas usam esse nome como base para organizar seus 

planos de ação (HEWITT, 2003). 

 

6.2 A ETNOGRAFIA COMO UMA DAS POSSIBILIDADES DE CONSTRUIR 

CONHECIMENTO 

A etnografia é um método de pesquisa qualitativa oriundo da Antropologia Social, 

que, entre outros aspectos, transcende a maneira de fazer pesquisa e/ou de coletar dados, 

tornando-se uma forma de construir conhecimentos, que possibilita ao pesquisador vivenciar 

o campo in loco, participar das experiências dos informantes no próprio local onde eles vivem 

(CAVEDON, 1999, CAVEDON, 2003, ANGROSINO, 2009) e também compreender o 

nativo mediante seu próprio ponto de vista (MALINOWSKI, 1978), o que não significa que o 

pesquisador irá tornar-se um deles e/ou passará definitivamente a viver no campo estudado 

(MAGNANI, 2009, FLICK, 2009). 

O método etnográfico faz parte da abordagem interpretativa (FANTINEL, 

CAVEDON, FISCHER, 2012), sendo uma das maneiras dos pesquisadores estudarem pessoas 

em grupos organizados, duradouros, chamados de comunidades ou sociedade (ANGROSINO, 



 
 

2009). Além disso, insere-se no Interacionismo Simbólico, tendo em vista que procura 

compreender o mundo mediante a maneira de ver dos próprios atores sociais (SOUSA, 

BARROSO, 2008). Para tanto, os pesquisadores compartilham do universo dos pesquisados 

mediante acuradas e sensíveis observações, experimentações e descrições da realidade 

(INGOLD, 2008). 

A pesquisa etnográfica é uma das maneiras pelas quais a teoria antropológica origina-

se e/ou desenvolve-se e/ou modifica-se (CHIESA; FANTINEL, 2014; SOUSA; BARROSO, 

2008). Vivenciar o campo de estudo favorece ao pesquisador comparar os conhecimentos 

adquiridos nas teorias estudadas com os conhecimentos que está adquirindo, mediante suas 

observações e relacionamentos junto aos nativos (COLIMAN; COSTA, 2008). 

A maneira como o pesquisador irá interpretar suas experiências no campo e construir 

seu relato etnográfico final origina-se tanto das teorias antropológicas que o direcionaram ao 

campo quanto de suas próprias vivências, que o possibilitaram propor modificações na teoria. 

Nesse sentido, teoria e prática tornam-se inseparáveis (PEIRANO, 2008). 

Além de ser usado na Antropologia, este método difundiu-se em outras áreas do 

conhecimento, como a própria Administração, passando a ser visto como uma das alternativas 

metodológicas que possibilita compreender o objeto de estudo, levando o pesquisador não só 

a detectar e conhecer os hábitos, comportamentos e atitudes dos indivíduos e/ou comunidades 

estudadas, como também vivenciar o processo de coleta de dados na comunidade, objetivando 

conhecer o estilo de vida e/ou a cultura específica desta (CAVEDON, 1999, 2003, 

CALIMAN, COSTA, 2008, CHIESA, FANTINEL, 2014), num determinado espaço (local) e 

momento histórico, político e social, visando descrever como um grupo de pessoas percebe o 

mundo e age sobre ele (INGOLD, 2008). 

Entre os aspectos que favorecem o uso desta metodologia na Administração, Cavedon 

(1999, 2003) e Caliman, Costa (2008) apontam o contexto sócio-histórico atual, no que diz 

respeito às questões de globalização e de ascendente competitividade nas relações de 

mercado, requerendo da Administração debates e conversas com outras disciplinas e/ou áreas 

do saber na compreensão dos fenômenos organizacionais.  

Outro aspecto que contribui para disseminação do mencionado método é a existência 

de fenômenos relevantes que não podem ser compreendidos em sua essência pelo 

pesquisador, mediante questionários e outras técnicas quantitativas fechadas. A única maneira 



 
 

de apreendê-los é através da observação em sua plena realidade, o que Malinowski (1979) 

denominou de imponderáveis da vida real. 

O método etnográfico favorece a coleta de dados de uma determinada comunidade 

e/ou sociedade, objetivando conhecer o estilo de vida e/ou a cultura específica destas 

(CAVEDON, 1999, 2003). É personalizado, tendo em vista ser realizado por pesquisadores 

no dia a dia com as pessoas que estão estudando, tornando-as tanto participantes quanto 

observadores das vidas em estudo. Em termos de tempo, pode variar de algumas semanas a 

um ano ou mais. É também dialógico, tendo em vista que as conclusões e interpretações 

podem ser discutidas com os informantes na proporção em que a vivência etnográfica é 

construída (ANGROSINO, 2009).  

Assim, o conhecimento é construído, levando em consideração a ótica do outro, 

cabendo ao pesquisador buscar compreender as crenças, os valores e os significados que 

respaldam a vida das pessoas no grupo ou comunidade (CALIMAN, COSTA, 2008). 

Estar no campo, interagindo com as pessoas que lá se encontram, favorece ao 

pesquisador inserir-se no fluxo dos acontecimentos cotidianos, oportunizando- lhe participar 

de situações inusitadas e/ou momentâneas (CHIESA, FANTINEL, 2014). Para isso faz-se 

necessário construir a relação de confiança entre pesquisador e pesquisados. (FIGUEIREDO, 

CAVEDON, 2012). Relação esta que recebe influência tanto da interação em si quanto da 

sensibilidade, personalidade e comportamentos éticos do pesquisador, que ultrapassam o lado 

intelectual e sua capacidade técnica (PEIRANO,1975). 

Neste sentido, destaca-se o trabalho de Ribeiro (2009) sobre “Ética, investigação e 

trabalho de campo em Antropologia e na produção audiovisual”, no qual, entre outros 

aspectos, o autor destaca a necessidade da confidencialidade no tratamento dos dados obtidos 

em campo, quer sejam obtidos mediante as entrevistas e/ou observações, em termos de manter 

a privacidade dos informantes, não sendo suficiente para isso apenas omitir e/ou modificar o 

nome do informante a fim de que não sejam reconhecidos por terceiros. Além disso, faz-se 

necessário, que as próprias falas dos informantes sejam apresentadas no texto etnográfico, de 

modo a preservar a privacidade dos informantes. 

O processo etnográfico como um todo se inicia mediante a introdução do pesquisador 

em campo, de modo que após concluir o seu percurso, ele tenha condições de dizer que esteve 

lá e, mais do que isso, que ele possa falar sobre o outro; isto é, sobre a comunidade estudada 

(CAVEDON, 1999, 2003) 



 
 

A etnografia possibilita ao pesquisador tanto impregnar-se totalmente pelo ponto de 

vista dos seus pesquisados ao ponto de desconstituir-se quanto afastar-se das experiências, de 

modo a tornar possível a análise daquilo que foi levantado em campo. As tensões entre o que 

lhe é familiar e o que lhe parece como sendo algo estranho permeiam todo o percurso 

etnográfico, tornando-se algo imprescindível para o trabalho. Estranhar o familiar e 

familiarizar-se com o estanho torna-se essencial para adentrar o nível de significação não 

compreendido antes da inserção num determinado campo. 

O relatório final ou texto etnográfico acaba tomando a forma de uma narrativa, que 

tem como objetivo principal contar ao leitor, em detalhes, sua experiência de vida numa 

comunidade. É construído com base nas suas vivências, dando sempre ao leitor a impressão 

de que está vivendo e/ou conhecendo a realidade estudada juntamente com o pesquisador, 

tendo em vista que ele esteve lá (CAVEDON, 2003).   

A etnografia assume significações distintas em função da época em que as pesquisas 

foram e/ou estão sendo realizadas, bem como em detrimento das especificidades das 

comunidades estudadas e também das próprias características intrínsecas do pesquisador 

(CAVEDON; STEFANOWSKI, 2008), o que inviabiliza a réplica absoluta dos estudos 

realizados. Isto faz com que a etnografia seja vista por pesquisadores tradicionais como  

pesquisas com pouco rigor científico (CALIMAN; COSTA, 2008). O que não impede que o 

mesmo estudo seja feito em outra comunidade semelhante a fim de comparar e não 

generalizar os resultados obtidos. Já que cada etnografia é única, resguardando em si suas 

peculiaridades (ANGROSINO, 2009) 

A maneira distorcida de perceber a etnografia, como sendo uma metodologia de pouco 

rigor metodológico foi influenciada mediante a forma como os próprios antropólogos e outros 

profissionais realizaram os primeiros estudos etnográficos. Ou seja, os pesquisadores iam ao 

campo e, em vez de observar ativamente os nativos, participando de suas vidas, ficavam 

isolados em suas salas. Convocavam os nativos e os questionavam sobre assuntos de seu 

interesse e/ou estudavam uma determinada comunidade com base nas informações de 

missionários e viajantes sem, de fato, terem tido contato com o grupo estudado (CALIMAN, 

COSTA, 2008; PEIRANO, 1992). 

No entanto, a maneira de fazer etnografia sofreu algumas alterações com a publicação 

do estudo de Bronislaw Malinowski, em 1922, denominada de “Os Argonautas do Pacífico 

Ocidental”. Este estudo veio a tornar-se um marco e/ou divisor de águas na maneira do fazer 



 
 

etnografia, à medida que Malinowsk passou a ir ao campo e buscar entender o outro, seja a 

pessoa e/ou comunidade e/ou sociedade, mediante o ponto de vista dos próprios membros 

(CALIMAN, COSTA, 2008; CAVEDON, 2008) 

Atualmente, a etnografia é vista no contexto acadêmico e social de maneira “positiva e 

potencialmente criativa e não apenas no Brasil” (PEIRANO, 2008), tornando-se numa 

possibilidade metodológica a mais para realização de estudos qualitativos (ANGROSINO, 

2009). 

6.2.1 Técnicas Etnográficas de coleta de dados 

Ao longo do processo etnográfico, desde a inserção no campo até a coleta de dados 

propriamente dita, utilizam-se diversas técnicas a fim de apreender e compreender a realidade 

da feira central, tais como: observação participante, entrevistas face a face, tanto do tipo 

semidirigida quanto em profundidade, levantamento de registros históricos, elaboração de 

diário de campo, consulta a literatura de cordel da biblioteca particular do poeta Manoel 

Monteiro, entre outras (OLIVEIRA; CAVEDON; FIGUEIREDO, 2012, MAGNANI, 2009; 

ANGROSINO, 2009).  

A observação participante pressupõe a atuação real do pesquisador na vida do grupo 

estudado, interagindo diretamente com ele, como forma de perceber as atividades e os inter-

relacionamentos das pessoas e/ou comunidade, mediante os cinco sentidos do pesquisador. 

Não é propriamente uma técnica de coleta de dados, mas sim o papel adotado pelo etnógrafo 

para facilitar sua coleta de dados no campo. É tanto que, mesmo que o pesquisador use outras 

estratégias de coleta de informações no campo, ele continuará sendo observador cuidadoso 

das pessoas e dos eventos ao seu redor (ANGROSINO, 2009; FLICK,2009).  

Ao conceber a observação participante como um papel a ser desempenhado pelo 

pesquisador, antes de se lançar no contexto etnográfico, alguns aspectos devem ser 

destacados, como o autoconhecimento, as características de personalidade do pesquisador, 

seus interesses e limitações pessoais, em termos de viabilidade e disponibilidade para fazer o 

que o estudo etnográfico requer, no momento em que precisa ser feito. Não se trata, apenas, 

do pesquisador conhecer a metodologia e aplicá-la. Faz-se necessário que o pesquisador esteja 

disposto a desconstituir-se de seus conceitos pré-estabelecidos e passe a interagir com as 

pessoas e/ou comunidade, passando a compreendê-los, mediante a perspectiva deles 

(ANGROSINO, 2009). 



 
 

A entrevista aberta face a face possibilita ao pesquisador explorar detalhadamente um 

determinado tópico ou uma experiência, o que é útil na abordagem interpretativa, já que se 

trata de um instrumento de pesquisa flexível quanto à possibilidade de se ajustar ao conteúdo 

que está sendo investigado, bem como às peculiaridades e necessidades do entrevistado e do 

entrevistador, podendo, inclusive, ter sua linguagem adaptada, à medida que os dados são 

registrados (CHARMAZ, 2009; LODI, 1991). 

Além disso, apresenta diversas vantagens ao pesquisador, entre as quais, destacam-se:  

a) oportunidade para o pesquisador motivar e esclarecer o respondente, já que o 

encontro entre entrevistado e entrevistador ocorrerá num determinado espaço físico e 

sociocultural;  

b) flexibilidade ao entrevistador para escolher a sequência das perguntas que serão 

feitas, bem como selecionar as palavras apropriadas ao entrevistado e ao contexto da pesquisa 

e;  

c) maior controle sobre a situação, possibilitando-lhe avaliar a veracidade das 

respostas obtidas, mediante a observação do comportamento não verbal do respondente 

(LODI, 1991). 

A entrevista etnográfica semidirigida em profundidade também é realizada de maneira 

interativa, passando a ocorrer entre pessoas que já construíram laços de amizade, à medida 

que o etnógrafo foi observador participante na comunidade em que o seu ou o seu informante 

vive. É também de natureza aberta, ou seja, o pesquisador pode usar roteiros ou questões 

norteadoras a fim de não se perder ao longo da entrevista, em termos do que de fato precisa 

saber, desde que não sejam roteiros inflexíveis ou engessados. Flui na conversa, 

possibilitando apreender os possíveis significados que os informantes atribuem às situações, 

às pessoas, aos eventos, explorando nuances, capturando áreas obscuras que poderiam escapar 

a questões de múltiplas escolhas, por exemplo, bem como abrindo novas perspectivas de 

investigação (ANGROSINO, 2009).     

O levantamento de registros históricos e de documentos pode ser feito mediante a 

revisão da literatura, bem como de visitas e/ou consultas aos órgãos públicos, associações, 

empresas, sites, dependendo da temática estudada pelo o pesquisador, podendo constituir-se 

numa valiosa forma de conhecer os antecedentes do ambiente ou contexto que ele está 

buscando compreender (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013). 



 
 

O documento escrito constitui uma fonte preciosa de informações, já que a memória é 

falha, principalmente para reconstituir o passado relativamente distante. Ao fazer a análise 

documental, o pesquisador deve averiguar a credibilidade e representatividade dos 

documentos analisados. Existem vários tipos de documentos escritos: público, privado, 

pessoal (CELLARD, 2008). 

Para analisá-los, Cellard (2008) propõe os seguintes passos: verificar o contexto 

global; conhecer a identidade do autor ou autores dos documentos; verificar a autenticidade e 

confiabilidade do texto; a natureza do texto, no que se refere a ser pessoal (diário) ou pública 

(correspondência enviada ao superior). 

 O diário de anotações, entre outros aspectos, serve para que o pesquisador registre os 

acontecimentos presenciados durante o seu percurso etnográfico, além de anotar 

comportamentos cotidianos, expressões peculiares do grupo estudado e também os próprios 

sentimentos do pesquisador (STRAUSS; CORBIN, 2008, CALIMAN; COSTA, 2008). 

Apesar de ser um instrumento relevante no caminhar etnográfico, este não pode vir a 

atrapalhar a interação do pesquisador com o campo. Ou seja, mais importante do que anotar a 

experiência é vivenciá-la (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013). 

 

6.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Os procedimentos metodológicos são abordados sob três aspectos: percurso 

etnográfico vivenciado pela pesquisadora no campo; características dos participantes 

entrevistados durante a pesquisa; e principais técnicas usadas na análise dos dados, conforme 

tópicos a seguir. 

 

6.3.1 Percurso etnográfico vivenciado pela pesquisadora no campo 

O percurso metodológico ocorreu em duas etapas, tendo formas distintas de inserção 

ao campo. Na primeira etapa, a inserção ao ambiente da feira foi facilitada, mediante o auxílio 

de terceiros e compreendeu o período de fevereiro a maio de 2014. Na segunda etapa, a 

inserção ocorreu de forma anônima e foi iniciada em setembro de 2015 e perdurou até 

fevereiro de 2016. 

As duas etapas deste percurso foram essenciais na compreensão de como as relações 

são construídas entre os stakeholders no ambiente da feira central, chegando, inclusive, a se 



 
 

complementarem em termos de observações, registros feitos em diários de campo, vivências e 

entrevistas.  

 

6.3.1.1 Primeira etapa 

Na primeira etapa do percurso, visitar a feira obrigou uma parceria familiar com quem 

tem laços estreitos e assíduos com a feira de Campina Grande e com sua gente trabalhadora. 

Esta parceria familiar ajudou a pesquisadora a se sentir mais segura e à vontade para conduzir 

sua pesquisa in loco. 

Neste clima amistoso de apresentações e introdução, deu-se início ao agendamento das 

entrevistas, normalmente realizadas nas sextas-feiras, sempre por volta das onze horas da 

manhã, que é um dos horários de menor fluxo na feira, numa frequência semanal e/ou 

quinzenal, totalizando 15 (quinze) visitas ao campo. Dessa forma, foram entrevistados 25 

(vinte e cinco) feirantes, sendo 16 (dezesseis) do sexo masculino e 9 (nove) do sexo feminino. 

Na escolha destes entrevistados, foram considerados dois aspectos: o primeiro, 

referente ao clima amistoso construído entre pesquisadora e feirantes, facilitando, assim, as 

conversas e a acessibilidade; e o segundo, referente à diversidade do ramo de comercialização 

dos feirantes entrevistados, que ofereceu uma visão mais ampla dos negócios da feira e da 

própria feira como um todo. 

As entrevistas semidirigidas, face a face, foram gravadas com a autorização dos 

entrevistados e se desenvolveram em torno das seguintes perguntas: Como aprendeu a ser 

feirante? Por que escolheu ser feirante? Alguém influenciou sua escolha de ser feirante? 

Como é o seu dia a dia na feira? O de que mais gosta e menos gosta na feira? Quais as 

facilidades e dificuldades que encontra no dia a dia da feira? Como se relaciona com os outros 

feirantes e também com os clientes? O que faz para divulgar e vender os seus produtos? Tem 

alguém na feira que você admira? O que é dignidade para você? O que é um feirante digno e 

também um cliente digno para você?  

A receptividade à pesquisa foi um ponto de destaque. Eles foram bastante acessíveis e 

apresentaram disponibilidade para participar do trabalho, inclusive colocaram-se à disposição 

para conversar com a pesquisadora em outros momentos, caso necessário. 

Nesta primeira etapa do estudo, também foram entrevistados dez clientes, 

frequentadores assíduos da feira central. A escolha deles ocorreu pelo quesito acessibilidade. 



 
 

Alguns deles foram entrevistados na própria feira e outros em suas casas e/ou locais de 

trabalho, tendo em vista o conhecimento prévio com eles.  As entrevistas semidirigidas, face a 

face, também foram gravadas com a sua autorização e versaram sobre as seguintes perguntas: 

O que mais gosta e menos gosta na feira? Como você é atendido na feira? Tem algum feirante 

que você admira? O que é dignidade para você? O que é um feirante digno e também um 

cliente digno para você?  

Além das entrevistas com os feirantes e com os clientes, realizaram-se observações 

não participativas, atentando-se principalmente para aspectos relacionados à organização da 

infraestrutura da feira; modos de arrumação, exposição, divulgação e venda de produtos; 

formas de interação entre feirantes e clientes, e entre feirantes e feirantes; reações dos 

entrevistados frente às perguntas realizadas. 

Tanto as entrevistas quanto as observações não participantes transcorreram de maneira 

fluida e, aparentemente, sem nenhuma dificuldade, seja para conversar com os feirantes donos 

das barracas e/ou clientes frequentadores da feira central. 

Após concluir esta primeira etapa da pesquisa, a feira passou a ser frequentada 

esporadicamente, apenas quando necessária a aquisição de determinado produto. O retorno 

regular ao ambiente da feira ocorreu na segunda etapa do estudo. 

 

6.3.1.2. Segunda etapa 

Desta vez, a pesquisadora lançou-se em campo, buscando explorar o ambiente e 

também estabelecer relações sem contar com a influência de terceiros, como ocorrera na 

primeira etapa do percurso. De maneira aleatória, várias ruas da feira foram visitadas na 

direção de feirantes até então desconhecidos. O que não foi difícil de fazer, já que a feira 

central é um aglomerado de feiras, composta de várias ruas e ruelas de acesso e abertas à 

visitação pública. 

Contudo, inserir-se de fato na feira central não é tarefa fácil, mesmo quando se trata de 

nativo do lugar, falando a mesma língua, inclusive tendo o mesmo “sotaque” nordestino. 

Nada disso é suficiente para a inclusão ao campo, no que se refere à facilidade dos diálogos 

com os feirantes, visando à construção de relacionamentos. 

Diante disso, o campo de estudo passou a ser observado com mais cuidado e atenção 

aos detalhes. Os próprios trajes a serem usados pela pesquisadora em suas incursões à feira 



 
 

passaram a ser considerados detalhes importantes, de modo que estes não soassem estranhos 

aos costumes do lugar.  

Mesmo assim, obter atenção dos feirantes não foi nada simples. Eles não “baixam a 

guarda” facilmente para qualquer um. A cara fechada e a falta de atenção demonstravam sua 

desconfiança diante do desconhecido. Na barraca das flores, por exemplo, tentando 

aproximação, comentando a beleza das flores e indagando sobre sua origem, a pesquisadora 

apenas ouviu do feirante um rápido e seco “Pernambuco” para informar a origem dos 

produtos.  

Outra tentativa frustrada de aproximação aconteceu em uma barraca de farelos 

(castanha, linhaça, milho), quando, ao perguntar o preço dos produtos e inclusive elogiar a 

arrumação das mercadorias e a higiene da barraca, a resposta obtida foi ter a presença 

ignorada, enquanto toda a atenção dos feirantes donos da barraca voltou-se para dois clientes 

estrangeiros. 

Observando os mínimos detalhes na feira, percebe-se que a maioria das mulheres usa 

cabelos presos ou usa toucas como formas de melhor lidarem com o calor do ambiente e com 

o manuseio dos gêneros alimentícios ali comercializados. Em virtude disso, a própria 

pesquisadora passou a visitar a feira livre respeitando esse costume e a regra foi clara: 

prendam-se os cabelos. Com os cabelos presos, o rosto ganhou melhor visibilidade e a 

interação com os feirantes fluiu mais facilmente. Acertadamente, a comunicação face a face, 

olho no olho funciona na construção inicial do vínculo de amizade e confiabilidade.  

Outra estratégia adotada pela pesquisadora para estabelecer contato interativo com 

novos feirantes foi recorrer, nesta segunda etapa, aos primeiros feirantes que participaram das 

entrevistas durante a primeira etapa de inserção à feira. Um contato com um feirante levava a 

outro ou a outros personagens da feira, como ao seu administrador geral.  

A partir de então, criou-se uma rotina regular para visitas à feira central. Ou seja, 

ocorreram visitas tanto a barracas de feirantes desconhecidos quanto a barracas de feirantes 

conhecidos, fortalecendo relacionamentos. Essas visitas respeitaram dias e horários que 

melhor atendessem às necessidades de todos. Assim, por mais de seis semanas, foram 

realizadas visitas regulares à feira sempre nas quartas, sextas e sábados, em diferentes 

horários, possibilitando a percepção do fluxo de movimento de comerciantes, clientes, 

fornecedores e produtores. Nesse período, foi possível observar o ritmo acelerado da feira 

entre os dias de quarta e sábado. No sábado, então, torna-se impossível conversar com algum 



 
 

feirante. Ficou claro também que o menor fluxo de movimento nestes dias de ritmo intenso 

ocorre tanto no início quanto no fim do turno da manhã. Já, no turno da tarde, observou-se 

uma situação dramática e vivenciada ao longo das ruas. Eram aglomerados de bêbados e 

baderneiros, o que tornava inviável a presença da pesquisadora no local por questão de 

segurança. 

Sendo assim, as visitas à feira ficaram restritas aos inícios da manhã de quarta e/ou da 

sexta, em torno das seis às nove da manhã, deixando o sábado de manhã (oito às doze horas) 

para visitas eventuais.  Ao todo, foram realizadas, nesta segunda etapa, mais de cinquenta 

visitas à feira central e todas serviram para realização de observações participantes e não 

participantes, conversas informais, registros fotográficos e entrevistas em profundidade. 

Com tais recursos estratégicos, a pesquisadora finalmente infiltrou-se no universo da 

feira central de Campina Grande e manteve diálogo e relações de confiança entre os diversos 

atores da feira.  

Na construção do relacionamento com os feirantes, ficou evidente que as visitas 

frequentes eram fundamentais para manutenção e fortalecimento dos relacionamentos. Tanto 

era assim que a ausência durante uma ou mais semanas sem visitar a mesma barraca já era 

motivo para perguntas do tipo: “O que houve, o que aconteceu? Por que não veio mais? 

Estava com saudades...” (Feirante, 2015 – informação verbal). Foi aí que surgiu a estratégia 

de visitá-los, nem que fosse para dá um simples “Oi!”. Fazendo assim, passava a construir 

novos relacionamentos e, ao mesmo tempo, fortalecer os já existentes. 

Outra estratégia adotada foi o enfrentamento dos possíveis medos ao lidar com o novo 

e com o estranho. Nas conversas com os feirantes e clientes acerca do que eles mais gostam e 

menos gostam na feira, entre outros aspectos, tocou-se na questão da falta de segurança, da 

violência e das drogas, que permeiam o universo da feira central e colaboram para que 

pedintes, usuários, vendedores de drogas, prostitutas, comerciantes, fornecedores e clientes 

passem a conviver num mesmo espaço físico. Assim falavam os feirantes: “Aqui tem de 

tudo.... e temos que estar preparados!” (Feirante, 2015 –informação verbal). “Já quis 

aumentar o negócio duas vezes, mais fui roubado” (Feirante, 2015 – informação verbal). 

“Tem horários e ruas na feira central que eu não vou de jeito nenhum”(Cliente, 2015 – 

informação verbal). “Tudo lá é muito fácil.... as drogas e o álcool estão muito próximos.” 

(Cliente, 2015 – informação verbal). “Aqui, tudo é resolvido no grito, no corpo a corpo”. 

(Feirante, 201- informação verbal). “Os feirantes têm sempre uma garrafa de café e uma 



 
 

peicheira[faca]debaixo da mesa” (Cliente, 2015 –informação verbal). “Tem que ter muito 

cuidado lá... até com quem fala”. (Cliente, 2015 – informação verbal). 

Além disso, devido às visitações regulares, ampliaram-se e estreitaram-se os laços de 

confiança entre pesquisadora e feirantes, o que possibilitou o conhecimento de algumas 

histórias de vida, muitas marcadas pela superação de obstáculos e final feliz, como se costuma 

dizer. Neste intervalo, naturalmente, os medos e as inseguranças iniciais foram sendo 

desfeitos e foram substituídos pelo prazer de ouvir verdadeiras lições de vida e de sabedoria.  

No entanto, as conversas gravadas com alguns feirantes e clientes, mesmo quando 

autorizadas pelas partes entrevistadas, pareciam não fluir, “travavam”. Ou seja, os 

entrevistados começavam a olhar para o gravador, para o relógio, modificavam sua fisionomia 

e ficavam mais cuidadosos com suas palavras. Isto fez com que a maioria das entrevistas não 

fosse gravada. 

Porém, a fim de não perder o conteúdo das entrevistas, o que não poderia de jeito 

algum, adotou-se, então, a seguinte estratégia: ouvi-los atentamente, olhando-os nos olhos, 

procurando entrar no mundo de cada um, procurando sentir o que eles estavam sentindo, 

acompanhando seus gestos, suas expressões faciais, o tom de voz, intervindo só quando 

necessário e os deixando falar à vontade. Em seguida, após as audições, tudo o que fora 

ouvido e sentido era gravado e transcrito de modo a não se perder a riqueza de dados. 

Fazendo uma reflexão sobre estas duas inserções no contexto da feira de Campina 

Grande e comparando a receptividade encontrada na primeira etapa do percurso com as 

dificuldades enfrentadas na segunda etapa, ficou evidente que a forma como o pesquisador 

busca uma inserção neste território chamado feira e também como é apresentado e por quem é 

apresentado são aspectos essenciais na construção dos relacionamentos. Tudo isto leva a crer 

que se caminhou na direção certa do que se espera que ocorra num estudo etnográfico. Ou 

seja, a forma como o pesquisador é introduzido ao campo diz muito sobre o tipo de interação 

que terá com as pessoas envolvidas no estudo. Também ficou evidente o lado positivo da 

influência de pessoas influentes e hierarquicamente superiores no local de estudo tanto 

durante a inserção inicial quanto na segunda inserção, visto que a etnografia é um tipo de 

metodologia que requer do pesquisador sua presença em campo, convivendo com as pessoas e 

vivendo no ambiente (CAVEDON,2003).  

Não só do ponto de vista da pesquisa, as relações interpessoais fazem-se importantes. 

Os próprios feirantes afirmam categoricamente sobre isto: “Ah, conheço fulano há mais de 20 



 
 

anos...” (Feirante, 2015 – informação verbal). “Eu vendia a seu avô, depois a seu pai e 

agora a você” (Feirante, 2015 – informação vebal).  

Além das conversas iniciais e regulares estabelecidas com os feirantes, participar 

efetivamente com eles de algumas de suas rotinas foi essencial neste processo de inclusão e 

aceitação no universo da feira, conforme vivência descrito na experiência seguinte. 

 

6.3.1.2.1. Café da manhã com os feirantes 

Dona C será o nome adotado para referência a uma senhora feirante e dona de bar na 

feira central que gentilmente convidou esta pesquisadora para participar de um café da manhã 

com alguns feirantes, no qual seriam preparados vários pratos típicos da região feitos a partir 

da carne de charque. Este café era parte integrante de uma reportagem da TV Paraíba sobre a 

feira central e sobre o aniversário da cidade, tendo em vista que a feira é um marco na 

fundação e desenvolvimento de Campina Grande.  

Às 5h55 da manhã, esta pesquisadora já se encontrava no referido recinto do café da 

manhã e se encontrava em uma mesa destacada ao lado de outros convidados. Entre eles 

estavam o administrador da feira, o presidente da associação dos feirantes, o comerciante e 

fornecedor da carne de charque, entre outros comerciantes. 

Apesar do desejo de ficar em mesa à parte como simples espectadora do evento, Dona 

C insistiu para que esta pesquisadora permanecesse na posição determinada por ela: “Sente 

aqui. Não perca uma oportunidade como essa, riquíssima para o seu trabalho” (Feirante, 

2015, informação verbal).  

A TV Paraíba já estava a postos e seus repórteres anunciavam que as entrevistas 

gravadas com os feirantes seriam transmitidas, ao vivo, pelo telejornal matutino “Bom dia 

Paraíba”. Inclusive, davam instruções para todos se comportassem naturalmente como de 

costume: “A gente quer mostrar para a população como é que se inicia o dia do feirante!” 

(R, 2015 – informação verbal). 

Nesta ocasião, os diversos pratos começaram a ser servidos: arrumadinho de charque, 

cuscuz com charque, guisado com macaxeira, entre outros. Neste momento, surge um 

embaraço inibidor para a pesquisadora, nada afeita aos pratos culinários servidos no local, 

tampouco ao horário para degustá-los, apesar de nordestina também. Como não poderia 

perder um momento tão rico em experiência para sua pesquisa, o jeito foi permanecer no 



 
 

local, trocando de lugar na mesa de honra para evitar maior visibilidade e entender toda a 

dinâmica de um encontro corriqueiro no dia a dia dos feirantes. 

 A chegada da reportagem à mesa de honra registrou a verdadeira satisfação dos 

convidados diante de uma mesa farta e bem servida em iguarias típicas e ouviu deles apenas 

elogios para a comida de Dona C.  

Pelo observado, este ritual revelou fortemente parte do estilo de vida dos feirantes, 

seus hábitos alimentares, sua rotina de vida e de trabalho, suas relações sociais entre seus 

pares. Enfim, tradições que a feira de Campina Grande vive por décadas e deve manter vivas. 

Após esta experiência, estreitaram-se os laços de entendimento e confiança entre a 

pesquisadora e Dona C, entre a pesquisadora e a administração da feira, resultando em 

entrevistas mais profundas e informativas para a pesquisa. 

Como o foco desta pesquisa pretendia ir ao encontro da essência das feiras, que 

existem numa única feira central, mediante a construção e/ou fortalecimento de 

relacionamentos, que fizessem compreender como as relações de dignidade são construídas 

no mercado da feira, foram, simultaneamente, realizadas observações não participantes e 

participantes; entrevistas semi-dirigidas com feirantes, clientes, estudiosos da feira, 

administração e também participar de vivências. 

Ao longo das inserções à feira, observações, vivências e entrevistas elucidaram 

curiosidades. As entrevistas, por sua vez, despertaram outras curiosidades, que foram 

esclarecidas nas observações e vivências em campo.  

Para elucidar algumas questões frutos das experiências vistas ou ouvidas, fizeram-se 

necessárias a realização de entrevistas em profundidade com alguns feirantes e clientes, bem 

como a construção de empatia e de confiança entre as partes envolvidas. Nesse sentido, foram 

realizadas 7 (sete) entrevistas em profundidade, sendo 3 (três) entrevistas com feirantes, 1 

(uma) com uma feirante e membro ativa na associação dos feirantes, 1 (uma) com um dos 

representantes da administração geral da feira e 2 (duas) com clientes.  

As entrevistas face a face foram gravadas com a anuência dos entrevistados e, 

posteriormente, transcritas. Cada entrevista durou, em média, duas horas e foram feitas em 

mais de três encontros, no próprio local de trabalho dos entrevistados. Além de conhecer a 

história de vida dos entrevistados, buscou-se saber como ocorrem, na feira, as relações entre 



 
 

feirantes, entre feirantes e clientes, entre feirantes e fornecedores e entre feirantes e governo, 

no que diz respeito, principalmente, às questões de confiança, interesses e dignidade. 

Além disso, para melhor compreender a origem e a dinâmica do funcionamento da 

feira central e os relacionamentos ali construídos, recorreu-se à literatura, fizeram-se visitas 

ao Museu da Cidade e ao Museu de Cultura Popular, bem como foram entrevistados dois 

estudiosos da feira central, um deles historiador e outro da área de comunicação social. 

Todos os passos dados em direção ao conhecimento da feira, sejam dentro do seu 

próprio espaço urbano, mediante observações, vivências e entrevistas, sejam nos espaços 

externos à feira, mediante visitas a museus, contatos com estudiosos e busca de literatura, 

foram essenciais para a compreensão e elucidação de questões que emergiram na caminhada 

etnográfica.  

Por fim, ao refletir sobre as frustradas tentativas de aproximação com os feirantes, 

percebeu-se que não bastava vestir-se igual a eles, nem ser gentil e sorridente e nem tampouco 

elogiar seu comércio. Esta percepção foi reforçada, mediante comentários ouvidos nas ruas da 

feira: “Não vai comprar hoje não mulher?”(Feirante, 2015, informação verbal). Foi quando 

se entendeu que, para começar um relacionamento amistoso com os feirantes, no contexto da 

feira e de maneira anônima, era preciso efetuar compras. 

Em outras palavras, percebeu-se que a inserção em um mercado de feira só seria 

possível mediante a construção de um ator social chamado cliente, comprovando, assim, os 

estudos de Granovetter (1985, 2005, 2007) acerca da construção social dos mercados.  

Sendo assim, assumindo o papel do ator social cliente, optou-se pela realização 

semanal de pequenas compras, em pequenas quantidades, conforme o perfil da maioria dos 

clientes que frequentam a feira central de Campina Grande. Com isso, também eram 

construídos e fortalecidos os relacionamentos com os feirantes. 

 

6.3.2 Características dos participantes da pesquisa 

Ao longo do percurso etnográfico, abrangendo tanto a primeira etapa da pesquisa 

quanto a segunda, foram entrevistados 42 (quarenta e dois sujeitos), sendo 26 (vinte e seis) 

feirantes; 12 (doze) clientes; 1 (um) membro da associação dos feirantes; 1 (um) membro da 

administração geral da feira; e 2 (dois) estudiosos da feira central. 



 
 

Nem todos os 42 (quarenta e dois) sujeitos entrevistados face a face de maneira 

semidirigida foram entrevistados em profundidade. Ou seja, levando-se em consideração os 

laços de amizade estabelecidos com os participantes, foram escolhidos ao todo 7 (sete) 

sujeitos para as entrevistas em profundidade, entre eles foram 3 (três) feirantes, 1 (um) 

membro da associação dos feirantes, 1 (um) representante da administração geral da feira e 2 

(dois) clientes. 

A seguir, apresenta-se uma síntese geral dos entrevistados, sem distinguir o tipo de 

entrevista realizado. 

Dos 26 feirantes entrevistados, 17 são do sexo masculino e 09 do sexo feminino, de 

faixa etária a partir de 26 até 75 anos. O nível de escolaridade predominante é o ensino médio 

completo (7); seguidos do ensino fundamental completo (6), do ensino superior (5); ensino 

fundamental incompleto (3); ensino médio incompleto (3), ensino superior incompleto (1); e 

pós-graduação incompleta (1). Os tipos de produtos comercializados são variados e vão desde 

gêneros alimentícios (temperos, queijos, mel e bolos, frutas, legumes, verduras, goma, carne 

de charque e de sol), até utensílios, redes, roupas, ferragens, sandálias, DVD, flores, 

mercadinho, bar e lanchonete, artigos de couro e cereais, grãos e estivas. Quanto ao tempo 

que trabalham na feira, este variou de 04 até 60 anos. 

Na tabela 1 “Perfil dos feirantes”, apresenta-se uma síntese dos dados 

sociodemográficos dos entrevistados, no tocante às seguintes informações: sexo; idade; nível 

de escolaridade; tipo de barraca/ produto que comercializa; e tempo que trabalha na feira. 

TABELA 1: PERFIL DOS FEIRANTES (F) 

Sujeito Sexo Idade 
Nível de 

Escolaridade 
Tipo de Barraca 

Tempo que 

é feirante 

F1 Masculino 30 anos 

Ensino 

Médio 

Completo 

Temperos 15 anos 

F2 Masculino 48 anos 

Ensino 

Médio 

Incompleto 

Redes 42 anos 

F3 Masculino 75 anos 
Ensino 

Superior 
Roupas 60 anos 

F4 Masculino 26 anos 

Ensino 

Médio 

Completo 

Queijo, Mel e 

Bolos 
4 anos 

F5 Masculino 45 anos 

Ensino 

Fundamental 

Incompleto 

Utensílios 39 anos 



 
 

Sujeito Sexo Idade 
Nível de 

Escolaridade 
Tipo de Barraca 

Tempo que 

é feirante 

F6 Feminino 71 anos 

Ensino 

Fundamental 

Incompleto 

Ferragens 45 anos 

F7 Masculino 52 anos 

Ensino 

Médio 

Completo 

Sandálias 12 anos 

F8 Masculino 37 anos 

Ensino 

Superior 

 

DVD 26 anos 

F9 Masculino 29 anos 

Pós-

Graduação 

Incompleta 

Roupas 21 anos 

F10 Feminino 54 anos 

Ensino 

Fundamental 

Incompleto 

Flores 42 anos 

F11 Feminino 55 anos 

Ensino 

Médio 

Completo 

Frutas, Legumes e 

Verduras 
34 anos 

F12 Masculino 50 anos 

Ensino 

Médio 

Completo 

Queijo, Doces, 

Castanhas 
33 anos 

F13 Feminino 28 anos 

Ensino 

Superior 

 

Carne de charque 14 anos 

F14 Feminino 
Não 

identificada 

Ensino 

Superior 
Legumes 25 anos 

F15 Masculino 48 anos 

Ensino 

Médio 

Completo 

Coco e Goma 40 anos 

F16 Masculino 48 anos 

Ensino 

Fundamental 

Completo 

Artigos de couro 30 anos 

F17 Feminino 41 anos 

Ensino 

Fundamental 

Completo 

Bolos, Doces 15 anos 

 

F18 

 

Feminino 50 anos 

Ensino 

Fundamental 

Completo 
Flores 22 anos 

F19 Feminino 45 anos 

Ensino 

Médio 

Incompleto 

Cereais 
29 anos 

 

F20 Feminino 32 anos 
Ensino 

Superior 
Sandálias 17 anos 

F21 Masculino 65 anos 

Ensino 

Fundamental 

Completo 

Raízes 38 anos 

      



 
 

Sujeito Sexo Idade 
Nível de 

Escolaridade 
Tipo de Barraca 

Tempo que 

é feirante 

F22 Masculino 61 anos 

Ensino 

Fundamental 

Completo 

Estivas 48 anos 

F23 Masculino 29 anos 

Ensino 

Médio 

Incompleto 

Bar 13 anos 

F24 Masculino 40 anos 

Ensino 

Médio 

Completo 

Frutas, Legumes e 

Verduras 
20 anos 

F25 Masculino 58 anos 

Ensino 

Fundamental 

Completo 

Grãos 25 anos 

F26 Masculino 52 anos 

Ensino 

Superior 

Incompleto 

Queijos 40 anos 

 

Fonte: Dados pesquisa 

 

Em relação aos 12 (doze) clientes, 03 (três) são do sexo masculino e 09 (nove) do sexo 

feminino, de faixa etária a partir de 29 a 70 anos. Dois são divorciados, uma é solteira e nove 

são casadas. Quanto às profissões, observou-se: professor do ensino médio (03); vendedor 

(02); comerciante (01); empresária (01); enfermeira (01); engenheiro agrônomo (01); do lar 

(01); assistente administrativo (01); advogado (01).  

No tabela 2 “Perfil dos clientes”, apresenta-se uma síntese dos dados 

sociodemográficos dos entrevistados, no tocante às seguintes informações: sexo; idade; estado 

civil e profissão. 

TABELA 2: PERFIL DOS CLIENTES (C) 

Sujeito Sexo Idade Estado Civil Profissão 

C1 Feminino 70 anos Casada 
Empresária 

 

C2 Feminino 38 anos Casada 
Professora do ensino médio 

 

C3 Masculino 38 anos Casado 
Engenheiro Agrônomo 

 

C4 Feminino 46 anos Divorciada 
Enfermeira 

 

C5 Feminino 35 anos Casada 
Vendedora 

 

C6 Feminino 29 anos Casada Vendedora 



 
 

 

C7 Feminino 46 anos Casada Professora do ensino médio 

Sujeito Sexo Idade Estado Civil Profissão 

C8 Masculino 50 anos Divorciado 
Comerciante 

 

C9 Masculino 52 anos Casado 
Professor do ensino médio 

 

C10 Feminino 35 anos Casada 
Do lar 

 

C11 Feminino 44 anos Solteira 
Advogada 

 

C12 Feminino 35 anos Casada Assistente Administrativo 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A participante ou membro da associação dos feirantes é do sexo feminino, graduada 

em pedagogia, casada e tem 55 anos. Já o representante da administração geral da feira é do 

sexo masculino, casado, possui nível de escolaridade superior, também com 55 anos de idade. 

Os dois estudiosos da feira são professores das áreas de História e de Comunicação 

Social no ensino superior, sendo um do sexo feminino e o outro do sexo masculino. Um é 

casado e o outro é solteiro. Cada um tem 50 anos.  

 

6.3.2.1 Forma de acesso aos entrevistados 

Os feirantes, o membro da associação dos feirantes e o representante da administração 

geral da feira foram abordados na feira livre e convidados a participarem do referido estudo, 

bem como esclarecidos acerca dos objetivos e procedimentos que seriam usados. A escolha 

dos feirantes, na primeira etapa da pesquisa, baseou-se em entrevistar pelo menos um feirante 

de cada segmento de comércio da feira. Já na segunda etapa, buscou-se entrevistar em 

profundidades aqueles feirantes, com os quais já se mantinham vínculos de empatia e 

amizade.  

Os clientes entrevistados, tanto na primeira etapa quanto na segunda, foram escolhidos 

mediante os critérios de acessibilidade e saturação, ou seja, as entrevistas foram concluídas à 

medida que as respostas passaram a se repetir. Note-se que as entrevistas em profundidade só 

vieram ocorrer na segunda etapa, mediante os laços de amizade formados e fortalecidos. 



 
 

O membro da associação dos feirantes e também o representante da administração 

geral da feira foram entrevistados tanto de maneira semidirigida quanto em profundidade 

apenas na segunda etapa da pesquisa, mediante os mesmos critérios já informados. 

Quanto aos dois estudiosos da feira, eles também foram abordados em seus locais de 

trabalho, só que, em vez da feira central, foram entrevistados no Museu de Artes e Cultura 

Popular da cidade de Campina Grande. Ambos só vieram a ser contatados na segunda etapa 

da pesquisa para que se conhecessem mais de perto a origem, o desenvolvimento e a expansão 

da feira central, levando-se em consideração não só os conhecimentos publicados em livros, 

revistas, redes sociais a respeito da feira central, mas se desejava também ouvir e ver recortes 

da feira de Campina Grande, mediante relatos, materiais e documentos expostos no Museu da 

Cidade. 

 

6.3.3 Principais técnicas usadas na análise dos dados 

 

As entrevistas semidirigidas e em profundidade transcritas na íntegra, assim como as 

observações participantes e não participantes registradas no diário de campo foram analisadas 

conforme os estudos realizados por Cavedon (1999, 2003, 2014), e seguiram a técnica de 

análise de conteúdo do tipo categorização temática proposta por Krippendorff (1990) que, 

entre outros aspectos, possibilita ao pesquisador elaborar inferências a partir dos dados 

coletados, de maneira a relacioná-los com aspectos do contexto.  

 Trata-se de uma técnica de orientação eminentemente empírica relacionada a 

fenômenos reais. Além disso, transcende o conteúdo propriamente dito, incluindo as ideias da 

mensagem (KRIPPENDORFF, 1990).  

Inicialmente, tanto as falas dos entrevistados quanto os registros dos diários de campo 

foram minuciosamente analisados, cortando frase por frase em busca do sentido e/ou contexto 

em que a fala e/ou a observação ocorreram. Em seguida, tendo como base os temas em 

comum, procedeu-se o agrupamento das falas e/ou observações inseridas em temas, subtemas, 

categorias e subcategorias temáticas.  

As subcategorias desdobraram-se em tópicos e subtópicos a fim de se compreenderem 

os dados de maneira mais aprofundada e fidedigna à realidade, o que é previsto na literatura 

de análise de conteúdo.  

Os dados de campo forma agrupados, levando-se em consideração tanto a revisão 

teórica do trabalho quanto as informações c/ou conhecimentos coletados no próprio trabalho 

etnográfico. 



 
 

 Para efeito de análise dos dados, estes foram analisados e interpretados levando-se em 

consideração o contato com o campo e também o objetivo geral e os específicos previamente 

elaborados neste estudo. 

Sendo assim, foram elaborados, em decorrência dos dados coletados na pesquisa, dois 

amplos temas:  

a) A organização espacial da feira de Campina Grande; e 

b) O papel do governo na dinâmica da feira central.  

Já, em decorrência dos objetivos específicos, elaboraram-se dois amplos temas:  

a) O mercado da feira central de Campina Grande enquanto construção social; e  

b) Relações de reciprocidade entre stakeholders.  

Por fim, para atender ao objetivo geral, foi construído o amplo tema referente às 

“Relações de dignidade no mercado da feira livre de Campina Grande”.  

Dentro de cada um destes amplos temas, emergiram subtemas, categorias temáticas, 

subcategorias, tópicos e subtópicos, conforme abordados a seguir. 

 

6.3.3.1 A organização espacial da feira de Campina Grande 

Emergiram, neste amplo tema, o seguinte subtema: “maneiras como os espaços estão 

sendo ocupados na feira”. Neste subtema, evidenciaram-se as seguintes categorias temáticas: 

acessibilidade às várias ruas, que compõem o complexo da feira central; lógica subjacente a 

ocupação dos espaços na feira, em termos de disposição das barracas e dos produtos; 

crescimento e expansão da feira central, enquanto atividade comercial; escolha de uma 

determinada rua para realizar o comércio e respectivas influências do governo tanto na 

ocupação quanto  na organização dos espaços da feira. 

 

6.3.3.2 O papel do governo municipal na dinâmica da feira de Campina Grande 

Neste tema, emergiram os seguintes subtemas: intervenção do governo na feira; 

ausência de órgãos fiscalizadores do governo na feira; e consequências da não governança 

para a feira. 

No subtema “intervenção do governo na feira”, observaram-se as seguintes categorias 

temáticas: mudança no local da feira de uma rua para outra; a construção do mercado público 

municipal; a retirada do abate de dentro do mercado; a permissão para instalação de 

supermercados em áreas urbanas já ocupadas pela feira central; retirada de taxas de impostos, 

pagas anteriormente à prefeitura para manutenção dos boxes e/ou bancadas. 



 
 

No subtema “ausência de órgãos fiscalizadores do governo na feira”, elaboram-se duas 

categorias: identificação do órgão fiscalizador e efeitos de sua ausência na feira. Ambas foram 

abordadas simultaneamente. Ou seja, inicialmente identificou-se o órgão fiscalizador do 

governo, que está ausente na feira (Superintendência de Trânsito e Transporte da Paraíba- 

STTP, Sonorização, Vigilância Sanitária, Ministério Público, Normas e Regulamento, Pesos e 

Medidas) e, na medida em que cada órgão ia sendo abordado, também eram  comentados os 

efeitos de sua ausência na feira.  

Em relação ao subtema “Consequências da não governança para a feira”, abordam-se e 

discutem-se as seguintes categorias temáticas: problemas para a própria administração da 

feira; desvios sociais de comportamento; autonomia para os feirantes administrarem seus 

próprios negócios; fortalecimento da organização do tráfico.  

 

6.3.3.3 O mercado da feira central de Campina Grande enquanto construção social 

Para compreender como o mercado da feira central de Campina Grande é socialmente 

construído, consideraram-se cinco grandes subtemas, que foram denominados: Construção 

dos preços; Solidariedade nas relações interpessoais; Amizades nas relações; Papel 

estruturante da confiança nas relações comerciais e sociais; Relações de reciprocidade entre 

stakeholders. 

O subtema “Construção dos Preços” foi estudado levando-se  em consideração três 

categorias temáticas: a não exposição dos preços nas mercadorias, a centralidade da 

informação do preço nas mãos dos vendedores; e a regulação dos preços.  

A categoria “Regulação dos preços” foi analisada mediante a construção das seguintes 

subcategorias: preços expostos nos supermercados; informações dos feirantes e clientes; 

horário do funcionamento da feira; comportamento dos clientes na hora da compra, e a 

pechincha, como estratégia de comercialização usada pelo cliente. 

O subtema “Solidariedade nas relações interpessoais” foi analisado mediante a criação 

de duas categorias: aspectos que influenciam sua construção e forma de expressão da 

solidariedade nas relações. Na primeira categoria, destacou-se a seguinte subcategoria: 

maneiras como os clientes abordam os feirantes na feira. Já,na segunda categoria, destacaram-

se duas subcategorias temáticas: uma correspondente à relação dos feirantes com os clientes e 

a outra referente à relação dos feirantes entre si. A primeira subcategoria desdobrou-se em 

outras duas: redimensionamento da quantidade do produto almejado pelo cliente e o fiado.   



 
 

Na subcategoria referente à relação de solidariedade entre os feirantes, observaram-se 

os seguintes tópicos: emprestar a bancada; ajudar no transporte de mercadorias; vigiar a 

bancada do vizinho, indicar ao seu cliente outros feirantes na ausência do produto; trocar 

informações entre si sobre um determinado cliente e/ou fornecedor, procurando adquirir 

referências sobre este. 

O subtema “A amizade nas relações”, na perspectiva de díades de relacionamentos 

entre feirantes e clientes, foi analisado mediante a construção das seguintes categorias: 

construção das amizades, mediante o estabelecimento de laços fortes e fracos; amizade como 

reguladora dos preços; fidelidade e sinceridade nas relações. 

 O subtema “O papel estruturante da confiança nas relações comerciais e sociais” foi 

analisado mediante duas categorias: construção da confiança e monitoramento desta. 

A categoria “construção da confiança” foi analisada, inicialmente, mediante a 

categoria denominada de níveis de confiança. Para tanto, consideraram-se tanto a presença 

quanto a ausência de informações, que uma das partes interessadas tem sobre a outra.  

No entanto, ao aprofundar as reflexões sobre os níveis de confiança, percebeu-se que, 

independente destes, a construção da confiança é afetada por vários aspectos, que foram 

agrupados nas seguintes subcategorias temáticas: experimentação ou teste de uma das partes 

interessadas em relação à outra; indicação de pessoas conhecidas; transações comerciais 

realizadas no passado com a própria pessoa; correr os riscos inerentes às transações 

comerciais; estar presente fisicamente na feira com certa assiduidade, compartilhar 

confidências, intimidades e fazer desabafos; vulnerabilidade nas relações. 

A subcategoria “vulnerabilidade nas relações” entre feirantes e clientes foi estudada, 

considerando-se dois pontos de vista, ou seja, tanto dos clientes em direção aos feirantes 

quanto dos feirantes em relação aos clientes. Na perspectiva do cliente em direção ao feirante, 

notou-se o tópico confiança genuína, que se desdobrou em dois subtópicos: conhecimento 

prévio que o feirante tem sobre o produto e segurança que o feirante irá vender-lhe um 

produto de qualidade. Já, do ponto de vista dos feirantes em relação aos clientes, a 

vulnerabilidade foi percebida à medida que o feirante atribui crédito ao cliente sem 

comprovação. 

 A categoria correspondente ao monitoramento da confiança na relação entre feirantes 

e clientes foi analisada, levando-se em consideração as seguintes subcategorias: continuar 



 
 

oferecendo ao cliente produtos de qualidade, fazer por merecer a confiança recebida do 

cliente; ser sincero, informando ao feirante a quantidade do produto escolhido; o próprio 

comportamento dos clientes e/ou dos feirantes, no sentido de corresponderem ou não aos 

fatos; conferir ou checar uma determinada informação; observar o comportamento do cliente; 

conhecer o histórico do comprador; cumprir com as promessas e obrigações. 

Tendo em vista os efeitos negativos do monitoramento da confiança, elaboraram-se 

duas subcategorias: descrédito nas relações interpessoais e má-fé.  

A subcategoria “descrédito nas relações interpessoais” foi analisada, levando-se em 

consideração dois tópicos: relação dos feirantes com o governo e relação dos feirantes com a 

Associação dos feirantes. Já a subcategoria má-fé foi analisada considerando-se dois tópicos: 

tipos de má-fé e controle da má-fé. 

No tópico tipos da má-fé, identificaram-se os seguintes subtópicos: faltar com a 

verdade, enganando o cliente; tratar o cliente com indiferença; atravessar a negociação, 

tirando o cliente de outro feirante. Já o tópico controle da má-fé foi analisado, considerando-

se os seguintes subtópicos: não pagar antecipado, quer seja na relação do feirante com o 

fornecedor ou do feirante com o cliente e vice-versa; tratar os clientes de maneira igual, ou 

seja, sem diferenças no atendimento; uns monitorarem os comportamentos dos outros;  

punição como forma de controlar da má-fé. 

O subtema denominado de “Relações de reciprocidade entre stakeholders” foi 

analisado, considerando-se principalmente os interesses das partes interessadas e também a 

reciprocidade entre eles. Para isso, foram criadas as seguintes categorias: relação feirante e 

clientes; relação feirantes entre si; relação dos feirantes com a feira; relação do feirante com o 

governo; relação da administração geral da feira (órgão oficial que representa o governo na 

feira) e feirantes; feirantes e fornecedores. 

Na categoria “relação entre feirantes e clientes”, ao serem referidos os principais 

interesses dos feirantes, observou-se a seguinte subcategoria: vender seus produtos, buscando 

fidelizar os clientes e torná-los amigos. Esta subcategoria desdobrou-se no seguinte tópico 

temático: atender bem aos clientes, que, por sua vez, desdobrou-se nos seguintes subtópicos: 

atender de maneira gentil, aconselhar e cuidar; e não deixar os clientes saírem da feira sem 

levar o produto almejado. 



 
 

Este último subtópico desdobrou-se em quatro aspectos: feirantes sempre dispostos a 

dar um jeitinho: apelando para redimensionar a quantidade do produto e/ou permitindo que o 

cliente pague depois (fiado); tornar o ambiente da feira agradável às transações comerciais, 

nem que, para isso, precise priorizar o atendimento a alguns clientes desagradáveis; ir ao 

encontro dos clientes; e satisfação pessoal. 

 Em relação aos interesses dos clientes na categoria que se refere à relação com os 

feirantes, notaram-se duas subcategorias: comprar produtos de procedência segura e pelo 

menor preço. 

Na categoria que aborda a “relação entre os feirantes”, notaram-se duas subcategorias: 

medo de serem assaltados e consequências deste medo. Esta última subcategoria desdobrou-se 

em quatro tópicos: necessidade de autoproteção, contratação de segurança privada; feirantes 

que passaram a vigiar os outros; e também feirantes que passaram a não andar sozinhos na 

feira 

 Emergiu, espontaneamente, nos dados a categoria “relação dos feirantes com a feira”, 

enquanto mercado socialmente construído ao longo da história, que foi abordado mediante a 

subcategoria temática: interesse em perpetuar seu comércio, mediante a presença de pessoas 

da família, ultrapassando, assim, gerações.  

Na categoria “relação do feirante com o governo”, em relação aos interesses dos 

feirantes, observou-se a subcategoria: administrar seu próprio negócio, que, por sua vez, 

desdobrou-se no tópico: de maneira autônoma, resolvendo os problemas de infraestrutura na 

feira. Já em relação aos interesses do governo, na categoria feirante-governo, observaram-se 

duas seguintes subcategorias: continuar usando a feira para ganhar as eleições; e não ser 

cobrado pela comunidade da feira, no que se refere ao que deveria fazer e não estar fazendo.  

Na categoria administração geral da feira (órgão oficial que representa o governo na 

feira) e feirantes, no que diz respeito aos interesses da administração, observou-se a seguinte 

subcategoria: resolver os problemas dos feirantes. Esta subcategoria foi subdividida no tópico 

denominado de estratégias usadas pela administração, que foi desdobrado em dois subtópicos: 

ao abordar o feirante, escutar sua queixa; não prometer o que não irá fazer; dar as respostas 

com suas próprias ações e, se necessário, arcar com os próprios custos:  



 
 

O segundo subtópico, que também se refere à estratégia da administração, consiste em 

solicitar aos feirantes que não busquem, de maneira direta, resolver os conflitos entre si, ou 

seja, busquem a administração para fazer a intermediação. 

Na categoria denominada de relação entre feirantes e fornecedores, observou-se a 

subcategoria mudança ao longo do tempo, que se desdobrou no seguinte tópico: explicitar 

quanto querem ganhar antes de deixar o produto para venda, numa perspectiva de cada qual 

por si e Deus por todos, salvando-se quem puder. 

O capítulo que aborda como as relações de dignidade são construídas entre os 

stakeholders no mercado da feira livre de Campina Grande foi analisado mediante a 

construção de quatro temas centrais: Concepções ou significados de dignidade humana; 

Maneiras dos stakeholders lidarem com as condições de trabalho; Formas de expressão da 

dignidade nas relações entre os stakeholders; reflexões sobre a violação e/ou promoção da 

dignidade na feira central. 

O tema concepções ou significados de dignidade humana foi analisado mediante a 

construção de três subtemas: dignidade da integridade; do valor intrínseco; e do status moral.  

Já o tema sobre como os stakeholders lidam com as condições de trabalho da feira 

central foi analisado mediante a construção de cinco subtemas: A ocupação dos espaços na 

feira; O crescimento e a expansão da feira; Diversos meios para exposição dos produtos; 

Funcionamento da Feira; Condições precárias na feira e possibilidades de violação e/ou 

promoção da dignidade humana.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7. A ORGANIZAÇÃO ESPACIAL DA FEIRA DE CAMPINA GRANDE 

Compreender o modo como os espaços são ocupados na feira de Campina Grande 

implica adentrá-los com atenção aos detalhes e às peculiaridades. Trata-se de um ambiente 

multifacetado e repleto de singularidades.  

De fácil acesso, seja a pé ou por meio de transportes urbanos, a feira de Campina 

Grande está localizada no centro da cidade, trata-se de local costumeiramente frequentado 

pelos habitantes da cidade e por habitantes de cidades circunvizinhas. 

Existem várias entradas para a feira, que são demarcadas por ruas, também chamadas 

de “portões de acesso”. A escolha da rua ao ar livre ou portão de acesso depende da 

mercadoria a ser adquirida. Cada rua dispõe predominantemente de determinado produto, o 

que vai determinar suas designações, como a rua das flores, a rua dos peixes, a rua dos doces, 

a rua do fumo, a rua das raízes, a rua das roupas e calçados, entre outras. Contudo, o fato de a 

rua das flores receber tal denominação não significa que nela só se comercializem flores.  Lá 

podem ser encontrados também vasos, utensílios domésticos, frutas, legumes, raízes, entre 

outros produtos. O mesmo ocorre com as demais ruas do perímetro da feira. 

A impressão inicial que se tem de uma feira desorganizada e diversificada em 

segmentos comerciais juntos em uma mesma rua só passa a ser desfeita quando se busca 

compreender o porquê de os feirantes habitarem as ruas, aglomerando-se daquele jeito.  

Mas, para isso, é preciso entender a lógica subjacente dessa organização e aparente 

desorganização. Nesta perspectiva, adentrando-se cada rua e observando cuidadosamente a 

sequência e tipos de produtos comercializados, percebe-se que a maneira espontânea como os 

feirantes chegam, juntam-se uns aos outros e demarcam o seu espaço tem como princípio 

básico cercar o cliente de opções, atendê-lo em suas necessidades de consumo para que ele 

não tenha que recorrer a outras ruas e/ou a outros estabelecimentos.  

Olhando mais detalhadamente para a disposição das barracas em termos de disposição 

de produtos e/ou de segmentos comercializados, nota-se que os espaços foram ocupados de 

forma a estimular no cliente o desejo e a vontade de adquirir outros produtos, além daquele 

procurado primeiramente. 

Ao ocupar os espaços da feira, expondo simultaneamente produtos semelhantes ou 

complementares, os feirantes despertam necessidades nos clientes, mediante o estímulo 



 
 

sensorial. Ver, pegar, cheirar e provar os produtos expostos e oferecidos estimula e maximiza 

as possibilidades de compra. 

Por exemplo, as barracas das flores ficam próximas das de cerâmica, incentivando no 

cliente a necessidade de comprar tanto as flores quanto os vasos. As barracas de doces ficam 

juntas das de queijo, possibilitando ao cliente comprar tanto o queijo quanto o doce. As 

barracas de roupas ficam próximas das barracas de calçados e, assim, até não faltar mais 

possibilidades de opções de consumo. Existe, enfim, toda uma lógica nessa arrumação: flor 

“casa” com vaso; queijo, com doce; roupa, com calçados e se segue a lógica. Observe-se o 

caso: 

Chego na feira e vou somente comprar uma alpercata [sandália] pra mim 

que é o que estou precisando, num é? Então... A pessoa vai e passa pela 

bancada de roupa e ai talvez compre alguma coisa... Se aquela feira ou 

aquela concentração de roupa não estivesse ali e tivesse, sei lá, goma de 

tapioca ou qualquer coisa desse tipo, talvez o feirante não estivesse muito 

interessado nisso né, então você encontra a goma de tapioca perto do coco. 

(Cliente 2015 – informação verbal, grifo da autora) 

Em cada rua, além dos produtos que “casam entre si”, aparecem outros produtos, 

visando despertar no cliente o desejo por outras aquisições. Por exemplo: junto às barracas de 

queijo e de doce, surgiram as barracas de roupas, legumes, frutas, utensílios, entre outras. 

Mais uma vez, a impressão inicial é de um ambiente espacialmente desorganizado.  

Essa lógica de ocupação dos espaços na feira repete-se ao longo de cada rua, 

possibilitando pensar que se trata de muitas feiras numa única feira. Para a historiadora 

entrevistada (2015): “...essa distribuição dos lugares é uma lógica que foi feita pelo próprio 

feirante a partir da demanda dos fregueses” 

Ao adentrar uma única rua, o cliente pode fazer sua feira, geralmente semanal, 

gastando menos tempo, em virtude dessa aproximação das mercadorias. 

Além destas ruas, no mesmo espaço físico, encontra-se o mercado público municipal, 

que é um grande galpão feito de tijolos armados, de cobertura metálica, no qual funciona 

predominantemente a venda das carnes.  

Em cada rua da feira, além da diversidade de segmentos comerciais, observam-se 

estilos diferentes de locais designados aos negócios, aqui denominados genericamente como 

barracas. Porém, estes locais ou barracas possuem estilos diferenciados: existem os boxes 

fixos, que foram construídos na calçada do mercado público, aproveitando suas próprias 



 
 

paredes externas; existem as bancadas de madeira no meio das ruas, que são armadas e 

desarmadas nos dias da feira; e também o uso do próprio pedaço de chão de asfalto coberto ou 

não com lona para exposição dos produtos. 

Mais uma vez, depara-se com um espaço esteticamente desorganizado, onde existem, 

entre outros aspectos, boxes em cerâmica, boxes em pedras, boxes em madeira, todos de 

tamanhos e cores diferentes, sendo alguns com cobertura. 

Entender esta “desorganização estética” implica conhecer a evolução histórica da feira 

em termos de expansão e ocupação dos espaços. Para isso, recorreu-se aos estudiosos da feira 

e também aos próprios comerciantes e clientes. 

A origem da feira central de Campina Grande remete à origem da cidade, que lhe deu 

o nome, chegando até a se confundir com o povoamento da cidade, na época em que ainda era 

aldeia. É uma feira de mais de 150 anos. Conta com 75.000 metros quadrados distribuídos por 

nove ruas e um mercado central, que possui 4.400 pontos comerciais (ARAÚJO, 2004). 

Desde sua origem, por sua localização central e ser ponto de convergência de estradas, 

a feira servia de ponto de encontro de vários comerciantes e/ou produtores, vindos de distintos 

locais do estado da Paraíba e do Nordeste, para comercializarem seus produtos, bem como 

trocarem ideias (PEREIRA JUNIOR, 1977). As próprias condições físicas do ambiente a céu 

aberto obrigavam os comerciantes a mudar de um local para outro, dentro das mediações do 

“ponto de encontro”. Isto ocorria, por exemplo, com as fortes chuvas, causadoras de solos 

lamacentos e cheios de buracos que obrigavam os comerciantes a procurar outros espaços 

para realizarem suas transações comerciais. 

Para protegerem a si próprios e também seus produtos e animais para venda dos 

efeitos negativos advindos do excesso do sol e da chuva, os comerciantes construíram 

pequenas áreas cobertas para armazenar e comercializar gêneros alimentícios (frutas, 

legumes, cereais, doces, queijos) e animais (vaca, boi, bode, galinha). 

Ao longo do tempo, a feira foi crescendo e se fortalecendo enquanto atividade 

comercial, bem como mudando de uma rua para outra, tendo outras áreas construídas. Desta 

vez, a mudança de uma rua para outra não era devido apenas às questões climáticas, mas 

também em virtude de aspectos políticos: “Ela [a feira] sempre foi política e nunca vai 

deixar de ser política” (Administração, 2015 – informação verbal). 



 
 

A escolha de uma determinada rua em detrimento de outra para o funcionamento da 

feira, sinalizava o partido e/ou quem estava no poder: “O partido ‘A’ na época que governava 

dizia: “Não! [a feira] vai ser aqui! ...O partido vencedor a cada eleição estabelecia o local 

da feira de acordo com suas conveniências, levando a dissipação de uma famosa frase da 

época que dizia “aonde o poder vai, a feira vai atrás” (Administração,2015), constituindo-se 

num indicador público de domínio partidário (ALMEIDA, 1962). 

A mudança de uma rua para outra também se dava em função dos problemas causados 

ao meio ambiente, como, por exemplo, odores ruins, provenientes do armazenamento e 

abatimento dos animais: 

Desde o seu início, lá da Rua Maciel Pinheiro, que na época quem estava no 

governo ficou incomodado com a questão do mau cheiro, tanto do lixo 

orgânico como a questão das vísceras, como também ficava muito a questão 

dos animais, porque não tinha o transporte que hoje nós temos 

evidentemente, aí faziam fezes, aquela questão do esterco. Aí eles acharam 

melhor ir para outras ruas (Administração, 2015 – informação verbal, grifo 

da autora) 

Ao buscar escolher a “melhor” rua para o funcionamento da feira, o governo estaria 

favorecendo uma classe de comerciantes em detrimento de outra, possibilitando a criação de 

jogos políticos de interesses.  

A melhor rua, entre outros aspectos, era tida como sendo a rua que daria melhor 

visibilidade do produto, que ofereceria aos clientes acesso mais fácil, bem como a de menor 

concentração de odores ruins, advindo do armazenamento e abate de animais e também 

oriundo da falta de uma rápida limpeza do lixo orgânico, proveniente da comercialização dos 

gêneros alimentícios. (ARAÚJO, 2004). 

Após mudar o local da feira, deslocando-a para várias ruas no centro da cidade, o 

governo municipal da época construiu finalmente o mercado público municipal, segundo 

Araújo (2004), “[...] O espaço que ela ocupa, se encontra num local fixo desde 1941”.  Além 

de aglomerar comerciantes de diferentes segmentos também servia para armazenar e abater os 

animais, bem como comercializar as carnes. 

Porém, com o crescimento do número de comerciantes, também foi preciso fazer 

mudanças dentro do mercado municipal, tendo em vista que os odores ruins eram tão fortes, 

que causavam problemas à feira como um todo, chegando até a “espantar” os clientes. Sendo 

assim, o abatimento dos animais passou a ser feito em matadouros específicos, deixando 

apenas a venda das carnes no mercado. Isto fez com que o forte fedor local diminuísse, 



 
 

possibilitando o retorno dos clientes e também a permanência de outros comércios dentro do 

mercado, tais como o de grãos, o de cereais, o de biscoitos, os restaurantes, entre outros. 

Mesmo assim, as condições de infraestrutura do mercado continuaram precárias: “... a carne 

não era refrigerada... Era cortada em tábuas de madeira sem a menor higiene “ (Feirante, 

2015 - informação verbal) 

O aumento do número de feirantes e de clientes e as condições insalubres do mercado 

encorajaram os comerciantes a ocuparem outros espaços; desta vez, em direção às ruas 

circunjacentes ao mercado quadrilátero, que possui, em cada lado, uma rua principal, que dá 

acesso à entrada e saída de pedestres. 

Primeiro, os comerciantes passaram a ocupar as partes externas do mercado, 

construindo boxes fixos nas calçadas. Para isso, usaram as paredes externas do mercado como 

sendo as “costas” deles e as próprias calçadas como sendo o solo. Ampliaram o teto do 

mercado, que é de estrutura metálica, tornando os boxes cobertos. Construíram divisórias em 

parede, separando-os, assim, um do outro. Nestes boxes fixos, os comerciantes continuaram 

vendendo seus diversos produtos, exceto a carne, que continuou sendo comercializada no 

mercado. 

Com a construção dos boxes fixos ao redor dos quatro lados do mercado, ocupando 

todo o espaço das calçadas e, mais uma vez, com o aumento do número de comerciantes, a 

feira central passou a expandir-se mediante a ocupação do meio das próprias ruas em torno do 

mercado, servindo para os feirantes exporem seus diversos produtos nos dias em que há feira, 

exceto a carne. 

Os feirantes que comercializavam dentro do mercado, vendo a crescente ocupação do 

espaço externo, mediante a construção dos boxes fixos e das bancadas nas diversas ruas em 

torno do mercado, passaram a se sentir em desvantagem, principalmente por se sentirem em 

condições físicas desfavoráveis para atrair clientes. Sendo assim, passaram a deslocar-se do 

mercado em direção às ruas: “Muita gente aqui acha que não tá vendendo, sai daqui e vai 

botar o banco lá fora” (Feirante, 2015 – informação verbal, grifo da autora).  

Mas, nem todos os feirantes conseguiram ou quiseram se deslocar na feira, saindo de 

dentro do mercado para a rua e/ou de uma rua para outra. Os feirantes que ficaram no 

mercado, entre outros aspectos, alegam que não saíram em função da especificidade do seu 

negócio, como, por exemplo, os comerciantes de carne e de restaurantes: “... só que nem todo 

mundo pode pegar isso aqui e vamos dizer, cozinhar lá no meio da rua, sem higiene, sem 



 
 

água, sem nada, não tinha condição, então a gente fica aqui dentro. Vai pegar a carne e 

vender lá no meio da rua? Isso é complicado” (Feirante, 2015 – informação verbal, grifo da 

autora).  

Para eles, a permanência dentro do mercado, mesmo tendo uma infraestrutura precária 

em termos de instalações físicas, limpeza e higiene, foi vista como uma alternativa mais 

coerente e viável com a própria realidade. A inviabilidade de sair de dentro do mercado gerou 

nos feirantes o sentimento de que estavam “ilhados”. 

Alguns feirantes permaneceram nos espaços inicialmente ocupados e ampliaram o seu 

negócio, conquistando outros locais, tais como: boxes e/ou bancadas no chão.  

A feira continuou alastrando-se ao longo das ruas e passou a expandir-se mediante a 

utilização do próprio chão de asfalto, como veículo para os comerciantes exporem e venderem 

seus produtos.  

A expansão da feira nas diversas ruas do centro urbano da cidade de Campina Grande, 

com a ocupação dos espaços pelo mercado público municipal, pelos boxes fixos, pelas 

bancadas móveis e pelo próprio uso do asfalto, dificultou o acesso dos clientes aos feirantes 

em termos de mobilidade dentro da feira: “tem uma barraca de verdura, um saco de feijão, tá 

tudo lá na rua, tudinho, então os acessos à feira estão tomados, são muito pouco” [os 

acessos às ruas]. (Feirante,2015- informação verbal, grifo da autora)  

Atualmente “a feira conta com mais de 3300 comércios cadastrados na Prefeitura, 

envolvendo boxes fixos e bancadas móveis” (Administração, 2015 – informação verbal). Já a 

ocupação do asfalto continua crescendo de maneira ascendente e desorganizada. Ou seja, à 

medida que o feirante encontra um espaço no chão, por menor que seja, ele o utiliza para 

expor seus produtos. 

Além disso, a expansão e crescimento da feira, com a ramificação e ocupação dos 

espaços ao longo das ruas do centro da cidade, começou a misturar-se com outros 

estabelecimentos comerciais, como mercadinhos, mercearias, farmácias e lojas em geral. Por 

outro lado, neste mesmo espaço urbano, começaram a chegar os supermercados, tornando o 

ambiente de comércio multifacetado. 

Com tantas opções de locais para comprar e contando com um espaço urbano de feira 

tumultuado devido à quantidade e diversidade de estabelecimentos comerciais, os feirantes 

passaram a cercar os clientes, buscando, cada vez mais, aproximarem-se fisicamente deles a 



 
 

fim de atender suas necessidades. Ou seja, quanto mais os feirantes estiverem próximos da 

entrada de cada rua principal que dá acesso à feira, maior será a probabilidade de atenderem 

os clientes e venderem os seus produtos.  Nem que para isso tenham que duplicar ou triplicar 

seus estabelecimentos, utilizando mais de um boxe fixo, mais de uma bancada móvel ou o 

próprio pedaço de chão em asfalto, bem como usando os serviços de feirantes ambulantes 

para divulgarem e venderem os produtos. Exemplo típico seria o caso de um feirante que tem 

bancada de legumes em uma das ruas no meio da feira e conta com a ajuda de um filho que, 

servindo-se de um balaio, oferece parte de seus produtos na entrada da rua. 

Para compreender melhor como os feirantes ampliaram seus estabelecimentos pela 

ocupação dos diversos espaços nas diferentes ruas da feira, conversou-se com eles e também 

com os clientes, com a administração e estudiosos deste assunto e se descobriu que a 

ampliação dos negócios também favoreceu as relações familiares e de amizade. É o caso, por 

exemplo, de um feirante que comercializava cereais dentro do mercado e resolveu encaminhar 

um dos filhos ou irmão ou cônjuge para vender seus produtos também nos boxes fixos ou nas 

bancadas móveis ou no asfalto, possibilitando o crescimento do comércio num mesmo 

segmento. Ter uma pessoa da família ou colega comercializando produtos em ruas distintas 

também favorece a ampliação do negócio.   

Além de ampliar o comércio num mesmo segmento, outros comércios similares e 

complementares foram surgindo em cada rua da feira. Por exemplo, o feirante de cereais 

colocou o filho para vender arroz, feijão e farinha na rua “X”, enquanto sua mulher foi para a 

mesma rua vender frutas e legumes. Ela, por sua vez, coloca uma prima necessitada de 

trabalho para vender goma e coco em uma bancada vizinha. Já o esposo da prima junta-se a 

eles, passando a vender roupas e/ou utensílios domésticos. E, assim, nesse jogo de uma mão 

lava a outra, as ruas tornam-se multifacetadas em termos de oferta de produtos. 

Paralelamente à ocupação de novos espaços ao longo das ruas da feira, os feirantes 

vão criando blocos de segmentos comerciais distintos, mas que são gerenciados por membros 

de uma mesma família. Por isso, na feira, é muito comum os clientes pedirem sugestões de 

compra aos feirantes em quem confiam e a quem compram habitualmente. Logo, presume-se 

que a organização diversificada de produtos numa mesma rua da feira não só favorece a 

fixação dos clientes nesta rua, como também fortalece o comércio dos feirantes próximos, 

que, na maioria das vezes, são membros de uma mesma família nuclear. O que não é de se 

estranhar, já que existe uma tradição na feira, que é a perpetuação do comércio ao longo  de 

gerações familiares. 



 
 

Conversando com a administração da feira sobre a inserção de novos feirantes, 

descobriu-se que, hoje, não há mais paraquedas na feira. Ou seja, a feira está superlotada e 

não tem mais espaço físico nem para boxes fixos nem para bancadas. A não ser que haja um 

repasse de um comerciante para outro, o que frequentemente ocorre. Além dos feirantes 

venderem seu box fixo ou sua bancada móvel ou pedaço de chão no asfalto a outros feirantes, 

eles também alugam os espaços ocupados uns aos outros, em sistema de rodízio, levando em 

consideração os dias em que a feira funciona. 

Embora os principais dias da feira, em termos de fluxo e movimento, sejam a quarta-

feira, a sexta-feira e o sábado, seu funcionamento dá-se todos os dias da semana, favorecendo, 

dessa forma, o rodízio entre feirantes. Ou seja, alguns feirantes alugam seus espaços a outros, 

revezando-se entre si ao longo da semana. Por exemplo, um determinado feirante ocupa a 

bancada móvel na quarta-feira para vender legumes e aluga a sua bancada para outro feirante 

comercializar o que queira em outro dia da semana. Pode ocorrer também que o feirante de 

legumes desse exemplo coloque, em sua bancada, outro feirante para vender os seus legumes 

em outro dia da semana, pagando-lhe uma porcentagem. 

Outro fator que facilita a ocupação e fixação dos feirantes no mercado público 

municipal e também nas diversas ruas que compõem a feira central é a isenção de taxas à 

prefeitura, independentemente de estarem dentro do mercado ou no box fixo ou nas bancadas 

ou no asfalto, tanto no que se refere à aquisição quanto à manutenção de espaços na feira. 

Sem taxas devidas à prefeitura para ocupar o espaço da feira, presume-se que seja fácil 

se instalar na feira:  

[...] fácil porque não tem fiscalização, se não tem fiscalização, quem chega 

coloca o produto para vender: muita gente chega das cidades vizinhas, põe o 

seu monte de frutas ali e vai vender, chega o feijão debulhado e vai vender, 

isso é muito fácil, no meio da rua. (Feirante, 2015 – informação verbal) 

Contudo, após conversas sobre esta facilidade, ficou claro que ela é apenas aparente. 

Além de existirem muitos comerciantes na feira, independentemente de estarem cadastrados 

ou não na prefeitura, cada um sabe o seu lugar, independente de ocuparem o mercado e/ou 

box e/ou pedaço de asfalto.  

Cada feirante precisa necessariamente respeitar o lugar do outro, sob pena de resolver 

a invasão do espaço alheio no corpo a corpo, seja com discussões, brigas e até violência 

maior: “eles não brigam desde que ele esteja no espaço dele, num brigam não (sic). Agora se 

um colocar no canto do outro[...], Então será briga, com certeza. Desde que você respeite 



 
 

meu lugar, você pode estar junto, não tem problema algum. Não é interessante isto? 

(Feirante, 2015 – informação verbal). Aliás, os acordos feitos entre os feirantes, em termos 

de vender e/ou alugar os espaços a outros, são feitos de maneira verbal. 

Na feira, é comum encontrar feirantes, que, além de serem feirantes, são também 

produtores e/ou fornecedores e/ou clientes. Refletindo sobre tal multiplicidade de papéis 

desempenhados por um mesmo ator, presume-se ser este, juntamente com a questão da 

perpetuação da família nos negócios, um dos motivos da permanência dessa gente na feira. 

Além destes atores, existe a Associação dos Feirantes do Mercado Central, fundada 

em 07 de outubro de 1985. Trata-se de uma organização não governamental, de âmbito local, 

com duração por tempo indeterminado, constituída como pessoa jurídica de direito privado, 

sem fins econômicos, de caráter filantrópico, assistencial, promocional e educacional, sem 

cunho político ou partidário (AFEMEC, 2010). 

É constituída por número ilimitado de sócios, distribuídos em três categorias: 

contribuinte, honorário, benfeitor. O sócio contribuinte colabora mensalmente com a entidade. 

Já os títulos de sócio honorário e sócio benfeitor são atribuídos aos visitantes que 

contribuíram com o crescimento da organização, mediante doação de recursos e elaboração de 

ações e projetos, respectivamente (AFEMEC, 2010). 

Sua administração dá-se em assembleias gerais e conselhos diretor, administrativo e 

fiscal. A assembleia geral ocorre, ordinariamente, uma vez por ano e, extraordinariamente, 

havendo demanda para ser analisada e/ou deliberada. Os conselhos diretor e fiscal são 

escolhidos em assembleia geral e aprovados pelo conselho administrativo. O conselho diretor 

é formado pelo diretor-presidente, pelo vice-presidente, por um secretário e um tesoureiro, 

que se reúnem, no mínimo, uma vez por mês. Já os conselhos fiscais e administrativos 

reúnem-se quando necessário (AFEMEC, 2010). 

Tentando conhecer a origem e o funcionamento da referida associação, bem como 

suas lutas e dificuldades para que se tornasse uma organização formal conversou-se com 

alguns feirantes, que são membros fundadores da associação e obteve-se o seguinte relato: 

Quando nós, membros fundadores, fomos pesquisar como era a associação 

que eles tinham, constatamos que ela estava morta, realmente não fazia mais 

nada, estava na mão até de um diretor, de um dirigente da feira, de alguns 

diretores. Então a gente resgatou uns materiais que eles tinham, fizemos 

várias reuniões, fizemos eleições, elegemos uma nova diretoria, 

regularizamos estatutos desta associação, e hoje ela funciona não é? Com 



 
 

suas deficiências, mas funciona (Membro da Associação, 2015 – informação 

verbal). 

  

A partir dessas conversas, descobriu-se que a Associação funciona para defesa e 

atendimento das necessidades dos feirantes, incluindo a conquista de muitas melhorias para a 

feira, no tocante à limpeza, dedetização, saneamento, entre outros aspectos.  

[...] a gente [feirante] buscou a associação, levantamos (sic) as necessidades 

[da feira], fomos (sic) até o poder público cobrar: questão do saneamento, 

condições de limpeza e higiene do banheiro, água aqui pra feira que o 

pessoal não tinha acesso, dedetização pra matar os insetos, buscar pessoas 

para cuidar da limpeza. Então, eles [a prefeitura] contratarem pessoas pra 

fazer limpeza, botar uma equipe de limpeza na feira, tudo isso fomos nós que 

buscamos na associação e conseguimos adquirir (Feirante, 2015- informação 

verbal).  

Investigando a credibilidade da Associação quanto às reivindicações junto ao governo, 

ficou evidente que a Associação enfrenta problemas semelhantes aos da sua origem e a 

possível razão parece dita no depoimento: “...Infelizmente esta associação caiu em mãos de 

pessoas que são agregadas ao poder e lutam por um espaço político e isso afasta um pouco 

os feirantes da associação, enfraquecendo a credibilidade deles” (Membro da Associação, 

2015 - informação verbal) 

 A título de ilustração, a seguir apresentam-se fotos da feira central de Campina 

Grande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FIGURA 3 – LATERAL DO MERCADO, BOXES, BARRACAS, BANCADAS 

 

 

FIGURA 4 – FOTOGRAFIA DAS BARRACAS, BANCADAS FIXAS E MÓVEIS 

 

 



 
 

8. O PAPEL DO GOVERNO MUNICIPAL NA DINÂMICA DA FEIRA DE CAMPINA 

GRANDE 

O governo municipal possui um papel estruturante na dinâmica da feira central de 

Campina Grande, desde a sua origem até os dias atuais, tanto no que se refere à ocupação e 

organização dos espaços quanto ao funcionamento da feira propriamente dito. O governo é 

representado pelo setor de administração geral da feira, que funciona dentro do mercado 

público municipal, mediante a presença de um administrador geral de feiras e sua equipe de 

colaboradores efetivos e prestadores de serviço. A escolha do administrador é feita pela 

Prefeitura, tendo em vista que é um cargo comissionado, de confiança. 

O principal objetivo da administração na feira, enquanto representante oficial da 

prefeitura, é “cuidar da limpeza, da segurança em termos de vigilância e atualização dos 

alvarás, quando necessário” (Administração, 2015 – informação verbal). 

O governo estrutura a dinâmica de funcionamento da feira, tanto em função de suas 

ações ou intervenções quanto na ausência de ações. Isto tem gerado consequências para o 

governo, para a feira e para a sociedade como um todo. 

 

8.1. Intervenções do governo na feira 

A ação e a influência do governo na feira de Campina Grande destacam-se em 

diferentes momentos da história, desde sua origem até os dias atuais. Entre estas intervenções, 

tornam-se mais visíveis a escolha da rua ou das ruas para funcionamento da feira, a 

construção do mercado público municipal, a retirada do abate de dentro do mercado, a 

permissão para instalação de supermercados em áreas urbanas já ocupadas pela feira central, a 

retirada de taxas de impostos pagas à prefeitura para manutenção dos boxes e/ou bancadas. 

Hoje, o governo municipal não mais escolhe as ruas de funcionamento da feira, prática 

adotada em anos iniciais de sua formação. Até mesmo porque os feirantes já ocuparam seus 

espaços, consolidando a existência plural das feiras de Campina Grande no centro da cidade.  

A construção do mercado público municipal em uma das ruas do centro da cidade, 

após a feira ter mudado várias vezes de uma rua para outra, também foi uma intervenção do 

governo, que possibilitou a delimitação do principal espaço de funcionamento desta feira. 

Esta construção permitiu aos comerciantes a ocupação de suas instalações físicas a fim 

de realizarem suas transações comerciais. De início, ocorreu uma aglomeração de segmentos 



 
 

comerciais dentro do mercado, permitindo a existência de gêneros alimentícios em geral até o 

armazenamento de animais para posterior abate e vendas. 

O aumento do número de feirantes num espaço físico fechado e os odores advindos do 

lixo orgânico e dos animais abatidos ali mesmo fizeram com que os comerciantes e clientes 

ficassem incomodados. 

Diante desta situação, mais uma vez, o governo intervém, retirando o abate de dentro 

do mercado, passando-o para matadouros específicos. Esta intervenção minimizou o problema 

dos odores. Porém, não serviu para inibir a saída dos feirantes do mercado. Inclusive, a feira 

já estava entrando no patamar de crescimento e expansão e do crescente número de 

comerciantes. 

No entanto, o fato de o governo não mais precisar escolher as ruas de funcionamento 

das feiras e nem o local de abate dos animais, como outrora, não significa que a influência 

partidária e os jogos políticos de interesses tenham sido extintos. É tanto que, em época de 

campanhas eleitorais, a visita à feira por parte dos candidatos é uma agenda confirmada: “Em 

período de campanha, os candidatos visitam a feira a fim de obterem aliados, votos, e 

geralmente conseguem eleger-se, mediante acordos e promessas feitas” (Administração, 

2015 – informação verbal).  

Outra intervenção do governo na feira central consistiu em permitir que mercadinhos e 

redes de supermercado se instalassem em locais, onde antes só funcionava a feira central. A 

inserção de supermercados em espaços públicos destinados ao comércio da feira contribuiu 

para a redução deste comércio e também para descaracterização da cultura popular, através da 

acentuada oferta de produtos industrializados: ela [a feira] já diminuiu bastante de tamanho 

até porque teve o avanço dos supermercados. Esse avanço dos mercados que muitas vezes os 

produtos industrializados têm causado um prejuízo imenso na cultura popular da feira 

(Estudioso, 2015 – informação verbal). 

Parafraseando a dramaturga Lourdes Ramalho, o professor Tavares compara os 

supermercados a “monstros” destruidores da feira, dizendo: 

É o monstro formado de mil bocas e olhos e tentáculos mil, que envolvem, 

sugam e destroem com voracidade apocalíptica”, ela já está se referindo a 

instalação desses mercados, de hipermercados de tudo no mundo que estão 

avançando na feira de Campina Grande, destruindo o que no inicio eram as 

barracas, a espontaneidade da feira né (sic) (Estudioso da área de 

Comunicação Social, 2015 – informação verbal). 



 
 

A redução dos espaços, ou seja, a redução do número de ruas em que a feira 

funcionava enfraqueceu seu comércio, amedrontando os feirantes diante da 

concorrência desleal, tornando-os desconfiados: 

Eu acho que a desconfiança do feirante muitas vezes se dá por conta disso, 

ele vê o produto dele, ele vê a área dele sendo invadida muitas vezes por 

pessoas que... por comerciantes que já são muito bem estabelecidos no 

centro da cidade e que estão lá apenas visando lucros fáceis com a feira. Fica 

muito desleal à concorrência de quem está numa barraca pra concorrência de 

um mercado grande que tá se instalando ali na feira de Campina Grande. É 

isso que eu acho que não é correto e nem ético, sabe? (Estudioso da área de 

Comunicação Social, 2015 – informação verbal) 

Ainda se referindo à intervenção do governo na feira, aponta-se a retirada das taxas de 

impostos. De acordo com a administração geral da feira, esta isenção de taxas enfraqueceu as 

conquistas dos feirantes na relação com o governo, especialmente no tocante às aquisições de 

infraestrutura e às condições de trabalho:  

Comerciante chega pra reclamar algo, por exemplo, um buraco em frente ao 

seu comércio. A gente diz e não tem como resolver. Aí eles dizem: “mas 

cadê a prefeitura?”. Por outro lado quando chega lá na prefeitura então ela 

diz: mas vocês não pagam um centavo. Vocês não têm condições de comprar 

5 quilos de cimento, um balde de areia e fechar o seu buraco? Já que você 

não paga nada? Então fica aquele negócio, eu vou cobrar de alguém da 

prefeitura, quando chega lá a prefeitura diz: faça sua parte! (Administração, 

2015 – informação verbal) 

A administração geral da feira também esclarece sobre suas obrigações: “Meu 

principal objetivo na feira hoje é estacionar os problemas”. (Administração, 2015 – 

informação verbal). Ou seja, o principal objetivo hoje da administração é inibir a rápida 

proliferação dos problemas que atingem a feira, sejam de ordem social, econômica, estrutural, 

cultural, entre outros. 

 

8.2 Ausência de fiscalização do governo na feira 

Na busca por informações sobre as principais dificuldades vivenciadas pelo 

gerenciamento da feira, descobriu-se que falta fiscalização dos órgãos públicos naquela 

localidade, o que impede a administração de resolver questões pertinentes à sua área de 

atuação e passe a tratar de problemas, que a priori seriam de responsabilidade de outros 

órgãos: 

Se nós não temos aqui na feira central uma equipe da vigilância sanitária, ou 

um técnico da vigilância sanitária, aí eu é que tenho que fazer esse papel. 

Agora quando o camarada vem aqui fazer a reclamação, sendo assim eu vou 



 
 

lá fazer a abordagem e eu tenho que tomar alguma atitude porque eu não 

posso é voltar sabendo que aquilo ali está inadequado. Por exemplo, às vezes 

tem engarrafamento aqui na rua do mercado. Então eu chego lá e digo: meu 

irmão dê um jeitinho aí, afasta aí porque o carro da carne não pode passar 

muito tempo, principalmente dia de sol, ela já vem num carro baú, então ela 

[a carne] vem fechada, e o sol, essa carne vai ficar cozinhada dentro de um 

carro baú pra depois passar. Outro dia eu chego lá na STTP, chego 

conversando lá com o pessoal numa reunião que muitas vezes eu estou lá 

orientando o pessoal na questão do trânsito, quando aparece um agente 

gaiato que faz mesmo assim: “Dá a farda e o apito à ele e manda ele ir pra lá, 

tomar conta agora, não precisa da gente mais não”. (Administração, 2015 – 

informação verbal). 

A ausência dos órgãos fiscalizadores na feira também é uma reclamação da parte dos 

feirantes: “Você vê esses bancos, o poder público sabe de tudinho e não toma 

providência...Os CD’s vivem aí... O que  é ruim, vende aqui... Caixa de som passando com 

uma altura que você não pode nem escutar, nem despachar um freguês e num tem nem uma 

providência “(Feirante, 2015 – informação verbal) 

Assim, o que se observa é a ausência de vários órgãos públicos do governo na feira, 

especialmente na fiscalização. Entre estes, destacam-se a Superintendência de Trânsito e 

Transporte da Paraíba- STTP, Secretaria do Meio Ambiente, Vigilância Sanitária, Ministério 

Público, Normas e Regulamento, Pesos e Medidas, entre outros: 

As vezes o camarada chega aqui questionando carne de má qualidade, quem 

é que deve estar presente aqui? A vigilância sanitária. Muitos podem falar da 

sonorização, poluição sonora, quem é que deve estar aqui? Meio ambiente. 

Ah, mas tem moto batendo na perna de um e de outro, carro circulando na 

contra mão, então quem é que deve estar aqui? STTP. Então se você for 

olhar por um ângulo, né, tem alguém que está fazendo uma reforma de um 

banco, quem é que está aqui? Normas e regulamento. Tem que ter um fiscal 

de postura pra gente também poder trabalhar nesse sentido. Então é um 

trabalho que ele tem que ser entrelaçado com os outros órgãos pra poder 

fazer a administração funcionar. Pesos e medidas também falta aqui. Por 

exemplo, a gente vê aqui a questão de um camarada, uma carne boa, de 

qualidade, mas 900g não é 1 quilo... quem é que deve ver isso, quem é que 

deve fiscalizar? (Administração, 2015 – informação verbal). 

Além de apontar a ausência de fiscalização na feira, a administração lamenta a falta de 

valorização do trabalho do administrador geral e da sua equipe, como sendo também uma das 

grandes dificuldades de sua gestão: “Por mais que a gente trabalhe na limpeza, mas os nossos 

garis, nossos trabalhadores eles não são valorizados”. (Administração, 2015 – informação 

verbal). 

Ademais, a administração geral exerce um papel centralizador ao receber e dar 

direcionamento aos problemas da feira e dos feirantes: “é um hábito... todos os problemas que 



 
 

acontecem na feira, os feirantes enviam diretamente para mim. Peço ao feirante para que ele 

não vá diretamente ao outro feirante. Venha a mim, para que eu possa intermediar” [...]“não 

abordo o comerciante prometendo o que vou fazer. Escuto, anoto e dou a resposta com minha 

atitude” (Administração, 2015 – informação verbal). 

 

8.3 Consequências da não governança 

Com a falta de fiscalização por parte dos órgãos mencionados, sobram problemas para 

a administração resolver, bem como desvios sociais de comportamentos distintos. 

Em cada rua da feira, existem inúmeros boxes e/ou bancadas e/ou pedaços de chão, 

nos quais os feirantes expõem suas mercadorias. Isto, por si só, já torna as ruas estreitas, 

apertadas e de difícil locomoção. Junto a esta superlotação de estabelecimentos, encontram-se 

pessoas circulando a pé, pessoas andando em motos ou carros ou bicicletas, pessoas guiando 

carroças, e pessoas com balaios na cabeça. Ao mesmo tempo em que ocorre a desorganização 

do tráfego, nota-se a ausência dos órgãos fiscalizadores da sonorização, o que faz com que 

estilos diferenciados de música sejam tocados simultaneamente, em volumes que variam do 

médio a alto.  

Andar pelas ruas da feira de Campina Grande sem sinalização, sem a presença da 

fiscalização do trânsito e sem a supervisão sonora gera conflitos que interferem nas relações 

interpessoais e torna as pessoas mais suscetíveis ao stress. Além disso, toda essa desordem 

influencia negativamente o cliente: “Adoro ir à feira, fazer minhas compras, conversar com 

meus amigos [...]. Mas, quando penso naquelas motos e também nas carroças batendo em 

minhas pernas, desisto...” (Cliente, 2015 – informação verbal). Outra cliente diz:  

Em dia de sábado, não vou de jeito nenhum. Tem muita moto circulando no 

meio da feira, tem os brejeiros que trazem seus produtos e colocam no chão 

para vender ou então, usam suas caminhonetes. Tem também os autofalantes 

e feirantes gritando, chamando o cliente. Nossa! Um horror [...] (Cliente, 

2015 – informação verbal). 

Ao se referir aos fornecedores e tráfego confuso, uma feirante diz: “Eles chegam cedo, 

param os seus carros e caminhões no meio da rua, em frente das barracas, dificultando o 

acesso de feirantes e clientes” (Feirante, 2015 – informação verbal).   

A Vigilância Sanitária, por não fiscalizar a feira, sobretudo as carnes, faz com que 

cada comerciante passe a cuidar de seu negócio sem se preocupar em atender as exigências 



 
 

deste órgão do governo. Isto contribui para o aumento e fortalecimento de doenças, bem como 

para a visível sujeira, encontrada em alguns boxes e/ou bancadas. 

Além disso, favorece que os boxes e/ou bancadas sejam construídas e equipadas com 

materiais distintos, dificultando a limpeza e a higiene. Por exemplo, existem feirantes que 

cortam os queijos sobre a superfície de cerâmica; outros, em tábuas de madeira. Note-se que a 

cerâmica é mais fácil de limpar do que a madeira e, por isso, mais higiênica. 

Observa-se também que, em alguns estabelecimentos da feira, existem feirantes que 

preparam e servem alimentos, usando luvas plásticas, cabelos presos com toucas e não têm 

contato com dinheiro.  Contrariamente, há os que manuseiam e servem alimentos sem 

qualquer proteção e ainda têm contato com dinheiro. E outras situações de risco para a saúde 

se sucedem.   

A ausência do Ministério Público na feira fortalece a exploração da mão de obra 

infantil, amplia o número de casos de prostituição, além de favorecer o aumento do uso de 

drogas e de álcool, causando a indignação aos comerciantes e à população em geral. 

Na questão do trabalho infantil, a administração da feira revelou a atual determinação 

do Ministério Público em retirar as crianças da rua. Contudo, os próprios feirantes não 

conseguem cumprir a determinação por não terem com quem e onde deixar os seus filhos em 

tempo integral. 

Além disso, a retirada das crianças da feira é vista pela administração e pelos feirantes 

em geral como uma forma de acabar com a tradição da feira no seu papel de comércio 

perpetuado ao longo dos anos, passando de geração para geração, de pai para filho: “Mas na 

feira é engraçado porque assim, essa questão de hereditariedade também faz parte da feira 

né, essa coisa de seus filhos serem feirantes porque isso é tradição, mas como você aprender 

um ofício sem tá lá.” (Feirante, 2015 – informação verbal) 

A ausência de órgãos fiscalizadores das Normas e Regulamentos faz com que a feira 

cresça de maneira desordenada e fora do padrão. Por exemplo, existem bancadas de um metro 

quadrado, que é o tamanho estabelecido pela prefeitura e outras de três ou mais metros. Esta 

desordem deve-se à influência dos laços familiares e de amizade, interferindo na ocupação 

espacial.  

Nesse aspecto, os feirantes que trabalham dentro do mercado ou dentro dos boxes 

fixos se consideram em desvantagem em relação aos feirantes que estão nas bancadas: “Aqui 



 
 

não tenho como crescer o espaço, só se empurrar a parede [risos]” (Feirante, 2015 – 

informação verbal). “Esse cara aqui da minha frente [referindo a outro feirante], começou 

com uma banquinha de um metro e hoje está com uma bancada de madeira maior do que o 

meu box”. (Feirante, 2015 – informação verbal). 

Os feirantes que comercializam nas bancadas, por sua vez, sentem-se em desvantagem 

quando se comparam com os feirantes que expõem sua mercadoria em caminhonetas: “Estou 

aqui trabalhando, aí chega esse carro, para aqui na minha frente fazendo com que meus 

clientes não me vejam” (Feirante, 2015 – informação verbal). 

Além da ausência da fiscalização dos órgãos públicos, a feira não dispõe de posto de 

saúde: “Aqui, se alguém se ferir, não tem como ajudar... não temos posto de saúde, para 

cuidar nem de um corte”. (Feirante, 2015 –informação verbal) “Se alguém se machucar, nós 

mesmos pegamos e levamos a pessoa para o hospital” (Feirante, 2015 – informação verbal). 

O sistema de policiamento da feira também deixa a desejar, no que se refere à trazer 

segurança aos feirantes e clientes. 

O posto policial da feira, quebrado em função de um arrastão, foi recentemente 

reaberto, passando a contar com a presença de dois policiais, que não dão conta de atender as 

elevadas demandas da feira, devido aos roubos frequentes: 

Uma outra coisa foi que, o ano passado, eles [os bandidos] estavam fazendo 

arrastão já na feira, quando foi derrubado o posto policial, nós fizemos um 

‘abraço a feira,’ pedimos mais segurança. Com isso ai a gente [feirantes e 

associação] chegou a falar com o comandante, com o poder público, ai a 

gente conseguiu dois policiais pra ficar dentro da feira, diariamente, e então 

eles passaram a dar uma circular na feira e isso inibiu um pouco a violência 

aqui (Feirante, 2015 – informação verbal). 

Para suprir a necessidade de segurança, os feirantes pagam uma vigilância privada 

alternativa. Esta vigilância é composta por um grupo de homens, que ficam andando pela 

feira, bem como passando nos estabelecimentos dos seus “contratantes” para verificar se eles 

estão ou não precisando de auxílio. No final da feira, os feirantes fazem o pagamento: “A 

feira já teve foi pior ainda [em termos de violência]. Melhorou não pelo governo, mas sim 

por a gente [feirantes]. Agente contrata umas pessoas que ficam ai rondando a feira e no 

final da feira a gente paga a cada um, dá uma contribuição e eles se cotizam entre eles” 

(Feirante, 2015 – informação verbal) “Nos cotizamos e damos um valor para eles” (Feirante, 

2015 – informação verbal) “Com isso, a violência, os assaltos e roubos, que eram muitos, 

diminuíram” (Feirante, 2015- informação verbal). “Eles pegam o ladrão e levam para os 



 
 

policiais, quando eles estão aqui. Se não, botam para fora da feira (Feirante, 2015 – 

informação verbal).“E, de fato, funciona [a vigilância privada]”. “Aconteceu alguma coisa 

errada, vem pega e traz, porque ai inibe um pouco a falta de segurança” (Feirante, 2015 – 

informação verbal). 

Os anseios dos feirantes ao requisitar segurança, saneamento, higiene, policiamento e 

posto médico são medidas urgentes que não podem esperar, “a feira pede socorro”é o que 

gritam os feirantes. 

Corroborando a falta de fiscalização dos órgãos públicos na feira, vem ocorrendo o 

fortalecimento do tráfico, enquanto organização: “Quando o poder público não se estabelece 

o tráfico vai lá e se estabelece” (Estudioso da área de Comunicação Social, 2015 – 

informação verbal), deixando os feirantes amedrontados e inseguros: 

Hoje o tráfico está estabelecido na feira de Campina Grande, com as 

demarcações de áreas pelos chefões do tráfico né, pelos traficantes. É outra 

coisa brutal na feira de Campina Grande até então desconhecida para os 

feirantes. Fosse só o comercio [das drogas] tudo bem, mas [suspiro] está 

estabelecido como bolsão de drogas e produção de drogas e comercialização 

e demarcação de área, sabe?  (Estudioso da área de Comunicação Social, 

2015 – informação verbal) 

Até a execução de projetos sociais e educacionais com crianças filhas de prostitutas 

que vivem nos arredores da feira e que poderia ser uma experiência diferente vivida dentro do 

Festival de Inverno, idealizado e realizado todos os anos pela professora Eneida Agra fica 

impedido de realização:  

Ela preparou oficinas na feira de Campina Grande, com apoio até do 

Ministério Público do Trabalho e procurou os lugares mais remotos da feira: 

os bolsões de miséria, que estão intimamente ligados com os prostíbulos e 

com as crianças filhas de prostitutas, crianças que dormem no lixo, crianças 

que dormem assim em cima do papelão e em cima do lixo também. Essas 

crianças foram envolvidas num projeto maravilhoso, social e cultural, no que 

se refere a desenhar o próprio meio em que eles estão envolvidos e tudo no 

mundo, com oficinas de artes plásticas e de teatro. Só que os três dias de 

oficinas, tiveram que ser interrompidas por causa do tráfico. Ele proibiu 

a realização das oficinas e mandou um recado pra professora Eneida Agra 

que ou acabava com as oficinas ou ia ser pior, ai [...] (Estudioso da área de 

Comunicação Social, 2015 – informação verbal, grifo da autora) 

A não governança também possibilita aos feirantes organizarem-se frente à resolução 

dos problemas, ganhando autonomia para gerenciar o seu negócio de maneira independente, 

visando aos interesses pessoais, sem levar em consideração os interesses coletivos da feira 

como um patrimônio histórico e cultura. Isto pode favorecer a perda do espaço público para o 

setor privado. 



 
 

Por outro lado, os feirantes sentem medo de perder a autonomia adquirida no 

gerenciamento do seu negócio, que lhes permite: “fazer o que quer, do jeito que quer e na 

hora que quer (Administração, 201- informação verbal), bem como de serem tirados do seu 

lugar: “o comerciante da feira formou a própria feira. Ele é o dono da feira. Ele tem medo do 

poder público tirá-lo dali e colocá-lo em outro lugar” (Estudioso da área de Comunicação 

Social, 2015 – informação verbal). 

Esta insegurança tem respaldo também na falta de execução do Projeto de 

Revitalização da Feira Central, elaborado junto ao IPHAN- Instituto do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional, o IPHAEP- Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da 

Paraíba e às secretarias de Planejamento e Cultura (ARAÚJO, 2004). 

Uma das principais metas deste projeto é o respeito à espontaneidade da feira, bem 

como dos espaços já ocupados pelos feirantes na feira central: 

No projeto de requalificação nós tivemos cuidado em relação à preservação. 

Estabelecemos alguns critérios de salva guarda para que fossem 

consideradas e umas das questões foi exatamente essa ideia, da questão dos 

espaços. Não faz nenhum sentido a gente agora querer padronizar, setorizar a 

feira de Campina Grande que ela não é assim, ela é uma feira labirinto que 

você sai de um canto, já entra no outro que são lugares que dialogam entre si 

(Historiadora, 2015 - informação verbal). 

O lugar que eles ocupam  já não querem sair, porque é o lugar que o freguês 

conhece. Isso é fato. Determinados lugares que esses feirantes ocupam acaba 

exercendo certo poderio em relação a outros pela própria representação do 

lugar. Então eu estou na ponta de uma rua, eu estou no meio, e eu estou no 

final. Eu tenho poder sobre aquele espaço, é igual ao condomínio. Quando 

estamos num condomínio,no qual moram várias pessoas da mesma família. 

Numa reunião obviamente que quem vai ganhar é aquela família, então são 

cinco votos, se um condomínio tem dez apartamentos e cinco são da mesma 

família já era. Provavelmente o seu voto vai ser vencido (Historiadora, 2015 

– informação verbal). 

O projeto de revitalização é assunto que gera desconforto, desconfiança e descrédito 

com relação ao governo entre os feirantes: 

Faz o projeto, mas não executa. E assim com o passar dos anos as pessoas 

também estão perdendo essa credibilidade. Não acredita mais nesse projeto 

de revitalização. Já teve maquetes, já teve seminários, já teve workshop, já 

teve várias especulações de como deveria ser a feira, mas infelizmente nada 

aconteceu. (Feirante, 2015- informação verbal) 

Ademais, essa desconfiança e esse descrédito são expressos por estudiosos e membros 

da associação dos feirantes, além dos feirantes e clientes: 



 
 

Mas eu morro de medo disso, porque embora já tenha havido muitas 

reuniões com o poder público, que infelizmente, onde ele bota a mão pra 

organizar algo, que nasceu espontaneamente e é resultado de séculos de 

existência, de uma formação de uma cultura típica de uma comunidade, de 

uma região. Se organizar, se botar tudo barraquinha padronizada, se botar 

tudo organizadozinho ai acaba com a espontaneidade da feira, que é a grande 

estética original dela... O poder público não pode interferir diretamente na 

estética da feira porque senão vai se transformar num grande supermercado 

ao ar livre”. (Estudioso da área de Comunicação Social, 2015 – informação 

verbal) 

O dinheiro que o governo federal iria pagar no projeto de revitalização da 

feira retornou para união, deixando os feirantes muito desacreditados e 

cansados do poder público” (Membro da Associação, 2015 – informação 

verbal 

O desejo maior entre aqueles que fazem parte da feira central de Campina Grande, 

sejam feirantes, clientes e estudiosos, é que a feira seja limpa e que tenha segurança, 

conforme disse uma cliente:  

Eu acho que a feira não precisa ser organizada, eu acho que a feira de 

Campina Grande precisa ser higienizada, porque higiene, claro faz parte de 

tudo. A parte de carne, de peixe tudo bem que tem os frigoríficos pra 

conservar o peixe, a carne, essa coisa todinha. Mas a estética da feira o poder 

público, ninguém pode pôr a mão, porque aquela estética da feira é que é a 

estética original. Sabe? (Cliente, 2015 – informação verbal) 

Ainda em relação ao Projeto de Revitalização, os feirantes têm receio de que venha  

acontecer com eles o que aconteceu com a feira do bairro da Prata em Campina Grande. Esta 

feira era ao ar livre, possuía algumas barracas fixas e funcionava todos os dias da semana, 

especialmente aos domingos. 

A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Obras e de Planejamento, elaborou 

um projeto de revitalização, que entre outros aspectos, previa o cadastramento dos feirantes, a 

construção de um espaço fechado, espécie de um mercado, no qual houvesse a construção de 

compartimentos internos padronizados para o funcionamento dos negócios. 

O mencionado projeto foi executado e a feira da Prata passou por grande 

transformação, sem, contudo, atender às necessidades de seus frequentados, comerciantes e 

clientes. 

8.4. Reflexões sobre o interesse do governo na feira central 

Ao refletir sobre as ações e também sobre a ausência de intervenções do governo na 

feira central, questionam-se suas intenções em relação ao futuro da feira. Será que o governo 



 
 

quer acabar com a feira, mediante a não fiscalização dos órgãos públicos? Ou é justamente o 

contrário, ou seja, não fiscaliza a fim de favorecer sua continuidade? 

Ao conversar com os feirantes, clientes e membro da administração da feira, além das 

observações não participativas e participativas ocorridas no último ano, que foram registradas 

em diário de campo, ficou evidente a ausência dos órgãos de fiscalização do governo na feira, 

conforme mencionado anteriormente.  

Porém, a falta de fiscalização fez com que os comerciantes passassem a acreditar que 

esta não viria, levando-os a se organizarem entre si visando à resolução de problemas, bem 

como na aquisição de autonomia para gerenciar o seu negócio, fazendo o que mais lhes 

convêm. 

Administrar o próprio negócio, desconsiderando as exigências dos mencionados 

órgãos de fiscalização do governo, desviou os comerciantes das normas fiscais vigentes da 

STTP, da Vigilância Sanitária, do Ministério Público, entre outros. Um feirante, por exemplo, 

enunciou a dificuldade em atender estas necessidades dizendo:  

Se eu abrir esse mesmo ponto na Rua Maciel Pinheiro, vou vender, mas a 

fiscalização vai pegar com tanta força que eu vou quebrar. Eu pra chegar 

naquele ponto que eles querem, eu tenho que... não sei o que fazer não 

porque é tudo da maneira que eles querem, não tem como você trabalhar 

(Feirante, 2015 - informação verbal). 

A autonomia para administrar o próprio negócio, entre outros aspectos, pode ser 

entendida como um dos elementos centrais das organizações privadas. Se o governo não 

exerce o papel fiscalizador e controlador na feira central, está mantendo uma característica 

peculiar e historicamente construída pelos munícipes campinenses, que é o de serem 

empreendedores e desenvolverem sem ajuda financeira do Estado seus serviços e diferentes 

atividades econômicas e comerciais. 

Por outro lado, o governo está favorecendo o fortalecimento da organização do tráfico, 

que passa a ter influência tanto na feira como na sociedade campinense, gerando problemas de 

desvio de comportamento e obrigando o poder público a tomar decisões e lançar soluções. 

Outro aspecto que chama atenção é o fato de o governo ter permitido que os 

supermercados se instalassem em espaços, inicialmente, destinados apenas às feiras.  

No entanto, se os supermercados reduziram os espaços das feiras, eles também 

passaram a conviver com a organização do tráfico e respectivos problemas sociais. Sendo 



 
 

assim, questiona-se novamente: quem irá cuidar dos efeitos degradantes do tráfico para a 

sociedade? O governo, enquanto representante do poder púbico? Os grandes supermercados, 

representantes do poder privado? Ou já começa a ser desenhada uma interação entre os 

setores público e privado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

9. O MERCADO DA FEIRA CENTRAL DE CAMPINA GRANDE ENQUANTO 

CONSTRUÇÃO SOCIAL 

9.1 Construção dos Preços 

A maioria dos comerciantes da feira central de Campina Grande não costuma marcar 

suas mercadorias com os preços, seja no interior do mercado municipal, nos boxes, nas 

bancadas ou nos pedaços de chão de asfalto. Entre os poucos feirantes que expõem os preços 

das e nas mercadorias, destacam-se os do comércio de cereais e os da goma.  

Este detalhe despertou a atenção da pesquisadora e a fez descobrir, por meio de 

conversas, que, no caso específico do comércio de cereais e da goma, a indicação dos preços 

deve-se à relativa estabilidade de seus preços, assemelhando-se, inclusive, aos preços 

praticados nos supermercados: “Os preços não mudam muito... é como se fossem tabelados” 

(Feirante, 2015 – informação verbal).  

Já a ausência dos preços é uma forma de atrair o cliente, facilitando a estratégia de 

comercialização: “Se o cliente ver (sic) o preço, ele passa e nem para [ a depender do preço 

que viu !]”(Feirante, 2015 – informação verbal); “Eu gosto que o cliente venha  [a 

barraca]” (Feirante, 2015 – informação verbal); “Se o cliente para [na barraca], eu 

converso com ele e sei o que ele quer...” (Feirante, 2015 – informação verbal). 

O preço não é exposto, mas é verbalizado pelo feirante à medida que o cliente 

pergunta, por exemplo: “Quanto custa o caju?” (Cliente, 2015 – informação verbal); “Três 

por dez reais” (Feirante, 2015 – informação verbal). A não exposição dos preços nas 

barracas possibilita o entendimento de que só o vendedor conhece os preços. 

A retenção dos preços nas mãos dos vendedores deve-se ao fato de alguns feirantes 

serem também produtores e/ou fornecedores. Por outro lado, na relação feirante-fornecedor, o 

acerto do preço final das mercadorias e/ou produtos, na maioria das vezes, só é feito no final 

da feira. Por exemplo, “o fornecedor coloca o queijo para o feirante vender. A depender da 

feira, em termos de ter sido boa ou não [em termos de vendas realizadas], é que o acerto do 

pagamento do queijo irá ocorrer”. (Feirante, 2015 – informação verbal), o que também torna 

possível ao vendedor regular os preços ao longo da feira. 

O controle dos preços sofre influências de alguns fatores:  



 
 

a) preços expostos nos supermercados: “Os feirantes regulam seus preços em função 

dos preços, que estão expostos nos supermercados, que ficam próximos da feira” 

(Historiadora, 2015 – informação verbal); 

b) informações dos feirantes: “O feirante, quando vem à feira, dá uma passadinha no 

supermercado e ver os preços” (Feirante, 2015 – informação verbal); “Eles [os feirantes] 

conversam uns com os outros sobre o preço” (Feirante, 2015 – informação verbal), “Eles [os 

feirantes] combinam o preço entre si. É como se passassem um radar...” (Historiadora, 2015 

– informação verbal);  

c) informações de clientes: “Na barraca de S. Fulano, o quilo da castanha está 

custando vinte reais” (Cliente, 2015 – informação verbal). “O seu preço é o melhor, já 

encontrei feijão verde de quinze reais o quilo” (Cliente, 2015 – informação verbal). 

Outro aspecto que interfere na regulação dos preços é o horário da feira. Ao se 

compararem as mercadorias expostas às seis horas da manhã com as mercadorias 

comercializadas às cinco horas da tarde, por exemplo, pode-se observar que a qualidade dos 

produtos não é a mesma. Ao fim do dia, restarão, de certa forma, os produtos que não 

passaram pela aprovação dos fregueses ao longo do dia. Ou seja, no decorrer do dia, os 

produtos comestíveis vão gradativamente perdendo sua qualidade: “A feira do bacurau é a 

feira de cinco horas da tarde, ela tem outro preço, também são outros produtos e outra 

clientela” (Historiadora, 2015 – informação verbal).  

De fato, em visita à feira central no período da tarde e em dias diferentes, percebeu-se 

que existe uma clientela aparentemente mais humilde, bem como produtos pouco atraentes e 

até mesmo com perda de qualidade, como é o caso de frutas e legumes murchos, com 

aparência duvidosa.   

Os preços dos produtos na feira central também são regulados mediante o 

comportamento dos clientes na hora da compra. Ou seja, mesmo que os preços estejam 

expostos, estes não são encarados pelos feirantes e clientes como definitivos. Por exemplo, o 

pacote do sequilho (bolo de goma) tem o preço de cinco reais. No entanto, o cliente chega à 

barraca, ignora a placa do preço e pergunta qual seu preço. Então, o feirante responde: “Pague 

três reais” (Feirante, 2015 – informação verbal). Ou, ainda,  mesmo vendo a placa com o 

preço, o cliente a ignora e pergunta: “ O sequilho é três reais?” “Sim”, confirma o feirante 

para não perder a venda. 



 
 

Independente de os preços estarem ou não expostos nas barracas, existe o hábito 

cultural de o cliente pechinchar ou barganhar o preço a fim de comprar o produto pelo menor 

preço possível, sendo esta uma das principais estratégias de negociação do cliente: “Aqui na 

feira, pechinchar é o que os clientes mais gostam [risos]. Eles gostam de pechinchar e sabem 

que, se pechinchar (sic), conseguem comprar por um menor preço” (Feirante, 2015 – 

informação verbal)  

 Como se trata de estratégia costumeira na feira e bastante usada pelos clientes, passou 

a ser experimentada por esta pesquisadora como tentativa de observação e análise. Em uma 

bancada no meio da feira, onde, entre outros legumes e verduras, vendia-se couve-flor, foi 

pedido um desconto no preço estipulado de cinco reais e cinquenta centavos, o que foi 

negado. No mesmo momento, era concluída sua venda com outro cliente, que não pedira o tal 

desconto. 

Voltando à mesma barraca, um fato surpreendente ocorrera: a feirante que negara o 

desconto desejado anteriormente agora trazia a couve-flor já embalada e pedindo o valor de 

cinco reais, justificando sua mudança de postura em função da feira estar fraca. 

A mudança de atitude desta feirante reflete certamente uma estratégia para atrair novos 

clientes e estabelecer novas relações comerciais.   

Outra experiência com a pechincha foi na bancada do feijão verde. Desta vez, 

perguntou-se o preço do quilo e, ao saber que custava quinze reais, veio o espanto: “Nossa, 

está muito caro! A feirante logo retrucou: “E vai aumentar”. Insistindo em saber a razão do 

aumento, a resposta veio “curta e grossa”: “Com a falta da água, sorte é ainda ter. O feijão 

está já acabando na feira. Não vai ter mais” (Feirante, 2015 - informação verbal). Mesmo 

com toda insistência em comprar o feijão verde mais barato, todas as tentativas foram 

frustradas, inclusive a possibilidade de conversação. 

Seguindo a linha da pechincha, houve nova investida, agora em uma barraca de doces, 

onde se vendiam soda e bolo de goma. Novamente outro fracasso. O que se queria adquirir 

por preço mais baixo acabou sendo ignorado e simplesmente foi dado um ríspido não na 

seguinte forma: “Eu já dei o preço”(Feirante, 201 – informação verbal) 

Isto porque, ao se dizer ao feirante que sua mercadoria está cara ou que se encontrou o 

produto mais barato em outro local, a possibilidade de barganhar um preço menor é bastante 

reduzida, inibindo radicalmente a pechincha. Os feirantes expressam sentimentos de raiva em 



 
 

suas faces, viram as costas para o cliente e deixam de atendê-lo. A impressão que se tem é de 

que os feirantes acham que os clientes os estão insultando ou desconfiando deles por os 

estarem explorando com preços elevados ou com produtos de baixa qualidade. Ou seja, é 

como se eles ficassem moralmente ofendidos, sendo violados na dignidade do self 

(JACOBSON, 2007, 2009) ou da identidade (TADD;VANLAERE; GASTMANS,2010; 

NORDENFELT, 2003; NORDENFELT, 2004). Esta forma de dignidade corresponde ao 

autorrespeito e autovalor, podendo ser identificada nas relações mediante características de 

confiança e de integridade. 

Em suma, na construção dos preços, feirantes, fornecedores e clientes participam 

ativamente tanto no processo de formação dos preços quanto no processo de regulação. Não 

colocar o preço nas mercadorias, o que é feito pela maioria dos feirantes da feira central, 

constitui uma forma de atrair clientes. Já o hábito de pechinchar vindo da parte dos clientes é 

uma estratégia para comprar mais barato a mercadoria e/ou produto que almeja. A regulação 

do preço, por sua vez, sofre influência de vários aspectos, nos quais se destacam: a 

centralidade do preço nas mãos do vendedor, preços expostos nos supermercados próximos à 

feira, informações dos feirantes e dos clientes e horário do funcionamento da feira. 

Porém, a formação e a regulação dos preços não ocorrem apenas com base nos 

critérios da oferta e da demanda prevista na racionalidade econômica, conforme já tinha sido 

divulgado pela Nova Sociologia Econômica (ABRAMOVAY, 2004;SWEDBERG, 2004). 

Além disto, existem outros critérios para o estabelecimento dos preços, tais como: a violação 

da dignidade do self mencionada anteriormente, bem como a solidariedade nas relações 

interpessoais, a amizade e a confiança, que passam agora a ser abordadas.  

Por fim, os mencionados aspectos de regulação dos preços possibilitam a construção 

na feira de um regimento próprio de preços: 

Tudo isso contribui para que a feira tenha esse próprio regimento dos preços. 

Claro que os feirantes levam em consideração quanto pagaram pela 

mercadoria e também o tempo que podem ficar com aquele produto. Eles já 

conhecem a clientela... quem vai chegar em sua barraca e vão ou não pegar a 

mercadoria. Eles já têm esse conhecimento, então não é interessante pra eles 

colocar preços nas barracas (Historiadora, 2015 – informação verbal).  

 

 

 



 
 

9.1.1 A Solidariedade nas Relações Interpessoais 

Na relação cliente-feirante, durante a prática da pechincha, percebeu-se que os 

feirantes são solidários aos clientes, desde que eles saibam abordá-los tanto ao questionar 

sobre o preço da mercadoria quanto na maneira de tratá-los e se referirem à qualidade de seus 

produtos. 

 Com tal percepção, mudou-se a forma de pechinchar. Ou seja, em vez de dizer ao 

feirante que o preço de seu produto estava caro, passou-se a dizer que o preço do produto 

estava caro “para o comprador”, no caso a pesquisadora. Com essa conduta, as possibilidades 

de negociação ampliaram-se e os produtos passaram a ser adquiridos por preços bem menores 

quando comparados aos preços, que foram inicialmente informados pelos feirantes. Logo, 

informar ao feirante que não se pode pagar pelo preço ofertado foi traduzido como uma nova 

forma de pechinchar. 

Em busca de praticar o “novo estilo” de pechincha, um box de umbanda foi o 

estabelecimento escolhido e velas foram o produto requisitado. Diante do preço total 

informado pelo feirante, ou seja, vinte e cinco reais, veio a declaração de que estariam muito 

caras, havendo apenas a possibilidade e pagar vinte reais. O jovem feirante informou que o 

desconto seria inviável, oferecendo de imediato outro tipo de vela, de outra marca, bastante 

semelhante às escolhidas inicialmente. Compra realizada, então.  

Outro êxito com a tal pechincha deu-se em uma bancada das flores. Ao se procurar por 

cravos, o feirante apresentou dois ramos de cravos e cobrou cinco reais. Ao entender que o 

cliente só poderia pagar três reais, imediatamente ofereceu dois ramos de cravos bastante 

parecidos com os primeiros e disse: “Pronto, esse aqui dá para fazer três reais” (Feirante, 

2015 – informação verbal). 

Estas experiências possibilitaram perceber que, para pechinchar na feira de Campina 

Grande, não basta o cliente pedir desconto ao feirante na ocasião da compra do produto 

almejado. O cliente precisa dizer o quanto está disposto a gastar. Com base nessa informação, 

o feirante dá seu jeito para vender o seu produto pelo preço que o cliente quer e/ou pode pagar 

naquele momento, aceitando, inclusive, redimensionar a quantidade do produto pelo preço 

que o cliente está disposto a pagar. Essas ações do feirante para com o cliente foram 

traduzidas como sendo atitudes solidárias às condições do cliente. Por exemplo: 

Meu almoço é oito reais. Chega alguém [cliente] e diz: Ah, mas ali vende 

por cinco reais. Eu digo: a senhora ou o senhor tem todo o direito de buscar 



 
 

lugar mais barato. Não tem problema, não sei se é a mesma qualidade do que 

eu boto, mas infelizmente eu não posso fazer por esse preço. Aí o cliente 

pergunta: mas nem um lanchinho?. Eu digo: tudo bem e divido [a quantidade 

do almoço em porções menores]. Eles gostam de pechinchar (Feirante, 2015 

– informação verbal). 

Além destas experiências, pelas conversas com os clientes ao longo do percurso 

etnográfico, era comum se ouvir que, na feira, eles compram o que querem, na quantidade que 

querem, pelo valor que querem ou podem pagar num determinado momento. Nesse sentido, 

passou-se a comprar exatamente o almejado, na quantidade desejada e pelo preço 

disponibilizado a ser pago naquele momento. Obteve-se, por exemplo, êxito na compra de 

meio quilo de arroz e também na compra  de folhas de louro (tempero) por apenas um real. 

“Se eu for no (sic) supermercado,  sou obrigada a comprar um pacote de farinha, que já está 

fechado. Na feira, eu posso comprar cinco reais, seis reais de farinha e ainda posso 

experimentar” (Cliente, 2015 – informação verbal). 

Ainda com relação à solidariedade, ouviu-se, com frequencia, os clientes dizerem que, 

na feira, ninguém sai sem comprar e que os clientes levam os seus produtos mesmo sem 

dinheiro, tendo em vista que os feirantes não gostam que os clientes voltem para suas casas de 

“mãos vazias”.  

Para se entender como isso acontece na prática, passou-se a experimentar a compra 

sem dinheiro, ou seja, o famoso fiado.   

Sendo assim, o teste com o fiado deu-se com aqueles feirantes já conhecidos em outras 

transações comerciais. Na costumeira barraca de queijos, por exemplo, apesar da chamada 

vergonha, pediu-se um queijo para pagamento em data futura, ou seja, um queijo “fiado”. Este 

queijo seria para uma costumeira cliente e, por conta disto, foi, prontamente, escolhido de 

acordo com seu gosto no que diz respeito ao tamanho, cheiro e cor. Em seguida, foi embalado 

e entregue ao portador do pedido de fiado.  

Ao se pedir ao dono da barraca de queijo que não se preocupasse com o pagamento, 

ele saiu-se com esta: “A gente sabe a quem vende. Não se preocupe com isso... Eu sei 

cobrar...”. (Feirante, 2015 – informação verbal). Note-se que o sentimento de vergonha não 

pertencia ao feirante, mas à proponente do fiado. Da parte do feirante, houve sim bastante 

segurança em vender sem receber o pagamento na ocasião da venda. Essa segurança 

transmitida por ele foi interpretada como um sentimento decorrente de dois aspectos: 



 
 

conhecimento prévio do cliente, por já ter tratado de negócios com ele e também pelo fato de 

saber cobrar. 

O fiado é também uma forma de o feirante estabelecer um relacionamento com o 

cliente, permitindo que este não saia de sua barraca sem levar o produto desejado e que  a ela 

retorne não só para saldar o débito, mas, também, para fazer novas compras. O fiado é 

também usado como forma de interromper a pechincha e fidelizar o cliente. Por exemplo, 

depois de pechinchar até a exaustão na compra de produtos como castanha, linhaça e grão de 

bico, o feirante, não podendo abaixar o preço, falou: “leve, depois você me paga” (Feirante, 

2015 – informação verbal).  

Com este tipo de fiado, tanto o feirante se livra de um cliente “inoportuno” e 

insistente, quanto abre possibilidades para novas transações comerciais: “Eu gosto que o 

cliente volte à minha barraca. Mesmo que ele não compre, mas que venha me visitar” 

(Feirante, 2014 – informação verbal).  

É interessante observar, no entanto, que os feirantes não apenas permitem que os 

clientes “levem o produto”. Eles o embalam e o entregam em suas mãos. Os comportamentos 

emergem simultaneamente às palavras. Eles não só falam, eles agem, dando premissas para 

que o cliente passe a confiar neles. 

O fiado também foi testado com feirantes desconhecidos, quando se procurou comprar 

feijão e, na hora de pagar, afirmou-se que, infelizmente, o dinheiro acabara. De imediato, a 

feirante pegou o feijão, embalou, entregou o pacote e disse: “Leve, depois você traz [o 

dinheiro]” Apesar da demonstração de não dever aceitar tamanha gentileza, a feirante insistiu 

e o produto fiado foi levado.  

Conforme informado, esta foi a primeira vez que se fez negócio com esta feirante e 

seus produtos são expostos em pequenas bancadas no meio de uma das ruas da feira, o que 

indica que o não pagamento do fiado afetaria o seu negócio e a sua confiança. Após o 

agradecimento pela confiança, deixou-se claro que o pagamento seria efetivado na semana 

subsequente, sem prejuízo, portanto, de um possível “calote”. A feirante apenas riu e disse 

“Não se preocupe com isso. A gente conhece as pessoas. Eu vejo você sempre aqui na 

quarta feira, comprando goma aqui na frente [do banco dela]. Não se preocupe” (Feirante, 

2015 – informação verbal).  



 
 

Este comentário da feirante permitiu o entendimento de que ir à feira de maneira 

regular possibilita aos feirantes a observação, a partir de seus bancos, daqueles que vão 

regularmente à feira, quando vêm, o que compram e onde compram. Eles sabem, inclusive, se 

os produtos comprados pelo cliente já acabaram ou não.  

Como a feira é frequentada, normalmente, por clientes semanais, os próprios feirantes 

calculam o tempo de duração de um determinado produto e as necessidades de compra dos 

clientes. Por exemplo, ao se efetuar o pagamento de um fiado de uma cliente, perguntou-se ao 

feirante sobre a necessidade de nova aquisição do mesmo produto – no caso uma galinha. 

Com toda segurança do mundo, a feirante afirmou: “Não, ela não vai precisar. A semana 

passada, ela levou três galinhas grande (sic). Ela tem galinha na geladeira... a não ser que 

tenha recebido visitas” (Feirante, 2015 – informação verbal). A cliente referida é cliente 

desta feirante há mais de vinte anos e, ao longo destes anos, estabeleceram entre si vínculos 

de amizade, que possibilitaram trocar confidências do tipo: quantos membros há na família, 

como armazena as carnes em casa e também quantas vezes por semana a galinha aparece no 

cardápio. 

A solidariedade entre feirantes foi sendo descoberta mediante as conversas informais e 

entrevistas com os próprios feirantes, com os clientes e estudiosos da feira. Ou seja, quando se 

buscava compreender como ocorrem os relacionamentos entre eles, detectaram-se as 

seguintes situações de solidariedade:  

a) emprestar o banco: “ele [o feirante] terminou sua mercadoria de vender, mas se o 

banco tá lá na frente que tem mais visibilidade eles dizem [para outro feirante]“vem pra cá!” 

(Feirante, 2015 – informação verbal);  

b) ajudar no transporte das mercadorias:“... de um banco para outro” (Feirante, 2015 - 

informação verbal);  

c) vigiar o banco do vizinho, seja quando o feirante precisa sair para resolver algo ou 

quando esquece algo ou de fazer algo no local de trabalho:  

Esqueci de fechar o janelão de vidro e fui embora pra casa. Estava de cabeça 

quente, com um montão de problemas na cabeça e esqueci de fechar a janela. 

Quando chego em casa, o telefone toca: “dona C. a senhora deixou a janela 

aberta, a gente [outros feirantes] tá olhando. É pra ficar aberta mesmo?” 

(Feirante, 2015 – informação verbal)  

Indicar ao cliente outro feirante para que ele possa adquirir seus produtos é também 

uma forma de expressar a solidariedade: ”Eu não tenho... mas, fulano [outro feirante] tem” 



 
 

(Feirante, 2015 – informação verbal). “Aqui um ajuda o outro. Somos uma irmandade” 

(Feirante, 2015 – informação verbal). 

A solidariedade entre os feirantes apresenta-se, também, mediante comportamentos 

recíprocos, como, por exemplo: “Uns [feirantes] olham os filhos dos outros” (Feirante, 2015 

– informação verbal); “Aqui na feira somos muito unidos, uns ajudam os outros” (Feirante, 

2015 – informação verbal); “Ajudo meu vizinho, pois sei que se um dia precisar... ele vai me 

ajudar” (Feirante, 2015 – informação verbal). 

Além disso, os feirantes conversam entre si, trocam informações sobre um 

determinado cliente e/ou fornecedor, procurando adquirir referências sobre estes. Este 

comportamento pode ser compreendido como uma forma de solidariedade. Veja-se: “Quando 

chega alguém novo aqui na feira a gente observa a quem ele (a) compra e/ou vende. A gente 

pergunta aos vizinhos [feirantes] e a outras pessoas conhecidas para saber das procedências 

da pessoa, entende?” (Feirante, 2015 – informação verbal).“Se é gente ruim... a gente avisa 

aos vizinhos” (Feirante, 2015 – informação verbal) 

Procurar conhecer o cliente e/ou fornecedor, considerando referências de terceiros ou 

levando em consideração observações acerca do comportamento de uma determinada pessoa, 

bem como vivenciar situações de solidariedade são aspectos que extrapolam as restritas 

relações econômicas, passando a incluir também ações sociais, conforme previsto por 

Granovetter (2007) na visão de que o mercado, além de ser socialmente construído, está 

imbricado ou imerso em questões econômicas e sociais. 

Em suma, a solidariedade estabelecida na relação entre feirantes e clientes e também 

entre os próprios feirantes possibilita a formação e o fortalecimento de laços fracos e/ou 

fortes, à medida que, entre outros aspectos, uns compreendem as necessidades dos outros e 

passam a se auxiliar de maneira recíproca. Além disso, a solidariedade contribui na 

construção de amizades, o que reforça a concepção de que a ação econômica é uma forma de 

ação social (RAUD-MATTEDI, 2005; STEINER, 2006; GRANOVETTER, 2007).  

Tendo em vista a importância dos relacionamentos na compreensão da origem, do 

desenvolvimento e da expansão dos mercados, será observado, a seguir, como as relações de 

amizade se constituem e amadurecem no mercado da feira de Campina Grande. 

 

 



 
 

9.2 As amizades nas relações 

À medida que se foi frequentando regularmente a feira, que se foi participando do 

estilo de vida dos feirantes, a ponto de se criarem proximidade e conhecimento entre 

pesquisadora e feirantes – enquanto atores sociais –, começaram  a ser construídos vínculos 

afetivos, além dos comerciais e as amizades, portanto, começaram a emergir. 

Para isso, foi tão necessária a inserção no contexto da feira, conquistando o respeito ao 

estilo de vida dos feirantes e às suas formas de comportamento. Dessa experiência, surgiu o 

entendimento de que a feira é lugar de amizades, lazer e negócios. 

Vivenciar a feira livre como um espaço propício às amizades não é só um privilégio 

dos pesquisadores etnográficos, conforme se evidencia, a seguir, pelas falas dos próprios 

feirantes e clientes: “Meus clientes são meus amigos” (Feirante, 2015 – informação verbal); 

Eu me sinto muito bem aqui [na feira] é como se eu estivesse em casa” (Cliente, 2014 – 

informação verbal); “Eu chego, sento no banco, tomo café e bato papo. É muito 

bom.”(Cliente, 2015 - informação verbal); “Gosto de ir a feira conversar com dona fulana... 

Passo horas e horas conversando..”. (Cliente, 2015 – informação verbal). “Quando chego lá 

[na feira] fico até com vergonha....Dona S. me dá um saco de laranja e/ou de macaxeira... Se 

não levar... ela fica com raiva...” (Cliente, 2015 – informação verbal); “... na feira o calor 

humano é muito grande, então qualquer pretexto é utilizado para que feirantes e clientes 

terminem por entabular uma conversa animada, às vezes, até cantam, dançam 

juntos...”(Cliente, 2014- informação verbal);“Um dos lados bom (sic) da feira é ser recebido 

com carinho e com amizade: abaixo daquelas mesas [box, bancos, bancadas] tem sempre 

uma garrafa de café pra oferecer aos clientes e amigos”(Cliente, 2015- informação verbal, 

grifo da autora). 

No encontro com os amigos feirantes, depois que as amizades são estabelecidas, fica 

uma relação agradável, que de fato extrapola o lado comercial. O amadurecimento dos 

relacionamentos contribui para o fortalecimento dos laços de amizade, possibilitando aos 

clientes adentrarem outros patamares da feira e também da vida dos feirantes: “É muito 

comum na feira as relações de padrinho e madrinha formais e/ou informais”(Historiadora, 

2015 - informação verbal); “ É assim, o feirante conhece o cliente, gosta dele, passa a ter 

aquela amizade e o chama para ser padrinho de casamento do seu filho ou para ser 

madrinha de batizado” (Feirante, 2015 – informação verbal). 

Sendo assim, na feira central, existem diferentes formas de relacionamento: 



 
 

A feira é um lugar que tem vários tipos de relações: tem as relações de 

comércio, que é em primeiro lugar para o feirante mas [também] tem outras 

relações que se desencadeiam ...não só é a historia do comércio... Tem as 

relações de reciprocidade, quer dizer, eles são ali uma comunidade ...ao 

mesmo tempo, é meio tenso isso, que (sic) eles são concorrentes eles são 

amigos. (Historiadora, 2015 – informação verbal, grifo da autora). 

Como já foi dito, o estabelecimento de amizade entre feirantes e clientes também 

interfere na regulação dos preços, possibilitando aos clientes usufruírem de preços 

diferenciados. Por exemplo, durante as observações participantes nas situações de campo, 

mesmo sem pedido de desconto por parte do cliente e amigo, espontaneamente os feirantes 

diminuíam o preço final da compra, na ocasião do pagamento, independente do preço dito 

e/ou exposto na barraca. Na compra, por exemplo, de três quilos de goma e dois cocos 

ralados, o total da compra seria vinte reais de acordo com os valores expostos. No entanto, 

mesmo sem se pedir desconto, o feirante disse:“Pague dezesseis reais, minha amiga” 

(Feirante, 2015 – informação verbal). Note-se que este feirante já era conhecido há algum 

tempo, desde a primeira etapa desta pesquisa. Além disso, sua barraca era visitada 

semanalmente e, devido ao relacionamento de amizade construído, veio o tratamento de 

“amiga”. 

As experiências etnográficas, ao longo desta pesquisa, possibilitaram abandonar o 

sentimento inicial de objeto estranho ao campo, favorecendo, inclusive, vivenciar o lado 

amistoso das amizades imbricadas nas transações comerciais.  

À medida que outras pessoas eram conhecidas na feira, os vínculos interpessoais iam 

sendo formados e se fortalecendo, dando margem à construção de relacionamentos de 

amizade. Isto possibilitou a percepção de que, além dos feirantes e clientes, outros atores 

sociais fazem parte do mercado da feira central de Campina Grande, inclusive, 

compartilhando o mesmo espaço físico, tais como: fornecedores e/ou produtores, 

representantes do governo e membros da associação dos feirantes.  

Observou-se também que, um mesmo ator social desempenha mais de um papel. Por 

exemplo, um mesmo feirante pode ser fornecedor e/ou produtor e/ou cliente e/ou participar 

ativamente, na qualidade de membro, da associação dos feirantes, existindo, assim, na feira, 

uma multiplicidade de papéis: 

[...] na feira, os lugares que as pessoas ocupam são muito, vamos dizer 

assim, dialéticos, o que é que eu quero dizer com isso: Eu não sou 

exclusivamente feirante, você não é exclusivamente freguês, então, hora eu 

sou feirante, hora eu sou freguês, entende? Eu sou feirante no momento em 



 
 

que estou vendendo, mas eu sou um freguês de outro feirante. [O mesmo] 

acontece com o fornecedor, por exemplo: o fornecedor da CEASA é aquele 

que vende na feira, mas ele também compra na feira, então essas 

identidades elas são muito facetadas naquele universo [Isso faz] com que 

agente se confunda muito no trato, por que eles chamam de freguês aquele 

que é feirante e feirante aquele que é freguês. [Ou seja], ninguém é [só] 

feirante-feirante, [só] freguês-freguês, [só] fornecedor- fornecedor 
(Historiadora, 2015 – informação verbal, grifo da autora). 

A multiplicidade de papéis é prevista na literatura do Interacionismo Simbólico, tendo 

em vista que, ao interagirem socialmente, as pessoas assumem papéis, interpretam a si 

próprias e demais pessoas, bem como os objetos e situações circunjacentes. Além disso, os 

indivíduos ajustam seus atos, direcionam e controlam seu self e compartilham perspectivas e 

comunicam-se, mediante o uso de símbolos (KATOVICH; MAINES, 2003). 

Nas relações de amizade, mediante as interações estabelecidas entre os diversos atores 

sociais, pode ocorrer tanto o estabelecimento de laços fortes e/ou de laços fracos. Os laços 

fortes ocorrem entre pessoas próximas e que, normalmente, fazem parte de um mesmo grupo 

familiar e/ou de amigos. É comum, na feira central de Campina Grande, encontrar pessoas de 

uma mesma família, proprietárias de boxes fixos e/ou bancadas e/ou usando pedaços de chão 

de asfalto a fim de exporem e venderem seus produtos. Por exemplo, um feirante indica ao 

seu cliente que procure seu filho em outra rua da feira a fim de encontrar o produto que 

procura: “Vá lá na rua das flores, meu pai tem esse arroz brejeiro que você procura” 

(Feirante, 2015 – informação verbal, grifo da autora).  

As pessoas do mesmo núcleo familiar tanto vendem produtos concorrentes quanto 

complementares. Por exemplo, observou-se, nas visitas em campo, que o senhor J. vende 

cereais dentro do mercado público municipal e tem um filho que também vende os mesmos 

cereais na rua dos legumes. Outro exemplo: a senhora D. vende flores e, ao lado da sua 

barraca, seu genro que vende vasos de cerâmica para  flores.  

Como a feira de Campina Grande é composta de várias ruas, o fato de os feirantes e 

respectivos membros de sua família venderem produtos semelhantes não necessariamente 

passam a ser vistos como concorrentes, tendo em vista a diversidade de ruas. 

Além disso, no relacionamento entre amigos, emergem a fidelidade tanto do cliente 

com o feirante quanto do feirante com o cliente, possibilitando a cada feirante construir sua 

própria clientela: “Ah, eu só compro queijo ao senhor P. porque eu confio no queijo que ele 

me vende” (Cliente, 2015 – informação verbal); “Sou cliente há anos de D. J. e sei que ela 

não irá vender porcaria “ (Cliente, 2015 – informação verbal); “Seu F. telefona para mim e 



 
 

diz que as pinhas, por exemplo, que eu queria chegaram e que ele guardou para mim” 

(Cliente, 2015 - informação verbal).  

A sinceridade também surge nas relações de amizade: “Amiga, essa goma está 

recolhida, não está boa para a venda” (Feirante, 201 – informação verbal).“Seu P o queijo 

que levei estava ruim, joguei fora” (Cliente, 2015 – informação verbal). E surge também 

como uma forma de preservar o cliente:  

Mercadoria ruim que a gente tem não coloca pra vender, [Ex] no caso da 

goma mesmo, ela tem muito problema, quando ela vem sem lavar ela fica 

azeda. Aí o cliente faz a tapioca com ela azeda e não presta. Ai [...] a gente 

tem que encostar, não pode vacilar, senão perde o cliente (Feirante, 2015 – 

informação verbal). 

É comum também, entre feirantes e clientes próximos, aqueles entregarem suas 

mercadorias na casa destes: “D. J telefonou e disse que vai passar na minha casa para deixar 

a galinha e os ovos de capoeira, tendo em vista que hoje é domingo e não tem feira e eu 

quero a galinha para o almoço” (Cliente, 2015 – informação verbal). 

 Já os laços fracos são estabelecidos entre pessoas de grupos distintos, que não têm 

tantas proximidades entre si, por exemplo: O senhor A é feirante de laticínios e não conhece a 

senhora B, que é feirante de doces. No entanto, ambos possuem um amigo em comum, que é 

o fornecedor C. Como o senhor A quer ampliar o seu negócio, passando a incorporar vários 

tipos de doces, o senhor C, que é amigo do senhor A e da senhora B, faz a ponte entre eles, 

possibilitando assim, o surgimento de novas amizades. 

A ampliação do número dos relacionamentos interpessoais dentro do mercado da feira 

central ocorre mediante o estabelecimento dos laços fracos e fortalecimento dos laços fortes. 

E, também, a possibilidade dos laços fracos poderem se tornar laços fortes em virtude do 

amadurecimento natural que ocorre nas interações interpessoais garante e reforça a concepção 

de que a construção social do mercado da feira de Campina Grande é permeada por ações 

econômicas e sociais imersas na construção dos relacionamentos econômicos e sociais, 

conforme previsto nos estudos de Granovetter (2005, 2007). 

Em suma, a amizade estabelecida na relação entre feirantes e entre feirantes e clientes 

é um fator que, além de influenciar o preço do produto ou da mercadoria, favorece o 

surgimento da sinceridade e da fidelidade entre eles:  

[...] Hoje não, graças a Deus, quando a gente começa a sentir que é amigo de 

verdade, num é, que a gente não veio pra derrubar e sim pra ajudar, ai isso 



 
 

muda de figura. Hoje eu me sinto uma pessoa respeitada na feira (Feirante, 

2015 – informação verbal, grifo da autora). 

Comprei um queijo ao sr. P. e  não quis provar porque confio no queijo que 

ele vende. Quando cheguei em casa e fui fazer pastel pra meu  filho, percebi 

o gosto ruim, provavelmente porque o queijo  não era de leite de vaca. Fui à 

barraca de Sr. P., falei com ele. Ele pediu desculpas, justificando que o 

fornecedor mandou um queijo, misturado [no lote] e me deu outro queijo 

(Cliente, 2015 – informação verbal). 

Além disso, à medida que as amizades são construídas e amadurecidas, a confiança 

pode ser gerada e/ou fortalecida, passando a ocupar um papel estruturante nas relações 

comerciais e sociais. 

A confiança pode ser entendida como um estado subjetivo do ser humano inerente às 

expectativas positivas de uma pessoa em relação à outra (McALLISTER, 1995; 

MAYER;DAVIS; SHOORMAN,1995), possibilitando reduzir tanto as incertezas quanto as 

complexidades e os riscos inerentes ao ambiente de trabalho, diminuindo seus impactos, 

mediante o dimensionamento das expectativas futuras dos relacionamentos interpessoais, 

inter-grupais e institucionais (LUHMANN,2005).  

Nesse sentido, para Luhmann (2005), a confiança atua na interação entre os agentes 

sociais quanto às expectativas futuras de seus comportamentos, tendo em vista que é capaz de 

reduzir as incertezas ao assumir específicas suposições sobre o comportamento do outro. Ou 

seja, o relacionamento entre os agentes sociais ocorre sustentado pela suposição de que o 

outro não agirá de forma oportunista em relação àquele em que confia. Portanto, os riscos são 

inerentes aos relacionamentos e a confiança surge como elemento que favorece e fortalece a 

relação com o outro (MONTEIRO; TEIXEIRA,2009). 

No contexto intraorganizacional, a confiança abrange as relações estabelecidas entre 

os pares, desdobrando-se principalmente em duas dimensões: afetiva e cognitiva. A dimensão 

afetiva baseia-se em elementos internos do indivíduo (insights) e fundamenta-se nos laços 

emocionais estabelecidos entre os pares. Já a dimensão cognitiva é de natureza racional e é 

construída mediante elementos externos ao indivíduo, ou seja, nas evidências que o 

comportamento de um determinado indivíduo pode mostrar (McALLISTER, 1995).  

Para McAllister (1995), a dimensão cognitiva da confiança depende dos seguintes 

antecessores: reconhecimento da trajetória profissional do par e das evidências de seu 

comportamento; extensão da similaridade social, mediante a presença de características 

semelhantes, como, por exemplo, a etnia; credenciais profissionais, no que diz respeito ao 



 
 

papel formal que os pares exercem na organização e também aos indicativos de preparo 

individual e outras características reconhecidas pela comunidade profissional. 

Além disto, nas relações de confiança, ocorrem investimentos emocionais por parte 

das pessoas envolvidas, nas quais uns apresentam cuidados genuínos para com os outros. 

Além disso, as pessoas envolvidas nestes relacionamentos acreditam na virtude intrínseca de 

cada ser humano, bem como na reciprocidade desses relacionamentos (McALLISTER, 1995, 

MONTEIRO ;TEIXEIRA,2009). 

Sendo assim, a confiança afetiva dá margem para o surgimento da integridade da 

pessoa humana, bem como para o estabelecimento da responsabilidade nas relações entre os 

pares. A confiança baseada na integridade abrange aspectos da reputação do ser humano e 

trata da boa-fé, das boas intenções, reduzindo, assim, as possibilidades de ocorrerem 

comportamentos oportunistas, favorecendo inclusive um baixo custo nas transações 

(McALLISTER, 1995). 

Por fim, assim como a confiança pode emergir nas relações de amizade, passando a ter 

um papel estruturante nas relações interpessoais, sociais e econômicas, as amizades também 

influenciam na formação e no fortalecimento dos laços fortes e fracos, que contribuem para a 

constituição e/ou fortalecimento da confiança, conforme abordado a seguir. 

 

9.3 O papel estruturante da confiança nas relações comerciais e sociais  

Nas relações comerciais e sociais, a confiança tanto pode favorecer a construção dos 

laços fracos e o fortalecimento dos laços fortes (GRANOVETTER, 2005) quanto pode ser 

usada, entre outros aspectos, para evitar ou controlar a má-fé e o oportunismo 

(GRANOVETTER, 2007, McALLISTER, 1995).  

Por outro lado, quanto mais próximos os relacionamentos se tornam, mais 

conhecimentos um ator social adquire sobre o outro, tornando a má-fé uma possibilidade 

possível nas relações. Logo, o estabelecimento da confiança nas relações interpessoais não é 

condição absoluta para evitar a má-fé.  

No entanto, mesmo tendo suas expectativas frustradas, já que o risco é inerente às 

relações de confiança (LUHMANN,1996), nem todos os atores sociais utilizam o caminho da 

má-fé e do oportunismo na resolução dos seus conflitos e na busca de alcançarem seus 

objetivos, fortalecendo, assim, a concepção de Granovetter (2007) acerca da influência da 



 
 

moralidade generalizada na formação e desenvolvimento dos relacionamentos interpessoais, a 

depender de como foram construídos (GRANOVETTER, 2007). 

A moralidade generalizada está imbricada nas relações interpessoais e permeia as 

ações econômicas e sociais no âmbito do mercado. Encontra-se na base da construção dos 

relacionamentos, influenciando a formação destes. Por outro lado, os relacionamentos, uma 

vez construídos, também passam a receber influência desta moralidade generalizada no que se 

refere a mantê-los e/ou modificá-los.   

A construção da confiança nas relações interpessoais não é algo absoluto ou único. Em 

vez disto, pode ocorrer mediante vários níveis e dependem de como as relações interpessoais 

são estruturadas. Ou seja, independente dos agentes sociais envolvidos nestas relações, 

evidenciam-se, segundo Granovetter (2007), os seguintes níveis de confiança: 

a) não conheço a pessoa com quem irei realizar as transações comerciais;  

b) alguém que conheço indicou a pessoa para transações econômicas;  

c) Vivi ou vivo a experiência comercial, correndo os riscos da transação. 

Independente do nível da confiança estabelecido entre os próprios feirantes, entre 

feirantes e clientes, entre feirantes e fornecedores, entre feirantes e representantes da 

associação dos feirantes e entre feirantes e representantes do governo, verifica-se que a 

confiança necessita de algumas condições, tanto para ser formada quanto para ser monitorada 

ao longo dos relacionamentos. 

Nesse sentido, as vivências em campo possibilitaram perceber que a confiança 

também é instalada, mediante a “experimentação ou teste” do ator social (cliente e/ou outro 

feirante e/ou fornecedor/ produtor), de forma que as próprias ações dos experimentados 

sirvam como critérios para o estabelecimento e/ou manutenção da confiança. Normalmente, 

isto ocorre quando o feirante não tem referências de terceiros sobre a pessoa e nem a conhece.  

Por exemplo:  

As relações de confiança se dão quando acontece um fato e eles [os 

feirantes] veem sua ação. A sua ação é o que faz eles acreditarem. Se você 

age com seriedade, com dignidade humana, então isso reflete [nas relações] 

e eles te veem como uma pessoa totalmente diferente, ai passa essa relação 

de confiança (Feirante, 2015) 

Obviamente, o fato de não conhecer a pessoa com quem se tratará de negócios e 

também não ter nenhuma informação de terceiros acerca da reputação desta pessoa inibe a 



 
 

construção da confiança, tendo em vista que esta construção depende do amadurecimento das 

relações de amizade ao longo do tempo. Já a indicação de pessoa conhecida favorece a 

construção da confiança.  

Ou seja, procurar informações de terceiros acerca dos feirantes e/ou dos clientes e/ou 

dos fornecedores auxilia tanto na construção da confiança quanto na forma de monitorá-la: “A 

gente procura saber se a pessoa tem certa credibilidade” (Feirante, 2015 – informação 

verbal); “Você já vem com um histórico bom, e outros têm um histórico ruim” (Feirante, 

2015 – informação verbal); ‘Se o cliente paga direitinho, se é honesto” (Feirante, 2015 – 

informação verbal).“Saber onde já comprou e também saber as outras pessoas que já 

compraram, [bem como] as outras pessoas lhe vendem” (Feirante, 2015 – informação 

verbal); “ 

As transações comerciais realizadas no passado também facilitam a construção da 

confiança, tendo em vista que a experiência do comércio já foi vivenciada de maneira exitosa, 

dando mais segurança para efetuar as vendas e/ou compras: “Você já conhece a pessoa... já 

comprou ou vendeu a ela e recebeu direitinho” (Feirante, 2015 – informação verbal). 

Correr os riscos inerentes às transações comerciais, apesar de necessário na maioria 

destas relações, requer alguns cuidados principalmente da parte de quem confia, considerando 

inclusive os custos da transação. Na relação com os feirantes, mediante a construção do ator 

social cliente, foi possível se perceberem alguns aspectos que antecedem e/ou influenciam a 

construção da confiança. Entre estes, destaca-se a necessidade de se manter presente 

fisicamente na feira com certa assiduidade e frequência. Percebeu-se isto mediante as 

perguntas feitas pelos feirantes ao longo do percurso etnográfico, como, por exemplo: “Não 

tinha mais visto você! Por que não veio? O que está acontecendo?” 

Além disso, a frequência regular à feira, mesmo que não se estabeleça uma relação 

direta com um determinado feirante, possibilita-lhe observar os comportamentos dos 

possíveis clientes: onde compram, o que compram, quando vêm à feira, entre outros. Nesse 

sentido, aponta-se a experiência da compra do feijão fiado, quando se tratou da construção 

dos preços. 

Compartilhar confidências, intimidades e fazer desabafos também foram aspectos 

notados nas relações com os feirantes e foram interpretados aqui como maneiras de favorecer 

a construção dos laços de amizade em direção à confiança. As pessoas, ao se permitirem 

conversas de fórum íntimo, abandonando o trato superficial inerente às relações entre pessoas 



 
 

desconhecidas ou que tenham pouco conhecimento, passam a se relacionar entre si em nível 

mais elevado de aproximação, contribuindo, dessa forma, para o fortalecimento do laço fraco 

até então presente na relação.  

Cite-se o caso ocorrido em uma loja de roupas, cuja proprietária, antes de atender ao 

pedido de uma nova e desconhecida cliente (que pretendia adquirir apenas uma blusa 

amarela), esquece do lado comercial da questão e passa a narrar um caso de violência sofrido 

por  ela e outros comerciantes do ramo em viagem de negócios, que envolveu assalto e 

resultou até em morte de parente de amigos. 

A vulnerabilidade ou risco estão presentes nas relações entre os feirantes e clientes, o 

que torna esses aspectos inerentes às relações de confiança (LUHMANN, 1996). Entre as 

principais vulnerabilidades percebidas na relação dos clientes para com os feirantes, destaca-

se o aspecto do cliente genuinamente confiar no feirante, considerando seu conhecimento 

prévio sobre o produto: “Confio no que os feirantes vendem ...Muitos dos feirantes produzem 

seus produtos ou conhecem a pessoa que produz ou, então, conhecem a procedência do 

produto” (Cliente, 2015 – informação verbal), além de vender assegurando a qualidade do 

produto: ‘... pode levar freguesa, eu garanto (Feirante, 2015 – informação verbal). 

Já a vulnerabilidade do feirante perante o cliente pode  ocorrer quando o feirante 

atribui crédito ao cliente. Corresponde, por exemplo, ao caso de o feirante embalar um 

determinado produto e o colocar nas mãos do cliente, dizendo: “leve, depois você me paga” 

(Feirante, 2015 – informação verbal). 

Porém, monitorar a confiança faz-se necessário para que seja ou não mantida na 

relação entre eles, o que passa a ocorrer tanto do feirante com relação ao cliente quanto do 

cliente com relação ao feirante. Entre os principais aspectos de monitoramento da confiança, 

destacam-se:  

a) continuar atendendo o cliente da mesma forma, além de oferecer o produto com a 

mesma qualidade, tendo em vista que os clientes confiam nos feirantes e eles precisam fazer 

por merecer a confiança recebida “Eu não posso enganar meu cliente: se a goma tá ruim eu a 

recolho. Não coloco ela para vender de jeito nenhum (Feirante, 2015 – informação verbal)”; 

“Tenho clientes há mais de cinquenta anos e eles confiam em mim e não posso [vacilar]”. 

(Feirante, 2015 – informação verbal); 



 
 

b) informar honestamente ao feirante a quantidade do produto escolhido contribui 

tanto para a formação quanto para manutenção da confiança, podendo ou não levá-la ao 

fortalecimento. Isto ocorre quando se pede, por exemplo, para o feirante conferir a quantidade 

de um determinado produto escolhido pelo cliente. Em situação semelhante, ouviu-se de um 

feirante: “a senhora num já contou, então eu não preciso contar” (Feirante, 2015 – 

informação verbal); 

c) comporta-se, seja feirante ou cliente, de forma coerente entre o que é dito e o que é 

praticado, tendo em vista a necessidade do comportamento de ambos corresponder aos fatos: 

“Falar e agir conforme o que falou, possibilita não só estabelecer a confiança como também 

mantê-la ao longo das relações comerciais: Não adianta eu falar algo e não colocar em 

prática” (Feirante, 2015 – informação verbal); 

d) conferir ou checar uma determinada informação com o próprio cliente ou pessoas 

próximas dele também é uma forma de monitorar a confiança. Foi o caso, por exemplo, de 

uma feirante, em tom de desconfiança, perguntar a uma cliente sobre a verdadeira causa de 

determinada ausência a evento festivo em sua família: “ah, tinha uma pessoa doente na sua 

casa, né? por isso ela não foi?” (Feirante, 2015 – informação verbal); 

e) buscar informações de terceiros, checar informações, observar onde o cliente já 

comprou e o seu histórico de comprador são aspectos que não só influenciam a formação da 

confiança como também o monitoramento; 

f) cumprir as promessas e obrigações são questões essenciais no estabelecimento e 

manutenção da confiança. Isto foi percebido nas conversas e entrevistas com os participantes 

do estudo, quando se referiam às relações entre feirantes e entre eles e fornecedores: “A 

confiança de um feirante para com outro [feirante, cliente, fornecedor] ocorre “até que um 

dia o individuo não falhe” (Administração, 2015 – informação verbal). No cumprimento 

destas obrigações, os entrevistados consideram a importância do dinheiro: “... Posso ter o 

melhor relacionamento com qualquer pessoa aqui dentro, no momento em que chega no 

dinheiro, e eu não cumpro com aquela obrigação já passei a ser uma pessoa mal vista. O 

bom relacionamento [entre feirantes] se chama dinheiro, pagamento em dia (Administração, 

2015 – informação verbal). 

O monitoramento da confiança também pode gerar descréditos nas relações 

interpessoais. Isto ocorre principalmente quando um dos atores sociais não cumpre com suas 

promessas e obrigações, o que está ocorrendo, por exemplo, na relação dos feirantes da feira 



 
 

central para com o governo: “Muitos feirantes não estão mais acostumados [em serem 

fiscalizados] e nem acreditando na fiscalização“ (Administrador, 2015 – informação verbal). 

“... Os feirantes sentem muita tristeza e descrédito no poder politico principalmente” 

(Feirante, 2015 - informação verbal). 

O descrédito também aparece nas relações dos feirantes para com a Associação dos 

feirantes: “Quando a gente não tem vitória, realmente enfraquece e muito [a associação]. A 

gente lutou tanto e não deu em nada num é aqui não vai ter mais jeito, essas coisas a gente 

ouve falar” (Membro da Associação dos Feirantes, 2015 – informação verbal). A luta inglória 

de que se fala depoimento corresponde ao Projeto de Revitalização da Feira Central, que foi 

elaborado e não foi executado. 

Conforme já abordado, a confiança, além de ser uma maneira de fortalecer os laços 

entre as pessoas, também é uma maneira de controlar a má-fé. 

Formas da má-fé foram evidenciadas nesta pesquisa nos seguintes contextos:  

a) faltar com a verdade, enganando o cliente, dizendo: “que o produto é novo sem 

ser.... que vai ter uma mercadoria em tal dia e não ter. Ou dizer que vai guardar a 

mercadoria para o freguês e não guardar” (Feirante, 2015 – informação verbal); 

b) tratar com indiferença também é uma forma do feirante expressar a má-fé na 

relação com o cliente, por exemplo: “Ás vezes você vai comprar uma feira grande, aí é 

tratado de maneira simpática e carinhosa. Mas, se você vem comprar uma cebola, duas 

cebolas, é tratado com indiferença e de forma ignorante” (Feirante, 2014 – informação 

verbal). 

c) atravessar a negociação, ou seja, tirar o cliente de outro feirante é uma das formas 

dos feirantes externalizarem a má-fé entre si: “Esta mercadoria [uma fruta] custa três reais. 

Outro feirante diz que faz a mesma mercadoria por dois reais para o meu cliente. Às vezes 

vende nem ganhando, mas só pra pegar o freguês, baixando o preço da mercadoria. 

(Feirante, 2014 – informação verbal). “Muitas vezes, querendo atrair o cliente para ele, o 

convida para vir ao seu estabelecimento, já o cliente estando no estabelecimento dele.” 

(Feirante, 2014 – informação verbal). 

Já o controle da má-fé pode ser feito mediante o não pagar antecipado, quer seja na 

relação do feirante com o fornecedor ou do feirante com o cliente e vice-versa: “Pagar 

antecipado só no cinema. lá a gente paga antes de assistir ao filme. a gente tem que prever o 



 
 

que pode acontecer e cortar o mal antes que esse aconteça” (Feirante, 2014 – informação 

verbal).  

Tratar os clientes de maneira igual, ou seja, sem diferenças no atendimento em termos 

de prioridades é também uma forma de controlar a má-fé. Nesse sentido, a vivência na barraca 

de S. W contribuiu para esse entendimento. Ou seja, na sua  barraca havia fila para todos e 

todos eram tratados com a mesma presteza.  

Monitorar o comportamento do outro é também uma maneira de controlar a má-fé: 

“Tudo de ruim [referindo-se ao calote] que acontece aqui na feira agente sabe logo. Isso se 

prolifera muito fácil, muito fácil, porque propaganda ruim é rápida” (Feirante, 2015 – 

informação verbal).  

Neste sentido, a vergonha e o medo de punição pelos erros cometidos passam também 

a ser uma forma de monitorar o comportamento do outro na direção de controlar a má-fé: 

”Tem fornecedor aqui na feira que dá calote e some. Só depois de muito tempo, anos, 

reaparece” (Feirante, 2015 – informação verbal); “Tem cliente que pegou queijo e não 

pagou... e quando vem a feira passa do outro lado da rua para que eu não o veja, nem olha 

para o lado de cá .“ (Feirante, 2015 – informação verbal); “Quando o vejo na rua, ele faz que 

não me vê, se esconde [referindo-se aos caloteiros]“ (Feirante, 2015 - informação verbal).  

O uso da punição também é usado para controlar a má-fé:“Ladrão aqui [na feira] não 

é só preso, é morto e esquartejado” (Cliente, 2015 – informação verbal).“Aqui no mercado, 

tudo pode [referindo-se as formas de punição].” (Feirante, 2015 – informação verbal); 

“Debaixo daquelas mesas [bancos, bancadas] tem revolveres, tem facas que podem também 

machucar aquele que agride” (Cliente, 2015 – informação verbal); “A policia aqui não 

resolve nada, aqui só resolve na tapa, na faca, no tiro, é o jeito que se dá jeito, é 

esse”(Administração, 2015 – informação verbal). 

Não cumprir as obrigações, como o fato de desrespeitar dia de pagamento dá punição, 

podendo chegar a óbito. O mesmo pode ocorrer na relação do feirante com o fornecedor:  

O camarada que é fornecedor fornece aquela mercadoria para o individuo 

[comerciante]. Ele consegue o êxito de vender o suficiente pra pagar ao seu 

fornecedor e ficar com o lucro. Mas, o que é que ele faz ? [Ele] já tem outras 

obrigações [e vai] pagar a outras obrigações... Além de pagar as outras 

obrigações aí deixa de cumprir com aquele. e já vem agora a questão da 

mentira, da desculpa, que não pôde e que a feira foi ruim, isso e aquilo 

outro.(Administração, 2015 – informação verbal, grifo da autora) 



 
 

Outro exemplo de punição para evitar a má-fé foi coletado mediante a escuta de um 

desabafo de um dos entrevistados, quando falava da prostituição infantil no mercado da feira 

central. Ou seja: “... meninas de 13 anos estão sendo trazidas para se prostituir no mercado. 

[a turma] está se organizando para dá uma pisa nele, tendo em vista que bandido e mau 

caráter só na pancada. A feira só vai melhorar quando aquele cara receber uma surra, 

receber uns tiros, mandar João num sei de que dar uns tiros nele”(Administração, 2015 – 

informação verbal).  

Já o calote ocorre mais nas compras a  atacado do que no varejo. Nestes casos, os 

feirantes avisam uns aos outros não só para se solidarizarem, conforme abordado no início 

deste capítulo Existe solidariedade nas relações interpessoais e também na hora de prevenção 

de futuros calotes: “O calote a gente vê na pessoa. você vai tentando, tentando [e observando 

o comportamento](Feirante, 2015 – informação verbal). 

Em síntese, nas relações interpessoais, a confiança é vista tanto como um recurso 

intangível que estrutura as relações de amizade como pode ser usada para controlar a má-fé e 

o oportunismo, tendo em vista a vulnerabilidade e/ou riscos inerentes às relações econômicas 

e sociais, o que torna a confiança uma forma de administrar a vulnerabilidade nestas relações. 

As transações comerciais, por sua vez, são estabelecidas mediante os interesses das 

partes envolvidas, que podem ser atendidas ou não, a depender da forma como as relações 

estão estruturadas. Desse modo, abordar-se-á a seguir a relação entre os stakeholders, 

destacando a maneira como eles interagem no mercado da feira de Campina Grande. 

 

9.4 Relações de Reciprocidade entre Stakeholders 

As relações entre os stakeholders são definidas mediante os interesses das partes 

envolvidas e tanto podem influenciar quanto serem influenciadas pela organização no alcance 

dos seus objetivos (FREEMAN. 1984). Sendo assim, os interesses passam a ocupar um local 

de destaque tanto na estruturação quanto na modelação dos relacionamentos entre eles. 

Além disso, entre outros aspectos, considera-se a reciprocidade entre eles, tanto no que 

se refere às responsabilidades e deveres para com a organização quanto da organização para 

com eles. A reciprocidade, a lealdade, a justiça e o tratamento ético são aspectos que tanto 

podem ser demonstrados nestas relações, quanto podem contribuir na construção da confiança 

(FASSIN, 2012).   



 
 

Para Fassin (2012), as obrigações morais recíprocas entre uma empresa e seus 

stakeholders são vistas como sendo aspectos essenciais na construção de relacionamentos 

comerciais, baseados nos comportamentos honestos, corretos e justos, o que o autor 

caracteriza como sendo a equidade nos negócios.  

Portanto, considerados os interesses entre as partes envolvidas (FREEMAN, 1984), a 

reciprocidade entre os stakeholders (FASSIN, 2012) e também o percurso etnográfico 

vivenciado, buscou-se identificar quem são os principais stakeholders que circulam na feira 

central de Campina Grade, destacando-se seus principais interesses a fim de se compreender 

como interagem entre si. 

Os principais stakeholds identificados na feira central de Campina Grande, também 

denominados, nesta pesquisa, como sendo agentes econômicos e/ou atores sociais, foram: os 

feirantes (comerciantes); os clientes; os fornecedores; a associação dos feirantes e o governo, 

mediante seu representante oficial.  

Apesar desta multiplicidade de atores sociais interagirem entre si e compartilharem o 

mesmo ambiente de mercado, as relações entre eles foram analisadas levando-se em 

consideração as seguintes díades de relacionamentos: feirantes e clientes; feirantes entre si; 

feirantes e fornecedores; feirantes e associação e feirantes e governo.  

Na relação entre feirantes e clientes, percebeu-se que os interesses são expostos de 

maneira clara, tanto da parte de um quanto do outro. No percurso etnográfico, ficou evidente 

que alguns feirantes, mesmo não desgrudando o olho da balança, conseguem dar atenção aos 

clientes sem perderem as oportunidades das vendas. 

Os feirantes, ao venderem seus produtos, buscam fidelizar os clientes, tornando-os 

tanto amigos quanto clientes: “Eu gosto que meus clientes voltem [a barraca]. Eles são meus 

amigos” (Feirante, 2014 – informação verbal). Para isso, procuram atendê-los bem: “Ah eu 

tenho que... tratá-los da melhor forma possível, melhor do que o pessoal lá em casa, porque 

eles [os clientes] que me mantêm (Feirante, 2014 – informação verbal), intencionando, 

inclusive, que o cliente divulgue a qualidade do produto e/ou do atendimento recebido. “Se 

você tratar um cliente mal, ele vai propagar pra 10 pessoas no mínimo e se você tratar ele 

bem, ele vai propagar só pra duas, então você viu a diferença na porcentagem” (Feirante, 

2014 – informação verbal). 



 
 

Nesse sentido, os feirantes buscam tratar os clientes de maneira gentil, aconselhando-

os e cuidando deles. A gentileza foi percebida em situações em que se solicitava uma 

informação e o feirante não apenas prestava os esclarecimentos, como também levava o 

cliente ao encontro do produto almejado. Ou seja, eles não só emitem a informação. Eles 

deixam suas barracas, seus afazeres para atender o interesse do cliente. 

O aconselhamento emerge ao longo das conversas que envolvem o ato de comprar. O 

desabafo da feirante da loja de roupas representa isto: “Eu nunca tive medo porque quem 

anda com Deus é sempre protegido” (Feirante, 2015 – informação verbal) 

Já o cuidado com o cliente emerge tanto nas tentativas para satisfazer seus gostos, 

oferecendo mercadorias que o agradem: “Nas próximas compras irei incluir roupas do seu 

gosto” (Feirante, 2015 – informação verbal), quanto em situações em que o feirante já 

conhece algumas peculiaridades do cliente em termos de saúde, por exemplo, e tenta 

resguardá-lo de possíveis problemas. Evitando causar problemas de saúde a um cliente 

possivelmente com glicose alterada, o feirante comentou: “Não irei lhe dá mais a água de 

coco devido a sua glicose” (Feirante, 2015 – informação verbal). 

Referindo-se ainda aos interesses dos feirantes nas suas relações com os clientes, 

notou-se que eles não deixam os clientes saírem da feira sem levar o produto almejado e, para 

isso, estão sempre dispostos a dar um jeitinho, seja apelando para redimensionar a quantidade 

do produto e/ou permitindo que o cliente pague depois (fiado), de acordo com o informado  ao 

se tratar da construção dos preços.  

Além disso, percebeu-se que, na hora de dar o troco ao cliente, caso o feirante não 

disponha do valor necessário, vai oferecendo outros produtos que equivalham ao troco, 

garantam a venda e agradem ao cliente: “Aqui a gente sempre dá um jeito...” (Feirante, 2015 – 

informação verbal). 

Preocupam-se também em tornar o ambiente da feira, principalmente seu boxe ou 

bancada ou pedaço de chão, espaços agradáveis de convivência e de boas transações 

comerciais, inclusive arranjando meios de se livrarem de clientes incômodos: “[...] Tem 

freguês que chega com mal-estar e atrapalha até os outros. Muitas vezes eu boto até na frente 

de todo mundo, porque todo mundo se acha assim incomodado com aquela pessoa. Boto na 

frente para ele ir embora. Não é porque ele é bonito não, Gente mostrada deve sair primeiro 

que todo mundo”(Feirante, 2014- informação verbal). 



 
 

Outro aspecto importantíssimo no mundo da feira é que os feirantes, literalmente, vão 

ao encontro dos clientes, buscando chegar cada vez mais perto deles, conforme abordado no 

capítulo sobre a ocupação dos espaços e expansão da feira central. Assim como gostam de 

atrair e agradar  seus clientes, também esperam receber deles atenção e respeito:“ os feirantes 

precisam e gostam de receber atenção “(Cliente, 2015 – informação verbal). Mais um caso: 

Tinha clientes que vinham ao meu restaurante, comiam e no final de semana 

diziam que não tinham dinheiro para pagar. Então, pediam para fazer o 

pagamento com mercadorias. Dando, por exemplo, uma caixa de verduras. 

Mesmo as verduras não estando boas, eu as recebia e, se fosse o caso, as 

jogava no lixo. Mas, não deixava de receber. Prestei um serviço e eles [os 

clientes] têm que respeitar o meu trabalho. ( Feirante, 2015 – informação 

verbal). 

Outros interesses, aqui denominados de satisfação pessoal, contribuem para a 

permanência dos feirantes na feira, interferindo também na forma como irão se relacionar 

com seus clientes e demais atores sociais que permeiam a feira. É o caso, por exemplo, de 

uma feirante, inclusive já adiantada na idade, que, mesmo sem depender do comércio da feira 

para sua sobrevivência, ampliou sua barraca de cereais e incluiu aos sábados apresentações de 

repentistas ou cantadores junto com bebidas alcoólicas, como a tradicional cachaça.  

Já os clientes almejam comprar produtos de procedência segura: “Confio no que os 

feirantes vendem: muitos dos feirantes produzem os produtos... ou então conhecem as pessoas que 

produzem... conhecem a procedência do produto (Cliente, 2015 – informação verbal). “Gosto de 

pegar nas frutas e nos legumes e escolher [o que quero].Gosto da variedade e da qualidade 

dos produtos”(Cliente, 2015 – informação verbal). Também buscam o menor preço, 

conforme abordagem neste capítulo quando se tratou da construção dos preços. 

Também os clientes gostam de fazer amigos na feira: “Gosto das conversas e das 

amizades que são feitas na feira” (Cliente, 2015 – informação vebal). “Onde chego, tem um 

cafezinho guardado para mim... um papo agradável “(Cliente, 2015 – informação verbal. E  

almejam transitar por um ambiente de feira salutar em vez de degradante, como está 

ocorrendo: “ Frequento menos a feira porque tenho pena, assim me dói ver a 

descaracterização da feira” (Cliente, 205 – informação verbal); “Tem partes na feira que 

não ando de jeito nenhum... são insalubres, como a feira das galinhas” (Cliente, 2014 – 

informação verbal.) 

Ao refletir sobre alguns dos interesses apresentados pelos feirantes e clientes nas 

relações comerciais, percebe-se a acentuada presença da reciprocidade entre ambos. O 



 
 

feirante procura tratar bem o cliente, oferecendo-lhe produtos de qualidade, com procedência 

segura e pelo menor preço. O cliente, por sua vez, divulga a qualidade dos produtos 

adquiridos e também o bom atendimento recebido. Se o cliente não reclama do preço e nem 

da qualidade do produto, o feirante torna-se flexível tanto no redimensionamento da 

quantidade do produto quanto na forma de pagamento. 

Notou-se ainda que o medo de serem vítimas de assalto ou de voltarem a vivenciar os 

arrastões levou os feirantes a se interessarem pela autoproteção, passando a terem uns para 

com os outros comportamentos de reciprocidade. Para tanto, uniram-se e contrataram uma 

segurança privada:  

Juntou os feirantes e elegeu um grupo de pessoas pra fazer segurança 

privada assim, sempre dar uma volta na feira. Pegou alguém fazendo coisa 

errada, então traz e entrega à policia. A gente paga a esse grupo pra fazer 

isso e no final da feira a gente paga a cada um, dá uma contribuição e eles se 

cotizam entre eles (Feirante, 2015 – informação verbal). 

Além disso, alguns feirantes passaram a vigiar uns aos outros e a andar 

acompanhados: “Quando entram pessoas duvidosas no mercado, que sempre entram, já que 

a feira é aberta pra todo mundo... os feirantes veem e ficam de olho, já rondando, como assim 

servindo de segurança”(Feirante, 2015 – informação verbal). “Não ando sozinho e faço 

questão de mostrar que sou amigo dos outros feirantes. Os bandidos só atacam se você 

estiver sozinho” (Feirante, 2015 – informação verbal).  

Percebeu-se também que, entre os feirantes, existem interesses recíprocos de ajuda: 

[...] A gente não pode se negar, a gente tem que tá sempre disposto a ajudar 

um ao outro, porque isso aqui é uma comunidade, é uma irmandade, tá 

entendendo? Se um dia eles precisar de mim, se eu puder ajudar, eu ajudo da 

melhor forma possível e no dia que eu precisar deles, eles também, com 

certeza, vão me ajudar da melhor forma possível. (Feirante, 2015 – 

informação verbal)  

Tem restaurantes menores do que o meu  aqui na feira. Ás vezes eles 

cozinham em pequenas proporções e chega um cliente deles e não tem mais, 

aquela comida. Então, [o feirante] diz: Vá ali em d. C. buscar uma porção 

dessa. Eu sirvo com a maior qualidade. Se eu precisar eles fazem a mesma 

coisa (Feirante, 2015 – informação verbal). 

 

Os feirantes revelaram interesses em perpetuar seu comércio, com a participação de 

pessoas da família, ultrapassando gerações e contribuindo para o fortalecimento da idéia de 

que o comércio na feira é passado de pai para filho:  

 



 
 

Comecei na feira através do meu pai. Depois, ele [o pai] teve uns problemas 

familiares, teve que sair e eu fiquei. Veio meu irmão primeiro, depois meu 

irmão saiu e eu fiquei no lugar dele. Ai depois [...], meu pai voltou a ficar 

comigo, veio a falecer e eu fiquei até hoje (Feirante, 2015 - informação 

verbal). 

 

Este interesse de perpetuar seu comércio, passando-o de geração a geração, contribui 

para que eles tenham atitudes recíprocas, no que se refere a se unir na luta pela preservação do 

patrimônio histórico e cultural, que é a feira central. 

Na relação com o governo, os feirantes apresentaram elevado descrédito no 

cumprimento de suas promessas: “Muita tristeza, descredibilidade, no poder público” 

(Feirante, 2015 - informação verbal), conforme mencionado no tópico que trata do papel 

estruturante do governo na feira central. 

Nesse sentido, a não execução do projeto de revitalização da feira central deu margem 

para que os feirantes desconfiassem dos reais interesses do governo, passando, inclusive, a 

terem medo de saírem dos espaços que ocuparam ao longo do tempo e/ou de verem seus 

boxes e bancadas serem padronizados, perdendo aquela característica naturalidade e 

espontaneidade.  

Por outro lado, a não governança favoreceu a administração independente de seus 

próprios negócios, despertando-lhes a vontade de continuarem como estão e de se unirem para 

resolver os problemas de infraestrutura da feira: “Os concertos do mercado são feitos 

mediante uma cotinha feita entre feirantes” (Administrador, 2015 – informação verbal). 

Estes interesses, entre outros, fundamentam as lutas da Associação dos Feirantes: 

Lutamos pela história e pela preservação do patrimônio, que é a feira. Os 

feirantes precisam se unirem (sic) e abraçarem a feira, senão o comércio vai 

ser perdido. É preciso que os feirantes responsabilizem-se pelas ações de 

melhoramentos na feira, fazendo algo de destaque para os feirantes e para a 

feira, contribuindo para o crescimento e melhoramento da feira central. 

(Membro da Associação, 2015 – informação verbal). 

No entanto, apesar das lutas pela preservação da feira central, a imagem da Associação 

está desgastada frente aos feirantes, assunto também já abordado em capítulos anteriores.  

Quanto ao governo municipal, seus interesses pela feira estão voltados para os 

interesses meramente políticos. Ou seja, continuar usando a feira para ganhar as eleições. “A 

feira é e sempre será política” (Feirantes, Administradores, 2015- informação verbal), 

conforme abordado no tópico sobre o papel estruturante do governo na feira. 



 
 

Dentre os interesses da administração geral da feira, órgão oficial que representa o 

governo na feira, está a resolução dos problemas dos feirantes. Para isso, a administração se 

utiliza de duas estratégias principais: escutar as reclamações dos feirantes sem fazer 

promessas, mas agindo e arcando, em alguns casos, com os próprios recursos: “para 

concertar uma telha, por exemplo, tiro o dinheiro do meu bolso” (Administração, 2015 – 

informação verbal). A outra estratégia, que se tornou um hábito da administração, consiste em 

solicitar aos feirantes que não busquem resolver diretamente os conflitos entre si. Em vez 

disto, busquem a administração para intermediar:  

É um hábito na feira que todos os problemas que acontecem venham logo 

para a administração. Peço aos feirantes para não iremresolver seus 

problemas diretamente com outro feirante. Por exemplo: um feirante para 

seu carro na frente do banco de outro feirante... fico sabendo e vou até ele 

para pedir que saia, já que está prejudicando o comércio do outro. Dessa 

forma, estou conseguindo resolver os problemas. Antes eram muitas brigas, 

até de facas (Administração, 2015 – informação verbal). 

 

Os interesses entre feirantes e fornecedores vêm sofrendo modificados ao longo do 

tempo. A camaradagem inicial dos fornecedores de deixaram e/ou emprestarem seus produtos 

para que os feirantes pudessem vender, sem se preocuparem com os possíveis custos, caso o 

produto e/ou a mercadoria não fosse vendida, está sendo abandonada nestas relações.  

Em vez disto, os fornecedores já explicitam quanto querem ganhar antes de deixar o 

produto para venda, fazendo valer a premissa de cada qual por si e Deus por todos, salvando-

se quem puder:  

Você [o feirante] chega pra pedir uma mercadoria [ao fornecedor], dizendo: 

bota um queijo aqui. Aí o cara [o feirante] diz só boto por tanto. Antes não a 

gente pedia emprestado e depois devolvia e dava tudo certo, era bom demais, 

era muito bom mesmo (Feirante, 2015) 

Essa mudança no comportamento do fornecedor em relação ao feirante pode ser 

entendida pelo número de calotes praticados.  

Por fim, independente da díade de relacionamentos, os interesses dos stakeholders não 

só determinam e estruturam os relacionamentos entre eles, como também possibilitam aos 

atores sociais envolvidos a condição de refletirem sobre suas necessidades individuais na 

direção de construírem um relacionamento interpessoal, no qual as partes envolvidas sintam-

se atendidas em seus interesses.  



 
 

Para isso, a reciprocidade entre eles passa a ser uma condição essencial. Além disso, 

faz-se necessário que alguns interesses sejam redimensionados e/ou balanceados, visando ao 

equilíbrio e bem-estar nas relações comerciais e sociais.  

Como a reciprocidade é uma das condições para promover a dignidade humana 

(JACOBSON, 2007, 2009), no capítulo seguinte analisa-se como as relações de dignidade são 

construídas entre os stakeholders da feira central. 

 

 

  



 
 

10. RELAÇÕES DE DIGNIDADE NO MERCADO DA FEIRA LIVRE DE CAMPINA 

GRANDE 

Compreender como as relações de dignidade são construídas entre os diversos 

stakeholders no mercado da feira central de Campina Grande implica, inicialmente, saber 

como os feirantes, clientes, fornecedores e representantes do governo entendem a questão da 

dignidade humana e também conhecer a forma como eles lidam com as condições de trabalho 

inerentes à feira central, consideradas eminentemente violadoras da dignidade humana.  

 

10.1. CONCEPÇÕES OU SIGNIFICADOS DE DIGNIDADE HUMANA 

Baseando-se nas concepções de dignidade humana apresentadas por Tadd, Vanlaere e 

Gastmans (2010), que, entre outros aspectos, consideram aspectos inatos e/ou adquiridos na 

construção da dignidade e considerando-se também as vivências etnográficas advindas pelas 

entrevistas e observações participantes realizadas ao longo desta pesquisa, percebeu-se que os 

feirantes, clientes, fornecedores e representantes do governo, concebem a dignidade humana 

como sendo algo predominantemente relacionado à integridade, ao valor intrínseco e ao status 

moral. 

A dignidade da integridade ou identidade da pessoa humana (TADD;VANLAERE; 

GASTMANS, 2010) corresponde ao sentido de dignidade social (JACOBSON,2007), 

abrangendo tanto a dignidade do self quanto a relacional. A dignidade do self refere ao 

autorrespeito e autovalor. Já a dignidade relacional é construída nas interações entre 

indivíduos e, entre outros aspectos, refere-se à presença do respeito e da valorização em 

direção ao outro.  

Desse modo, respeitar o outro ultrapassa o simples gostar: “Não sou obrigado a gostar 

de ti. Mas, tenho que te respeitar: eu posso não gostar de ti, mas eu te respeitando eu nunca 

vou fazer um mal pra ti, você nunca vai ser prejudicada por conta de mim” (Administração, 

2015 - informação verbal) 

O respeito nas relações interpessoais também se apresenta de maneira atrelada aos 

direitos básicos dos cidadãos brasileiros, conforme previsto na sua Constituição Federal. 

 

Dignidade pra mim é ter direito ao trabalho, a uma residência pra morar, a 

uma alimentação diária. É ter direito à saúde, educação... tudo que um ser 

humano pode buscar na sua vida. [Ou seja]ser respeitado e ter acesso a essas 



 
 

coisas, isso é ter dignidade (Membro da Associação, 2015 – informação 

verbal), “A dignidade é respeitar o próximo [...] não pegar nada alheio, 

procurar levar sua vida dentro das coisas possíveis, desde que não engane a 

ninguém (Feirante, 2014 – informação verbal ). 

 

A dignidade de valor intrínseco do ser humano é herdada por todos os indivíduos ao 

nascerem. Faz parte da natureza humana, independente de suas características sociais, mentais 

ou físicas, tornando-se um valor inalienável do ser humano (TADD;VANLAERE; 

GASTMANS,2010; KANT, 2005). Por exemplo: “É algo diferente no ser humano... ele já 

nasce com isso [a dignidade]” (Produtor, 2015-  informação verbal); “Dignidade humana... 

imagem e semelhança de deus” (Feirante, 2015 – informação verbal).  

A dignidade do status moral consiste em o indivíduo  fazer escolhas morais nas 

relações interpessoais e sociais (TADD;VANLAERE; GASTMANS, 2010), como, por 

exemplo, fazer uso da honestidade nas relações de trabalho: “se eu trabalho com DVD eu 

jamais colocaria uma mercadoria queimada pra vender”(Feirante, 2014 – informação 

verbal); “coloca a margem [de lucro] honesta, para que ele não só ganhe como o 

consumidor também” (Cliente, 2014 – informação verbal); “Dignidade é a gente andar 

sempre em linha reta, respeitando o próximo, cumprindo sempre as suas obrigações, sem 

deixar rastro de coisas erradas” (Fornecedor, 2015 – informação verbal). 

Pelo observado, a dignidade humana na feira central é concebida pelos diferentes 

stakeholderscomo como algo plural, sujeito às várias concepções, confirmando, assim, as 

diversas concepções que emergiram ao longo do tempo e do espaço (GRIFIN-HESLIN, 2005; 

SARLET, 2010; ARAUJO, 2013). 

 

10.2 COMO OS STAKEHOLDERS LIDAM COM AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DA 

FEIRA CENTRAL 

10.2.1 A ocupação dos espaços na feira 

No início da fundação da feira central e também ao longo do seu processo de 

crescimento e expansão, o governo era quem escolhia o local em que os feirantes poderiam 

comercializar seus produtos, dentro do complexo urbano do centro da cidade de Campina 

Grande.  



 
 

Logo, a escolha do local para o comércio não respeitava o livre arbítrio da maioria dos 

feirantes para expor seus produtos no local em que de fato quisessem e considerassem 

adequados. Em vez disto, evidenciavam-se interesses políticos na organização e no 

funcionamento da feira central, caracterizando tanto assimetria quanto vulnerabilidade nos 

relacionamentos dos feirantes em relação ao governo e, por conseguinte, podendo provocar 

nos feirantes a violação na dignidade do self ou da integridade (JACOBSON, 2007, 2009; 

TADD; VANLAERE; GASTMANS,2010). 

Na atualidade, a relação de vulnerabilidade dos feirantes com o governo continua, 

tendo em vista os interesses políticos que ainda predominam na feira. Um exemplo disto é o 

projeto de revitalização da feira central que ainda não foi executado, o que gera expectativas e 

inseguranças nos feirantes.  

Expectativas, por se tratar de assunto discutido pelos feirantes entre si e com os outros 

atores sociais (clientes, fornecedores), além de ser assunto propagado pelos diversos meios de 

comunicação (jornais, TV, redes sociais), há mais de cinco anos, ao ponto de pensarem que a 

revitalização da feira não irá mais acontecer. 

Insegurança, porque eles não sabem o que irá ocorrer com a feira em termos de 

estrutura física. Alguns feirantes têm medo, por exemplo, de terem que sair dos locais onde 

suas barracas foram construídas, ou seja, medo de abandonarem os pontos comerciais que 

construíram há mais de cinquenta anos, perdendo suas referências e o contato seguro com os 

clientes,  acostumados a encontrá-los no mesmo lugar. Outros feirantes têm medo de que haja 

uma transformação geral na estética da feira, tirando sua espontaneidade e “status” de feira 

ao ar livre, passando a ser uma feira padronizada.  

Estas expectativas e inseguranças fortalecem a vulnerabilidade dos feirantes em 

relação ao governo, gerando neles a possibilidade de vivenciarem situações de danos 

psicológicos e/ou psicossomáticos (AGASSI, 1984), podendo afetar tanto a dignidade do self 

quanto a dignidade relacional (JACOBSON, 2007, 2009). 

 

10.2.2 O crescimento e expansão da feira 

O crescimento e expansão da feira nas diversas ruas do centro urbano da cidade de 

Campina Grande com a acirrada ocupação dos espaços dificultou a mobilidade das pessoas 

dentro da feira, inibindo as transações comerciais. Mais uma vez, os feirantes, fornecedores 



 
 

e/ou produtores foram submetidos a condições de trabalho não favoráveis ao desenvolvimento 

do trabalho decente. 

Além disso, a feira central começou a misturar-se com outros estabelecimentos 

comerciais, como mercadinhos, mercearias, farmácias e lojas em geral, fazendo com que os 

feirantes passassem a vivenciar situações de concorrência não só entre eles, mas também com 

os grandes supermercados próximos, chegando até a colocá-los em situação de concorrência 

desleal.  

Isto possivelmente acentuou a competição entre os feirantes, exigindo a necessidade 

de chegar cada vez mais próximos dos clientes. E, mais uma vez, a desigualdade de condições 

de trabalho entre os comerciantes foi realçada, podendo afetar a dignidade da integridade dos 

comerciantes (TADD;VANLAERE; GASTMANS,2010). 

Ainda quanto à ocupação dos espaços, como uma forma de expandir o negócio, os 

feirantes começaram a deslocarem-se para outras ruas da feira, construindo, com esse 

movimento, tanto novos pontos comerciais quanto duplicando os já existentes. Para isso 

contaram com a presença e auxílio de pessoas próximas da família e também com amigos e 

colegas, fortalecendo os laços fortes e criando laços fracos (GRANOVETTER, 2005). 

Nas relações entre pessoas que estabeleceram entre si laços fortes, presume-se a prévia 

existência da confiança de que um feirante não irá trapacear e/ou enganar o outro. Sendo 

assim, a confiança oriunda dos relacionamentos não só estrutura as relações de amizade, 

atenua a má-fé, como também passa a ter um papel fundamental na permanência do feirante 

na feira, à medida que possibilita-lhes  unirem-se para lidarem com a concorrência inerente ao 

mercado competidor da feira central.  

Cada rua que o feirante ocupa dentro do mercado da feira central sinaliza se ele está ou 

não em situação de vantagem, no que diz respeito à possibilidade de atrair mais clientes para 

sua barraca. Neste sentido, os feirantes que estão dentro do mercado público municipal têm 

menos probabilidade de atrair clientes do que os feirantes que se localizam nas ruas 

circunjacentes ao mercado público. Isto faz com que os feirantes de dentro do mercado 

sintam-se ilhados, presos, sem poder sair de lá, tendo em vista as especificidades do seu 

negócio.  

À luz de Agassi (1986), o fato de se sentirem “presos e/ou ilhados” pode ser 

compreendido como causador de danos psicológicos em decorrência das condições de 



 
 

trabalho, podendo violar sua dignidade do self, também denominada de integridade da pessoa 

humana (TADD; VANLAERE; GASTMANS, 2010).  

10.2.3 Diversos meios para exposição dos produtos  

Os diversos tipos e estilos de boxes, bancadas e também as diferentes maneiras dos 

feirantes usarem os pedaços de chão no asfalto são aspectos que sinalizam que, ao mesmo 

tempo em que eles estão imersos num mesmo mercado socialmente construído, 

compartilhando simultaneamente de ações econômicas e sociais (GRANOVETTER, 2007), 

eles usufruem de meios desiguais para expor seus produtos. 

No entanto, a desigualdade que é retratada na diversidade dos meios usados para 

vender os produtos parece não interferir na relação entre os feirantes. Em vez disso, o que se 

observa na feira, entre outros aspectos, é que os feirantes são solidários uns com os outros, 

facilitam o estabelecimento de laços fortes e fracos entre si e buscam, de maneira recíproca, 

ajudarem-se. 

Neste sentido, tanto a solidariedade quanto a reciprocidade colaboram para a 

construção da dignidade social. 

 

10.2.4 Funcionamento da Feira 

Como a feira funciona todos os dias da semana (apesar de predominar nas quartas, 

sextas e sábados), o rodízio entre os feirantes na ocupação dos boxes, barracas e pedaços de 

chão passa a ocorrer como uma melhor forma de aproveitar os espaços da feira, bem como de 

oportunizar a outros feirantes que não possuem espaços fixos a possibilidade de realizarem 

suas transações comerciais. Mais uma vez, estes rodízios são estabelecidos mediante o 

estabelecimento de laços fortes e fracos, que podem fortalecer e/ou gerar a confiança e, por 

conseguinte, a construção da dignidade social, que abrange aspectos do self e relacional 

(JACOBSON, 2007). 

Outro aspecto que interfere no funcionamento da feira é o não pagamento de taxas à 

prefeitura, seja para adquirir e/ou manter pontos comerciais. Isto reforça a assimetria de poder 

entre governo e feirantes, bem como acentua as possibilidades de violação da dignidade 

humana. Além disso, possibilita uma superlotação de feirantes na feira, compartilhando um 

único espaço físico. 



 
 

No entanto, se, por um lado, esta ação do governo possibilita a violação da dignidade 

do self dos feirantes, a maneira como eles lidam com a superlotação na feira pode gerar a 

dignidade relacional, mediante o respeito que, necessariamente, precisam desenvolver entre si 

apesar das diferenças. Aliás, o respeito, traduzido como dignidade, passa a ser uma condição 

essencial na sua manutenção e fixação no mercado da feira. Ou seja, cada feirante precisa 

respeitar o lugar do outro, sob pena de resolver a invasão de espaços com discussões, brigas e 

até violência. 

Neste ínterim, percebe-se que tanto a boa-fé quanto a má-fé podem emergir nos 

relacionamentos interpessoais. E, para evitar ou atenuar a má fé, os feirantes podem usar tanto 

a confiança quanto a punição. Note-se  que a maioria dos acordos entre feirantes, entre 

feirantes e clientes e entre feirantes e fornecedores e/ou produtores é feita de maneira verbal, 

o que, mais uma vez, reforça o papel da confiança nas relações comerciais.   

 

10.2.5. Condições precárias na feira e possibilidades de violação e/ou promoção da 

dignidade humana  

As precárias condições de trabalho podem ser compreendidas, segundo as próprias 

palavras de uma feirante:  

As condições de trabalho na feira são sub-humanas. É acordar cedo, 

alimentar-se mal, correr muito, fazer todo tipo de trabalho e conviver com as 

diversas relações pessoais: a gente convive desde o pedinte... convive com a 

violência, convive com o feirante que tá aqui também, convive com os 

freguês (sic) né, que chama cliente que vem comprar, a gente convive com 

tudo (Feirante, 2015 – informação verbal) 

Porém, nem todos os feirantes aceitam viver em condições sub-humanas de higiene e 

de limpeza. É o caso da feirante que não só decidiu preparar suas refeições como também as 

dos colegas feirantes, aproveitando, assim, a oportunidade para abrir o seu próprio negócio:  

A falta de higiene nessa feira era tão grande que eu tinha nojo de comer 

aqui...Então comecei a cozinhar minha própria comida. Ai o pessoal vizinho 

[outros feirantes] diziam (sic): o que é que a senhora tá fazendo ai? Tá tão 

cheiroso... não daria para a senhora fazer pra gente também. Foi assim, que 

comecei a fazer comida na feira para os outros feirantes (Feirante, 2015 – 

informação verbal). 

O relato desta experiência possibilitou a percepção de que, mesmo submetida a 

condições violadoras, a dignidade humana, enquanto valor intrínseco, é preservada, tratando-



 
 

se de valor inalienável (KANT, 2005). Valor que ninguém pode comprar, tirar e  tampouco 

destruir ou contestar (TADD; VANLAERE; GASTMANS, 2010). 

 Porém, nem todos os seres humanos conseguem dar a volta por cima, conforme 

mencionado anteriormente. Em vez disto, as condições precárias da feira central podem 

provocar nos feirantes o sentimento da vergonha “Tem gente que tem vergonha de dizer que 

tá na feira” (Feirante, 2015 – informação verbal). Ao passo que despertar em outras pessoas 

curiosidade para saber o porquê de se estar na feira, do jeito que está: “Menina o que é que tu 

estás fazendo aqui?”. A vergonha decorrente das condições de trabalho é uma forma de violar 

a dignidade, inibindo a autoestima e a autoconfiança. (TADD; VANLAERE; GASTMANS, 

2010; NORDENFELT, 2003, 2004).  

As condições degradantes na feira também são realçadas mediante a falta da 

fiscalização dos órgãos públicos do governo: STTP (Superintendência de Trânsito e 

Transporte Público), SUDEMA (Superintendência de Administração do Meio Ambiente); 

GEVISA (Gerência de Vigilância Sanitária), Normas e Regulamentos, MP (Ministério 

Público) e Segurança Municipal. 

Caminhar ao longo das ruas da feira central, quer se esteja na posição de cliente ou 

feirante ou fornecedor ou representantes do governo, inalando odores fortes em decorrência 

da escassa limpeza e higiene, aliado à falta de sinalização no trânsito e de supervisão sonora 

dos órgãos competentes, entre outros aspectos, favorece a instalação do stress nos indivíduos, 

que é apontado por Ghai (2003) como sendo um fator desfavorável à construção do trabalho 

decente.  

A falta da Vigilância Sanitária na feira não inspecionando a produção e a 

comercialização dos alimentos em termos de higiene possibilita o surgimento de doenças, que 

poderão vir a se constituir como problemas de saúde pública, afetando não só as condições do 

trabalho decente dos feirantes (AGASSI, 1986) como também a dignidade humana dos 

demais stakeholders que circulam na feira central, seja dentro do perímetro urbano da feira ou 

fora deste. 

Já a ausência das Normas e Regulamentos fortalece a desigualdade nos meios de 

comercialização entre os feirantes, no que se refere ao tamanho de suas barracas. Ou seja, 

enquanto umas barracas possuem até um metro, o que é permitido por este órgão fiscalizador; 

outras barracas têm mais de três metros. 



 
 

As condições degradantes da feira ultrapassam as questões de higiene, sinalização e 

sonorização, abrangendo, também, comportamentos sociais desviantes e, por conseguinte, 

reforçando sua característica de ser um ambiente de mercado eminentemente violador da 

dignidade humana, conforme aponta o entrevistado:  

A dignidade na feira de Campina Grande está extremamente castigada: 

elevado índice de prostituição; prostitutas sem assistência médica e social; 

falta de projetos educacionais para as crianças da feira e falta de projetos 

para os próprios animais, que são soltos na feira, como os gatos e cachorros 

(Estudioso da área de Comunicação Social, 2015 – informação verbal) 

A ausência do Ministério Público na feira abre margens para a violação da dignidade 

humana, não apenas no que se refere ao aumento dos casos de prostituição. Passa abranger 

também problemas sociais de exploração da mão-de-obra infantil, o fortalecimento do uso de 

drogas ilícitas e de álcool na feira, inserção e fortalecimento do tráfico, entre outros.  

A falta de segurança por não haver policiamento suficiente na feira levou os feirantes a 

se organizarem e contratarem vigilância privada para cuidar de sua segurança. Ou seja, eles 

procuram criar condições de trabalho dignas no tocante à segurança no trabalho, elemento 

fortemente indicador de trabalho decente (GHAI, 2003). 

Não havendo o exercício da governança na feira, mediante a presença de seus órgãos 

fiscalizadores, o governo abre margens tanto para que a má-fé e o oportunismo se fortaleçam 

nas relações interpessoais e grupais quanto, indiretamente, permita o fortalecimento da 

existência da dignidade relacional dos feirantes em direção aos outros feirantes, bem como 

deles em relação aos clientes e fornecedores e/ou produtores. 

Independente das condições de trabalho desfavoráveis, os feirantes conseguem 

estabelecer entre si e também com os seus clientes e fornecedores relacionamentos fundados 

nos laços de amizade, solidariedade, respeito, reciprocidades, que favorecem a ajuda mútua e 

contribuírem para o fortalecimento das relações de confiança e, por conseguinte, para 

construção da dignidade relacional (JACOBSON, 2007, 2009) no mercado da feira de 

Campina Grande. 

A violação da dignidade humana também é encontrada dentro da própria 

administração da feira na relação estabelecida entre o governo e seus representantes. Ou seja, 

o governo não respeita os direitos dos trabalhadores que compõem a administração geral na 

feira, retirando deles direitos trabalhistas e, gerando neles, sentimentos de descrédito e 

também questionamentos sobre o que é dignidade humana e onde a dignidade do trabalhador 



 
 

se encontra na feira, tendo em vista que seus direitos não estão sendo atendidos e nem 

respeitados. Em vez disto, estão sendo violados. 

Dentre os direitos trabalhistas retirados, destacam-se: 

 a) pessoas idosas que continuam trabalhando na administração sem usufruir do direito 

da aposentadoria: ”... tem uma senhora, funcionaria pública efetiva, com 75 anos de idade 

trabalhando sem estar aposentada” (Administração, 2015 – informação verbal);  

b) funcionários públicos alcoólatras, que continuam trabalhando em vez de serem 

tratados: “já que, a Organização Mundial de Saúde diz que todo dependente químico é um 

doente. Existe uma portaria, existe uma lei, existe um decreto que é pra cuidar daquele 

doente [usuário do álcool). Mas, em vez disso, ele é punido: colocam sempre falta, falta, falta 

e no final do mês a remuneração dele cai porque são descontadas aquelas faltas. Esta 

violação aos direitos não só afeta o trabalhador doente, mas também toda a sua família” 

(Administrador, 2015 – informação verbal); e 

c) corte do pagamento de horas extras trabalhadas, sem aviso prévio: “porque ele [o 

funcionário] fez sua compra no mercadinho, na farmácia no cartão contando com aquele 

dinheiro, e quando chega pra receber o seu salario sabe que foi cortado injustamente de uma 

forma ilegal” (Administração, 2015 – informação verbal); 

d) e, na relação da administração com os feirantes, evidencia-se também a violação da 

dignidade humana, mediante os trabalhos dos garis, por exemplo: “ Os garis estão limpando 

o mercado, tá deixando tudo limpinho. Chega o comerciante e de propósito joga o lixo [onde 

o gari estava limpando]. Ele diz: mas senhor, limpei aqui agorinha... e o comerciante fala: 

você está aqui pra isso mesmo, sou eu quem estou lhe pagando” (Administração, 2015 – 

informação verbal) 

Nesse sentido, questiona-se: o que fazer para que os feirantes construam e mantenham 

relações de dignidade entre si e entre os demais atores sociais da feira, mesmo estando 

imersos em uma estrutura econômica e social desfavorável à construção da dignidade da 

integração? 

Possivelmente, a resposta para esta questão corresponde à construção da confiança, 

que é concebida como um caminho, uma escolha (LUHMANN, 2005), uma possibilidade que 

a maioria dos feirantes usa para atenuar a má-fé, controlando a vulnerabilidade inerente às 

próprias condições de trabalho. 



 
 

Cada vez que o governo não age ou não governa a feira, coloca, a princípio, os 

feirantes, clientes e fornecedores, bem como as pessoas de modo geral em situações de 

desvantagem social e/ou situação de risco. Porém, ao se organizarem frente à resolução dos 

problemas, ganhando autonomia para gerenciarem o seu negócio de maneira independente, 

fica entendido que os feirantes caminham para resgatar a dignidade da integridade. 

O governo pode até deteriorar as condições de trabalho na feira, possibilitando o 

surgimento da violação da dignidade humana, mas cabe aos feirantes acatarem ou não a 

violação recebida.  

Neste sentido, os feirantes lutam constantemente para não ceder às possibilidades de 

violação de sua dignidade, na direção de resgatar sua integridade enquanto trabalhadores 

dignos de condições adequadas de trabalho. Além disto, buscam controlar suas próprias 

naturezas instintivas: “Eu não quero ser como eles [referindo-se aos bandidos].Eu sei 

matar... mas, não quero e nem vou fazer isso...” (Feirante, 2015 – informação verbal); fazem 

escolhas morais, assumindo o controle de suas vidas como uma forma de lidar com a 

vulnerabilidade e sair das situações violadoras de sua dignidade.      

Em outras palavras, a dignidade é vivenciada no mercado da feira central pelo 

encontro da dignidade do self com a dignidade relacional, podendo ser promovida e/ou 

violada, mediante as relações simétricas ou assimétricas estabelecidas entre as pessoas, aqui 

entendidas como stakeholders (JACOBSON, 2007, 2009).  

 

10.2.6 Formas de expressão da dignidade nas relações entre os stakeholders 

Na relação feirante e cliente, a dignidade tanto pode ser manifestada mediante 

comportamentos específicos do feirante quanto do cliente.  

Em relação ao ator social feirante, a expressão da dignidade considera os seguintes 

aspectos:  

a) tabela de preços igual para todos: “Ter uma tabela de preço normal pra todos [...] 

porque tem muitos que quando vê (sic) que você tem um dinheirinho a mais, ele explora, isso 

aí não é ser digno” (Feirante, 2014 – informação verbal);  

b) produtos de qualidade: “respeito em oferecer produtos de qualidade... procurar 

vender a mercadoria boa” (Cliente, 2014 – informação verbal); 



 
 

c) ambiente higienizado: “procura sempre manter o ambiente limpo, asseado e bem 

arrumado” (Cliente, 2014 - informação verbal);  

d) trabalho com seriedade: ”Não abusar da boa vontade dos clientes e trabalhar com 

seriedade  [ou seja] você põe a mercadoria, você coloca numa balança e você cobra aquilo 

que é legitimo, por exemplo, eu peso um quilo de mercadoria, eu não vou colocar 900 gramas 

porque pra mim isso não é digno, então 1 quilo pra mim  é 1 quilo, eu cobro o que é 

correto“(Feirante, 2014 – informação verbal). 

Em suma, o feirante digno é visto como: 

[...] uma pessoa que tem amor ao seu negócio, que tem respeito ao seu 

cliente, respeito esse em atendimento, em produtos de qualidades, preços 

justos e que tem  interesse em atender bem,  é um feirante que atende o 

cliente de modo igualitário, independente do cliente, independente da hora, 

independente do dia e que tenha um preço tabelado para todos eles, esse é 

um feirante digno, é um feirante honesto (Cliente, 2014 – informação verbal) 

Com relação ao ator cliente, ele manifesta a dignidade na relação segundo a 

perspectiva dos feirantes, da seguinte forma: “É aquele cliente que vem sempre ... mesmo que 

ele não compre, ou que ele não tenha condições de comprar assim no momento, mas ele 

torna-se assim uma pessoa digna só por ele não comprar, mas por ele voltar (Feirante, 2014 

– informação verbal).  

Na perspectiva dos próprios clientes, a dignidade é manifestada mediante o respeito do 

cliente ao feirante, tratando-o sem humilhação ou insultos: “Se achar que o preço está caro, 

não precisa comprar, é só não soltar piada, pilera,(sic) se reportar a outra banca. E não 

agredir o feirante falando do seu produto, da qualidade, do preço, da balança, coisas do 

tipo"(Cliente, 2014 – informação verbal). 

Tanto o feirante quanto o cliente podem expressar a dignidade, mediante a emissão e 

conferência do troco correto: “passar o troco do cliente com honestidade, nunca procurar 

enganar o cliente, se por acaso por descuido a gente der um dinheiro a mais eles 

devolverem”(Cliente, 2015 – informação verbal). Além disso, ambos podem apresentar nas 

relações relatos e/ou comportamentos que indiquem sinceridade: “quando ele não tá com uma 

boa mercadoria ele diz, ele é sincero” (Cliente, 2015 – informação verbal),  

Outro exemplo que possibilita a manifestação da dignidade entre eles refere-se à forma 

como os feirantes lidam com a vulnerabilidade na relação com os clientes desconhecidos, 



 
 

mediante a confiança sem comprovação: “Leve... depois você paga” (Feirantes, 2015 - 

informação verbal). 

Observou-se também que, dependendo da relação com o cliente, o feirante torna-se 

digno como se estivesse retribuindo a dignidade recebida: “do jeito que vocês [os clientes] 

são dignos, eu também sou a ele, eu retribuo da mesma forma: muitas vezes a mercadoria 

falta e eu guardo... chega cliente de fora, nunca me compra "e aquele?" aquele já está 

vendido, porque é pra aqueles clientes, que é digno de me atender, por quê? porque eles são 

fiéis a mim “(Feirante, 2014 – informação verbal), .“... a partir do momento que a pessoa 

venha comprar aqui a mim, se eu vier faltar com respeito com ele não só moral ou qualquer 

outra forma, eu tou (sic) excluindo ele do meu próprio trabalho" (Feirante, 2014 – 

informação verbal), “... quando  eu respeito o cliente, eu acho  que o cliente me respeita e 

acho que tou (sic) sendo digno daquilo do meu trabalho (Feirante, 2015 – informação 

verbal).  

Como se percebe, a dignidade é construída a partir da interação estabelecida entre 

feirantes e clientes. A fidelidade do cliente, demonstrada por comprar o produto apenas a um 

determinado feirante e também visitar a sua barraca de forma habitual são comportamentos 

dos clientes que permitem aos feirantes o sentimento de dignidade. O sentir-se digno lhes 

estimula a retribuir a dignidade e respeitar o cliente fiel.  

Já a confiança, enquanto valor moral,  manifesta-se na relação entre cliente e feirante e 

pode  ser expressa da seguinte forma: “Em qualquer situação, se ele vem comprar a mim, e 

por exemplo se ele tá sem dinheiro e precisa levar alguma coisa, se eu vendi é porque eu 

confiei nele, se ele vier a deixar de me pagar, aí é uma baita de uma covardia, não só ele 

como eu ou qualquer outra pessoa, faltou com compromisso. “Aquele que compra e mesmo 

sendo fiado ele volta pra pagar”(Feirante, 2014 – informação verbal).“... sem tirar de outra 

pessoa pra tá (sic) comprando ali”(Cliente, 2014 – informação verbal). Essa experiência 

pode ser interpretada como um comportamento do cliente que inspira confiança ao feirante. 

Nas relações entre os feirantes, a dignidade é expressa considerando-se os seguintes 

aspectos: respeitar o espaço do outro; focar no seu trabalho e não no trabalho do vizinho, que 

é outro feirante: “sem desrespeitar o vizinho dele que também é outro feirante” (Cliente, 

2014 - informação verbal). “Olhar para o seu trabalho e deixar a vida do vizinho de lado. 

foca no seu trabalho não no do próximo” (Feirante, 2015 – informação verbal). 

Estendendo-se as demais relações (entre feirantes, entre clientes e feirantes e entre 



 
 

feirantes e fornecedores), a dignidade dá-se pelo cumprimento dos deveres e obrigações: 

“Feirante digno é aquele que compra e paga” (Fornecedor, 2015 – informação 

verbal);“aquele que cumpre os seus deveres como um cidadão” (Feirante, 2015 – 

informação verbal) e também, levando-se  em consideração o comprar e o pagar em dia: 

“feirante digno é aquele que compra e paga” (Cliente, 2015 – informação verbal). 

Por fim, tendo em vista que existem diferentes concepções de dignidade, entende-se 

que a dignidade no mercado da feira é construída pelas relações estabelecidas entre os 

diversos stakeholders, enquanto participantes de um mesmo mercado e levam em 

consideração a integridade da pessoa humana, o valor intrínseco e o status moral.  

Nessas relações, a ação de um interfere nas ações dos demais e, consequentemente, 

influencia as relações de mercado como um todo. A dignidade do mercado da feira ocorre em 

função das relações entre seus agentes (stakeholders), traduzida predominantemente pelo 

respeito entre suas partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

11. COMO SÃO CONSTRUÍDAS AS RELAÇÕES DE DIGNIDADE ENTRE OS 

STAKEHOLDERS NA FEIRA CENTRAL DE CAMPINA GRANDE 

A dignidade da integridade ou identidade proposta por Tadd, Vanlaere, Gastmans 

(2010) corresponde ao sentido de dignidade social, proposto por Jacobson (2007, 2009), 

conforme demonstrado no quinto capítulo ao se abordar dignidade humana no âmbito 

organizacional. Entre outros aspectos, contempla características da natureza humana, 

abrangendo tanto aspectos relacionados ao valor intrínseco quanto aos de status moral, 

possibilitando a preservação ou promoção ou violação da dignidade nas relações 

interpessoais, mediante o encontro de dignidades (JACOBSON, 2009). 

A promoção da dignidade da integridade ocorre quando um dos indivíduos encontra-se 

autoconfiante e em posição de confiança em relação ao outro, além de sentir-se esperançoso e 

merecedor de coisas boas. O outro ator, por sua vez, encontra-se em uma posição de 

compaixão, mente “aberta”, honesto e tem boas intenções. Sendo assim, o encontro de atores 

com estas características é mais propenso a resultar em promoção de dignidade, tendo em 

vista que o relacionamento entre eles é de solidariedade, reciprocidade, empatia e confiança. 

Além disso, contextos sociais que levem em consideração a provisão de renda, a moradia 

adequada, o acesso à educação e à saúde e o investimento social em bens públicos têm uma 

maior probabilidade para a promoção da dignidade (JACOBSON, 2009). 

Já a violação da dignidade humana ocorre em relações assimétricas, ou seja, quando o 

poder, a autoridade de uma das partes interessadas é maior que a da outra, colocando o outro 

em situação de vulnerabilidade. Dentre as situações de vulnerabilidade por parte de um dos 

atores, que pode resultar na violação da dignidade, a título de exemplificação, Jacobson 

(2009) aponta os seguintes aspectos: ignorância, doença, pobreza, vergonha e posições de 

antipatia (ambição, preconceito), podendo ser manifestada mediante comportamentos, tais 

como: insultos psicológicos, humilhações, machucões físicos, danos emocionais, entre outros, 

(JACOBSON, 2007, 2009). 

As relações entre os stakeholders no mercado da feira de Campina Grande 

caracterizam-se pela vulnerabilidade, por diferentes razões, quer seja na relação entre 

feirantes e representantes do governo, feirantes e fornecedores, feirantes e clientes, uma vez 

que possuem assimetria de informações nas suas relações. A superação desta vulnerabilidade 

é feita por diferentes caminhos, de acordo com os atores envolvidos.  

Na relação específica entre o governo e feirantes, diante da ausência da governança do 

governo, os feirantes se unem para resolverem problemas de ordem física, estrutural e social, 



 
 

ganhando autonomia para gerenciarem seu próprio negócio e, dessa forma, não se deixarem 

contaminar pelas condições de trabalho na feira que são eminentemente degradantes: “Aqui 

na feira, as condições de trabalho são sub-humanas” (Feirante, informação verbal, 2015). 

Dentre as diversas formas de não se acomodarem com a falta de governança, aponta-se 

a organização dos feirantes e, posterior contratação da segurança privada: “Temos que 

proteger a nós mesmos, nossa família e nossos clientes aqui na feira” (Feirante, informação 

verbal, 2015). 

Outro aspecto refere-se aos cuidados que alguns feirantes apresentam em seus 

comércios, no que se refere à limpeza, higiene no manuseio dos alimentos e cuidados com a 

própria estética das barracas. “Não sou bicho e não quero viver como bicho” (Feirante, 

informação verbal, 2015). “Tenho que cuidar do ambiente que trabalho... é daqui que tiro o 

meu pão” (Feirante, informação verbal, 2015).  

A organização dos feirantes frente à construção da Associação dos Feirantes também é 

uma forma de se organizarem para resolverem os degradantes problemas que permeiam a 

feira central. 

As relações de dignidade entre feirantes são construídas mediante o “controle” da 

vulnerabilidade que eles vivenciam no cotidiano laboral, estabelecendo laços não apenas 

fracos, mas também laços fortes. Desse modo, os feirantes atenuam a vulnerabilidade 

decorrente da possível má-fé, optando em responder às condições de trabalho na feira, que são 

eminentemente indignas, de forma digna. 

Diante de um contexto físico degradante e repleto de problemas sociais, os feirantes se 

unem, solidarizam-se uns com os outros, passam a ter comportamentos de reciprocidade, 

cuidando e protegendo uns aos outros, protegendo-se até da violência na feira, de maneira 

coletiva, mediante a contratação de uma segurança particular. Ao agir desta maneira, eles não 

só preservam a dignidade do self e da integridade (TADD, VANLAERE, GASTMANS, 

2010), como também constroem a dignidade social (JACOBSON, 2007, 2009) 

As condições de vulnerabilidade vivenciadas pelos feirantes na feira central e a forma 

como se organizam para tentar superá-las não são restritas apenas a esse contexto, mas 

refletem a própria história de vida dos nordestinos, que é marcada por constantes lutas pela 

sobrevivência. Esta é alcançada, muitas vezes, mediante a superação dos problemas 

climáticos/ geográficos, econômicos, sociais e políticos existentes. As condições de vida da 

maioria dos nordestinos, em termos de ausência de políticas econômicas e sociais, os colocam 

em situação de vulnerabilidade. 



 
 

Essa história de vida adversa dos nordestinos está amplamente registrada na literatura 

de cordel, que é considerada um relevante veículo de comunicação da cultura popular: 

 

O fenômeno da SECA 

provoca longa estiagem, 

que seca a água de rio, 

de lagoa, de barragem... 

causa um verdadeiro drama,  

modifica o panorama 

e desmorona a paisagem.  

(BANDEIRA, DANTAS, 2013, p. 3) 

 

Não é a seca que faz 

O Cariri ser tão pobre 

Porque aqui tem bacana 

Que esbanja como nobre 

Domina todo “minério” 

Mas esse estranho mistério 

Quem quer descobrir descobre. 

(PROJETO, UNICAMPO, 2003, p. 2) 

 

A indústria de seca vem 

Sendo usada e reusada 

Como moeda de troca 

Sobre a gente massacrada 

Que já não aguenta ripa 

E sabe que o carro pipa 

Não resolve quase nada. 

(PROJETO, UNICAMPO, 2003, p .4) 

 

No entanto, apesar de imersos em condições violadoras da dignidade humana não só 

na feira central como nos demais contextos de vida, os nordestinos buscam alternativas para 

superarem as dificuldades e preservarem a sua dignidade: 

 

Sabemos ser bem difícil 

Mas temos que aprender 

Conviver com o Semi-Árido 

E nele sobreviver 

Servir à nossa cultura, 

Fazer da agricultura 

O jeito de se viver. 

(PROJETO, UNICAMPO, 2003, p. 1) 
 

Frente às dificuldades enfrentadas pelos nordestinos e pelos feirantes na feira central 

de Campina Grande, pergunta-se de onde vem a força de superação. Mais uma vez, 

encontram-se respostas na literatura de cordel, quando trata da busca pela realização dos 

sonhos, da persistência, do trabalho árduo, da solidariedade e dos valores morais.  



 
 

Os nordestinos não se acomodam diante das dificuldades inerentes ao seu contexto.  

Ao contrário, buscam saídas para superarem suas dificuldades e têm como característica a 

persistência: 

 

No Nordeste chove pouco. 

Sei disto desde criança. 

Mesmo assim, o nordestino 

Peleja e nunca se cansa. 

Por que cada gota d’água 

Renova a sua esperança. 

(UNICAMPO, 2010, p. 13)  

 

Quem nasceu e quer viver 

No Semi-Árido inclemente 

Se mata um leão por dia 

Por que é forte e valente, 

Carece aprender, mas tem 

Ao mesmo tempo também 

O que ensinar a gente. 

(UNICAMPO, 2010, p. 17)  

 

Dentre estes caminhos, existe o sonho otimista, preservando o entusiasmo com uma 

vida melhor; o uso de lentes positivas para interpretarem as dificuldades cotidianas; o trabalho 

árduo na conquista dos sonhos; a solidariedade nas relações, além da construção de amizades: 

 

Deste meu Nordeste velho 

Não pretendo me mudar. 

Caia chuva, ou, faço sol, 

É aqui o meu lugar. 

Pra viver dignamente 

Basta a gente trabalhar. 

(UNICAMPO, 2010, p. 13) 

 

A vida faz uma cota 

De debates da história 

Quem não pensa na vitória 

Também não pensa em derrota. 

Não sou do time que bota  

Os fracos e oprimidos, 

Se os grandes são escondidos 

Vai ter quem queira mostrar, 

Não vim aqui para jogar 

No time dos excluídos. 

(ACOPIARA, BEZERRA, 2005, p. 14) 

 

Outras vezes, dando significado pessoal ou valor simbólico às árduas atividades 

realizadas, como, por exemplo, a de ser feirante: “Ser feirante para mim, significa obter o 

pão de cada dia com o suor do meu rosto [...]” (Feirante, informação verbal, 2014). “É daqui 



 
 

que tiro o meu sustento e os dos meus filhos, com honestidade[...] é uma forma digna de 

sobrevivência” (Feirante, informação verbal, 2014).  

O valor simbólico do trabalho associa-se tanto à forma como as pessoas interpretam 

sua inserção no mercado de trabalho quanto à maneira como percebem a própria atividade que 

executam e respectivo contexto (físico, social e psicológico) (MUCHINSKY, 2004, 

ZANELLI, 2004) 

A solidariedade, uma das formas de superação das dificuldades encontradas nas 

relações entre feirantes, conforme demonstrado no nono capítulo, também tem suas raízes na 

cultura nordestina:  

 

A solidariedade 

É um pão bem repartido 

Que sendo bem dividido 

Alimenta a humanidade, 

Egoísmo e vaidade, 

Ira, orgulho e maldizer, 

São jogar fora o prazer 

De abraçar, amar, sorrir: 

QUEM NÃO VIVE PARA SERVIR 

NÃO SERVE PARA VIVER. 

(MONTEIRO, 2012, P.3) 

 

Não serei nada sozinho, 

Sem amigos não sou nada, 

Sem amor não há caminho; 

Sem paz, tudo desagrada, 

E ando com muito cuidado 

Para não ser dominado 

Por sentimento ruim. 

Procuro ser cauteloso 

Para ser harmonioso, 

Que a paz depende de mim. 

(ACOPIARA, 2009, p. 3)  

 

Na cultura nordestina, outras formas de superação de problemas nas relações 

interpessoais, que se expandem para a feira central referem-se aos valores da defesa da honra 

e da honestidade. 

Em estudo realizado sobre a preocupação com a honra no Nordeste brasileiro, Gouveia 

et al. (2013) detectaram, entre outras, que a honra familiar e a social foram consideradas as 

mais importantes na cultura nordestina,  cujo caráter é eminentemente tradicionalista. 

A honra familiar referente à reputação individual é interdependente ou compartilhada 

com a família, o que leva a preocupação de cada membro em respeitar o “nome“ da família. 

Já a honra social ou da integridade corresponde à reputação do indivíduo nos relacionamentos 



 
 

interpessoais a fim de manter a harmonia nas relações e se associa a valores como 

generosidade, honestidade e lealdade com base nos próprios princípios individuais 

(GOUVEIA et al. (2013). 

Na feira central de Campina Grande, a honra familiar e a social, dentre outros 

aspectos, aparecem nas transações comerciais sob a forma de cumprir com os compromissos 

em dia, fazendo valer o poder da palavra, em termos do que é previamente combinado. Desse 

modo, não se deixam abater e/ou acomodar diante de possíveis situações de má-fé e de 

calotes. Em vez disto, buscam enfrentar os problemas no “corpo a corpo”, conforme 

demonstrado no nono capítulo ao se abordarem as diversas formas de punição praticadas na 

feira. 

No dito popular nordestino, se diz que honra se lava com sangue (BAER, 2001), o que 

pode ser encontrado na feira, mediante os comportamentos dos feirantes em  relação aos 

demais stakeholders. Ou seja, ao mesmo tempo em que buscam ser solidários, gentis, amigos 

e apoiar uns aos outros, também, se necessário, sabem fazer valer seus direitos em termos de 

limpeza da honra. 

O hábito dos feirantes de guardar a garrafa de café e a arma debaixo dos bancos 

possibilita diversas interpretações. Entre estas, que os feirantes estão preparados para 

responderem aos demais stakeholders, de maneira recíproca a forma com que são abordados 

na feira. Ou seja, aos amigos o café e aos inimigos as armas: “Não quero ser como eles 

[referindo-se aos caloteiros e bandidos]. Luto com minha natureza. Eu sei matar, mas eu não 

quero fazer isso” (Feirante, informação verbal, 2015). 

O valor da honestidade nas relações interpessoais entre os stakeholders no ambiente da 

feira também é evidenciado na literatura de cordel, conforme ilustrações a seguir: 

 

Cumprir o dever não é  

Mais do que obrigação, 

Com honestidade e brio 

Desempenhar a missão, 

O que está escrito aqui 

É o dever do gari 

E do chefe da nação. 

(PROJETO UNICAMPO, 2003, p. 3) 

 

Nesse tempo se vivia 

Com certa tranquilidade 

O povo de antigamente 

Prezava a honestidade 

Seu Leonel era um desses 

Que não pensava em maldade 

(LIMA, 2002, p. 3) 



 
 

 

Além disso, a disponibilidade para os feirantes superarem os problemas também pode 

vir da dignidade do status moral, que é adquirida mediante as escolhas morais feitas pelos 

indivíduos nas relações interpessoais e sociais (TADD; VANLAERE; GASTMANS, 2010).  

A dignidade moral é adquirida no processo de socialização do indivíduo, do qual 

fazem parte várias instituições, entre as quais a família, a comunidade, a religião, o trabalho, 

os meios de comunicação. 

Desse modo, os feirantes buscam ou resgatam em si a dignidade moral como uma 

forma de preservar a dignidade da integridade. 

A socialização é um processo de construção, desconstrução e reconstrução de 

identidades relacionadas às diversas atividades que os indivíduos vivenciam ao longo da sua 

vida, num determinado contexto cultural, quer seja na esfera pessoal, familiar ou profissional, 

nas quais o indivíduo deve aprender a tornar-se ator, ou seja, sujeito ativo do seu destino, à 

medida que aprende e (re) apreende conhecimentos, que lhes possibilitem construir a 

autonomia do pensamento. Nessa direção, o processo de socialização está intimamente 

relacionado à aprendizagem da cultura de um grupo (DUBAR, 2005). 

Quanto à relação dos feirantes com os demais stakeholders, estas também são 

pautadas pela assimetria de informações, tornando-os vulneráveis. Por exemplo, no que se 

refere à construção dos preços, na relação entre feirantes e fornecedores, nem o feirante sabe 

previamente quanto irá pagar e nem o fornecedor sabe quanto irá receber. No nono capítulo, 

descreve-se a situação em que o feirante havia combinado o preço do coco com o fornecedor 

e, diante da presença de outros feirantes que se atravessaram no negócio, acaba pagando mais 

pelo produto. 

Nas transações comerciais entre feirantes e fornecedores, evidenciaram-se algumas 

tensões decorrentes do número elevado de aquisições de produtos, envolvendo, 

consequentemente, uma quantidade de dinheiro maior em comparação com as vendas feitas 

dos feirantes para os clientes no varejo, o que favorece a probabilidade de ocorrerrm mais 

calotes e mais punições, como, por exemplo, brigas.  

Mesmo sendo marcadas por tensões, estas relações estão se modificando. Alguns 

fornecedores estão sendo mais criteriosos ao colocar os seus produtos para serem vendidos, 

explicitando previamente o quanto esperam ganhar na venda, conforme demonstrado no 

capítulo nono. Aqui, um feirante de queijos compara sua relação atual com os fornecedores 

com a praticada no passado, dizendo, inclusive, que não existe mais camaradagem da parte 



 
 

dos fornecedores. Em vez disto, os fornecedores só colocam o produto para venda mediante a 

estipulação prévia de seu valor.  

Na relação dos feirantes com os clientes, a vulnerabilidade apresenta-se de maneira 

distinta para cada uma das partes interessadas. Dentre outros aspectos, os feirantes se tornam 

vulneráveis em relação aos clientes por ter que elaborar constantemente estratégias para 

fidelizar o cliente num ambiente de mercado competitivo, que, além da superlotação, conta 

com a inserção de outros estabelecimentos comerciais, como os supermercados, havendo uma 

concorrência desleal.  

Já os clientes tornam-se vulneráveis em relação aos feirantes, à medida que não 

conhecem a procedência e nem a qualidade do produto, mas desejam comprar produtos de 

qualidade segura e por menor preço. Para lidarem com estas vulnerabilidades, eles 

estabelecem laços fortes e fracos entre si, construindo a amizade e a confiança, que passa a ser 

uma atenuante e/ou controle da má-fé. 

As relações de dignidade no mercado da feira central de Campina Grande são 

construídas paradoxalmente a partir da vulnerabilidade presente nestas relações. 

Paradoxalmente, porque Jacobson (2007, 2009) aponta a vulnerabilidade como condição 

principal para a violação da dignidade humana, numa relação direta entre os dois constructos, 

sem pressupor que a vulnerabilidade pode ser superada, visando à manutenção ou à promoção 

da dignidade. 

Na relação de vulnerabilidade com o governo, os feirantes a superam estabelecendo 

apoio mútuo mediante a solidariedade e reciprocidade nas relações. Já nas relações com os 

clientes, a superação da vulnerabilidade é construída a partir da construção de relações de 

confiança. 

Em suma, a dignidade nas relações entre stakeholders na feira central de Campina 

Grande é construída a partir da superação da vulnerabilidade por diferentes formas, de acordo 

com os stakeholders envolvidos e o contexto cultural em que foram socializados. No caso das 

relações com o governo, as formas de superação da vulnerabilidade estão enraizadas na 

cultura nordestina. 

 
 

 

 

 

 



 
 

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo teve como propósito responder ao seguinte problema de pesquisa: Como 

são construídas as relações de dignidade entre os stakeholders no mercado da feira de 

Campina Grande?  

Nesse sentido, buscou-se compreender como são construídas as relações de dignidade 

entre os stakeholders no mercado da feira central de Campina Grande.  

Para alcançar o objetivo e resolver o problema de pesquisa, utilizou-se o método da 

etnografia, tendo-se em vista que as relações estabelecidas dentro da feira têm um modo 

próprio de existir, constituindo-se em um ambiente não permeável, ou seja, de difícil inserção.  

Possivelmente, isso ocorre em função de os feirantes conviverem em um ambiente de 

feira degradante e sujeito a vários tipos de problemas sociais, o que os torna desconfiados em 

relação aos demais stakeholders circulantes. Desse modo, fez-se necessário conquistar o 

espaço de convivência entre eles. 

Tendo em vista que o ambiente da feira existe com a finalidade de vivenciar as 

relações de mercado e que os feirantes manifestam-se em suas desconfianças em relação aos 

demais, tornar-se um deles foi necessário e, para isto, passou-se a figurar como um ator 

cliente. 

As desconfianças de uns mais as dificuldades de inserção no mercado da feira fizeram 

com que a abordagem metodológica da etnografia se fizesse necessária, em detrimento da 

teoria fundamentada dos dados, método inicialmente planejado para realização desta pesquisa.  

Sendo assim, para estudar outras feiras, independente de serem feiras nordestinas ou 

não, o uso da abordagem etnográfica pode trazer ganhos em termos de construção de 

conhecimento, em virtude de permitir que o pesquisador se torne um participante ativo no 

ambiente alheio. 

A feira livre escolhida para a realização deste estudo foi a feira central de Campina 

Grande, localizada no estado da Paraíba, no Nordeste brasileiro. Além de ser um ambiente de 

mercado aberto, que possibilita o encontro com diferentes stakeholders reunidos num mesmo 

espaço físico, facilitando, assim, o convívio entre eles, trata-se de uma das feiras mais 

tradicionais do Nordeste, que possui a peculiaridade de manter-se no centro da cidade, espaço 

ainda de sua fundação. Este dado é prova de sua resistência, às transformações ambientais e 

sociais ocorridas ao longo do tempo.  

Os dados da pesquisa, oriundos do percurso etnográfico, analisados à luz da revisão da 

literatura, possibilitaram compreender como as relações de dignidade são construídas no 



 
 

mercado da feira central. Porém, fez parte desta compreensão, entender os seguintes aspectos: 

funcionamento e dinâmica da feira central; o papel estrutural do governo na feira central; 

como o mercado da feira é socialmente construído; e como ocorrem as relações entre 

stakeholders. 

Em relação ao funcionamento e dinâmica da feira central, constatou-se que cada uma 

das ruas, que fazem parte do perímetro urbano do centro da cidade, possui diversos segmentos 

comerciais que se complementam ou não entre si. Além disso, existe uma lógica subjacente 

na disposição das barracas em termos de sequência de produtos, no que se refere a estimular 

no cliente o desejo e a vontade de adquirir outros produtos. 

Observou-se também que a expansão da feira, além de ramificar-se pelas ruas do 

centro da cidade, misturou-se com outros estabelecimentos comerciais, dificultando o acesso 

dos feirantes aos clientes e destes aos feirantes em termos de mobilidade dentro da feira. Isto 

fez com que os feirantes buscassem, cada vez mais, a aproximação física dos clientes. 

Outro aspecto que contribuiu para o crescimento da feira e respectiva superlotação de 

comerciantes foi a isenção de taxas municipais para ocupar e/ou manter o espaço da feira. 

No que se refere ao papel do governo na feira central, percebeu-se que ele estrutura a 

dinâmica de seu funcionamento, tanto em função de suas ações quanto na ausência delas. 

Entre as intervenções do governo na feira, destacam-se a escolha da rua ou das ruas para seu 

funcionamento, a construção do mercado público municipal, a retirada do abate de dentro do 

mercado, a permissão para instalação de supermercados em áreas urbanas já ocupadas pela 

feira central, retirada de taxas de impostos para manutenção dos boxes e/ou bancadas. 

Quanto à ausência de ações do governo na feira, detectou-se que vários órgãos 

públicos fiscalizadores não estão presentes de maneira ativa, descumprindo, assim, seu papel. 

Entre os órgãos, destacam-se: a Superintendência de Trânsito e Transporte da Paraíba- STTP, 

Sonorização, Vigilância Sanitária, Ministério Público, Normas e Regulamento, Pesos e 

Medidas.  

A ausência da fiscalização por parte desses órgãos trouxe problemas tanto para a 

administração geral da feira quanto para o crescimento de comportamentos com desvios de 

conduta social. Além disso, a não governança também possibilitou aos feirantes organizarem-

se frente à resolução dos problemas, ganhando autonomia para gerenciar o seu negócio de 

maneira independente. 

Em relação à maneira como o mercado da feira central é socialmente construído, no 

que se refere ao quesito de construção dos preços, percebeu-se que os feirantes, os 

fornecedores e clientes participam ativamente tanto no processo de formação dos preços 



 
 

quanto no processo de regulação. Nesse sentido, não colocar o preço nas mercadorias é 

compreendido como sendo uma estratégia para atrair clientes. Já o hábito de os clientes 

pechincharem é uma estratégia para comprar mais barato a mercadoria e/ou produto desejado.  

A regulação do preço sofre influência de vários aspectos, como a centralidade do 

preço nas mãos do vendedor, preços expostos nos supermercados próximos à feira, 

informações dos feirantes e dos clientes e horário do funcionamento da feira. Além disto, 

existem outros critérios para o estabelecimento dos preços, como solidariedade nas relações 

interpessoais, a amizade e a confiança. 

A solidariedade estabelecida na relação entre feirantes e clientes e também entre os 

próprios feirantes possibilita a formação e o fortalecimento de laços fracos e/ou fortes à 

medida que uns compreendem as necessidades dos outros e passam a se auxiliar de maneira 

recíproca. Além disso, a solidariedade contribui na construção de amizades, o que reforça a 

concepção de que a ação econômica é uma forma de ação social (RAUD-MATTEDI, 2005; 

STEINER, 2006; GRANOVETTER, 2007).  

A amizade estabelecida na relação entre feirantes e entre feirantes e clientes ao longo 

do tempo é um fator que, além de influenciar o preço do produto ou da mercadoria, favorece o 

surgimento da sinceridade e da fidelidade entre eles. Além disso, à medida que as amizades 

são construídas e amadurecidas, a confiança pode ser gerada e/ou fortalecida, passando a 

ocupar um papel estruturante nas relações comerciais e sociais.  

Nas relações interpessoais, a confiança é vista tanto como um recurso intangível que 

estrutura as relações de amizade como pode ser usada para controlar a má-fé e o oportunismo, 

tendo em vista a vulnerabilidade e/ou riscos inerentes às relações econômicas e sociais, 

tornando a confiança uma forma de administração da vulnerabilidade nestas relações. 

Independente da díade de relacionamentos, os interesses dos stakeholders não só 

determinam e estruturam os relacionamentos entre eles, como também possibilitam aos atores 

sociais envolvidos refletirem sobre suas necessidades individuais na direção de construírem 

um relacionamento interpessoal, no qual as partes envolvidas sintam-se atendidas em seus 

interesses.  

Para isso, a reciprocidade entre eles passa a ser uma condição essencial. Além disso, 

faz-se necessário que alguns interesses sejam redimensionados e/ou balanceados, visando o 

equilíbrio e bem-estar nas relações comerciais e sociais.  

No que se refere à construção das relações de dignidade, além dos assuntos abordados 

anteriormente, fez-se necessário conhecer, a partir do ponto de vista dos stakeholders 



 
 

entrevistados, os seguintes aspectos: suas concepções sobre dignidade, maneiras como eles 

lidam com as condições de trabalho e formas de expressarem a dignidade nas relações.  

Sendo assim, percebeu-se que os feirantes, clientes, fornecedores e representantes do 

governo concebem a dignidade humana como sendo algo predominantemente relacionado à 

integridade ou identidade da pessoa humana, ao valor intrínseco e ao status moral, conforme 

apontam Tadd, Vanlaere e Gastmans (2010). 

Quanto à maneira como os stakeholders lidam com as condições de trabalho da feira 

central, que são eminentemente violadoras da dignidade humana, percebeu-se que 

independente destas, os feirantes, fornecedores, clientes e até os representantes do governo 

criam estratégias para superar as dificuldades, passando a criar entre si laços fortes de 

amizade, solidariedade, sinceridade e confiança, ou seja, criam entre si condições favoráveis à 

construção e/ou promoção da dignidade humana. 

Dentre as precárias condições de trabalho da feira central, que são eminentemente 

violadoras da dignidade humana, destacam-se a maneira como os espaços na feira foram 

ocupados, suas formas de crescimento, a expansão da feira, diversos meios para exposição 

dos produtos, o funcionamento da feira central propriamente dito, as condições precárias da 

feira em termos de infraestrutura e a falta da fiscalização dos órgãos do governo. 

No que se refere às formas como os stakeholders expressam a dignidade nas relações 

díades, notou-se que, na relação entre feirantes e clientes, a maneira de conceber o papel 

social do feirante digno é distinta para ambos. Na perspectiva do feirante digno, sua dignidade 

vem pela fidelização do cliente, buscando atendê-lo bem, criando condições favoráveis para 

que o cliente não saia de sua barraca sem comprar, sendo flexível com a quantidade do 

produto e/ou na forma de pagamento. O cliente percebe a dignidade no comportamento do 

feirante quando este vende produtos de procedência segura e pelo menor preço. 

Quanto ao ator social cliente digno, tanto os feirantes quanto os clientes o concebem 

como sendo aquele ator que compra e paga em dia, honrando com seus compromissos, além 

de ser fiel um como o outro. O feirante considera digno aquele cliente que retorna à sua 

barraca, mesmo que não seja para comprar. Já o cliente, percebe como cliente digno aquele 

que não maltrata e nem humilha o feirante. 

Na relação entre os próprios feirantes, a dignidade é expressa mediante os seguintes 

aspectos: respeitar o espaço do outro, foco no seu trabalho e não no trabalho do vizinho, que é 

outro feirante.  



 
 

Estendendo-se as demais relações no que se refere às transações estabelecidas entre 

feirantes e fornecedores, a dignidade é expressa mediante o cumprimento dos deveres e 

obrigações e também levando em consideração o comprar e o pagar em dia. 

As diferentes concepções de dignidade e respectivas formas de expressão na feira 

central possibilitam entender que a dignidade no mercado da feira é construída mediante 

relações estabelecidas entre os diversos stakeholders, enquanto participantes de um mesmo 

mercado, que leva em consideração a integridade da pessoa humana, o valor intrínseco e o 

status moral. 

A construção das relações de dignidade no ambiente da feira central de Campina 

Grande ocorre a partir da superação da vulnerabilidade presente nestas relações, mediante a 

construção de laços fracos e, principalmente, de laços fortes. 

As relações entre feirantes e clientes, assim como as relações entre feirantes e 

fornecedores, que também pode ser considerada um tipo de relação entre feirantes e clientes, 

são relações permeadas pela vulnerabilidade decorrente da assimetria de informação e, para 

superá-la, ambos desenvolvem relações de confiança.  

A vulnerabilidade faz parte das relações entre feirantes e clientes e demais 

stakeholders, porque ocorre em meio à assimetria de informações. Por parte dos comerciantes, 

por exemplo, esta ocorre por desconhecerem o que exatamente os clientes estão dispostos a 

pagar pelos produtos. E, por parte dos clientes, estes desconhecem qual a faixa de 

maleabilidade dos comerciantes para estabelecerem o preço.  

A confiança passa a ser fundamental para que as relações de dignidade possam ser 

construídas entre feirantes e clientes. A superação da vulnerabilidade pela confiança, como 

condição para a promoção da dignidade, não é prevista por Jacobson (2009) e nem foi 

detectada na literatura pesquisada, sendo portanto,  um dos achados deste estudo. 

A confiança está pautada na moralidade generalizada e desenvolve-se nas relações 

interpessoais, mediante o estabelecimento de laços fortes e fracos, constituindo-se numa das 

maneiras de controlar a má-fé, haja vista a necessidade de existir certo grau de confiança nas 

relações comerciais, uma vez que os dispositivos institucionais não são suficientes para evitar 

as possíveis fraudes, conforme demonstrado no segundo capítulo ao se abordar o mercado 

como uma construção social (GRANOVETTER, 2007).    

A partir dos dados deste estudo propõe-se que a confiança é condição necessária para 

que sejam construídas relações de dignidade entre comerciantes e clientes. Sugere-se que 

outros estudos sejam desenvolvidos para testar esta proposição não só em outras feiras, como 

em outros tipos de mercado. 



 
 

A vulnerabilidade faz parte também das relações entre feirantes e governo na feira 

central de Campina Grande e, para superá-la, os feirantes recorrem ao apoio mútuo, mediante 

relações de reciprocidade e solidariedade, além de desenvolverem um processo próprio de 

governança de aspectos da feira que mais os afetam. 

Na feira central de Campina Grande, tanto a solidariedade quanto a reciprocidade e a 

união frente à resolução de problemas de governança têm suas raízes na cultura nordestina. 

Estes achados indicam, mais uma vez, que, diferentemente do que foi proposto por Jacobson 

(2009), a vulnerabilidade não pode ser considerada como condição que necessariamente 

proporcionará a ocorrência de violação da dignidade. A depender do contexto cultural, os 

indivíduos podem ter repertórios que lhes permitam a superação da vulnerabilidade, como 

condição altamente importante nas relações. 

Tais achados remetem ao diálogo micro versus macro, onde o micro pode atuar na re-

estruturação do macro, assim como o macro pode atuar sobre o micro, constituindo um 

processo de dupla re-estruturação, o que nos possibilita uma segunda proposição: em 

condições de vulnerabilidade, os feirantes podem superá-las, visando à preservação da sua 

dignidade, de acordo com o repertório adquirido ao longo da vida para superação de 

dificuldades. Ou seja, a construção de relações de dignidade em condições de vulnerabilidade 

depende do repertório adquirido no contexto sócio-cultural ao longo da vida. 

Conforme abordado, mediante as observações realizadas ao longo do percurso 

etnográfico, verificaram-se diversas condições degradantes de trabalho, colocando feirantes, 

fornecedores, clientes e demais pessoas em situações de vulnerabilidade. Entre estas 

condições, foram detectadas na feira central: a falta de limpeza nas ruas e nas barracas, a falta 

de higiene no manuseio dos alimentos, a falta de segurança, além da ausência da fiscalização 

de outros órgãos do governo. 

As condições de trabalho degradantes e respectivas influências adversas na construção 

do trabalho decente são amplamente estudadas em contextos organizacionais diversificados 

(GHAI, 2003, AUERBACH,1986), afetando a dignidade do trabalhador (ROSS,2013) no/do 

trabalho (BERG;FROST,2005), gerando problemas de saúde, como por exemplo o stress 

(ZEYTINOGLU et al., 2004).  

Como não se detectou na literatura, até o presente momento, pesquisas que se 

dedicassem ao estudo de condições de trabalho em ambientes de mercado da feira e 

respectivas consequências para a vida dos feirantes, uma possibilidade de estudo seria 

compreender como as condições de trabalho da feira central de Campina Grande interferem 

no bem estar físico, mental e espiritual dos comerciantes. Essa é uma questão de pesquisa 



 
 

relevante, que uma vez respondida, tanto possibilitará identificar questões relacionadas a 

saúde dos feirantes quanto a elaborar programas de intervenção, que venham a promover sua 

saúde.  

Diante de condições de trabalho degradantes, questiona-se acerca da construção da 

cidadania: será que ocorre ? E, se ocorre, como ocorre? Assim como não se esperava que a 

dignidade fosse construída nas relações entre os stakeholders no mercado da feira central, 

mediante o controle e a superação da vulnerabilidade, por meio do apoio mútuo, da união, da 

reciprocidade, da solidariedade e da confiança, supõe-se que a cidadania também possa ser 

construída. 

No entanto, essa suposição carece de estudos, que tenham como questão de pesquisa 

principal compreender como a cidadania é construída em contextos de vulnerabilidade, como 

por exemplo o da feira central de Campina Grande.  

Além das condições eminentemente violadoras da dignidade humana, observaram-se 

na feira central distintas formas de vulnerabilidade, que à primeira vista poder-se-ia pensar 

que não possibilitariam a construção da dignidade humana.  

No entanto, o estabelecimento de laços fracos e fortes entre os atores sociais, 

originando e fortalecendo a confiança passaram a atenuar e/ou controlar a vulnerabilidade 

vivenciadas por eles na feira e, por conseguinte, gerou dignidade. A confiança, por sua vez, é 

pautada na moralidade generalizada (GRANOVETTER,2007). 

 A moral generalizada no contexto do povo nordestino, entre outros aspectos, esta 

presente nos sentimentos de religiosidade, veja-se por exemplo, o culto ao padre Cícero 

Romão no Juazeiro do Norte/Ceará e também o culto ao padre Ibiapina em Arara, na Paraíba. 

Desse modo: estaria a religiosidade, substituindo o papel das Instituições governamentais no 

contexto da feira central, constituindo-se numa forma de superação da vulnerabilidade e, por 

conseguinte, construir relacionamentos de dignidade? Esta é uma questão de pesquisa que 

pode ser interessante, no que se refere a conhecer outros aspectos atenuantes da 

vulnerabilidade.  

Dentre as limitações do estudo, apesar do estudo dos diferentes stakeholders no 

mercado da feira livre, as relações analisadas foram em díades e não em redes. Nesse sentido, 

lança-se como agenda para futuras pesquisas que o estudo da relação entre eles seja feita 

considerando redes de relacionamentos. Para tanto, poderá ser usada tanto a etnografia 

mediante a construção de outros atores sociais como também outras metodologias qualitativas 

e/ou quantitativas. 



 
 

Outro limite da pesquisa refere-se ao fato de se ter constituído apenas um dos atores 

sociais no percurso etnográfico, no caso o cliente. Recomenda-se que outros estudos com base 

na abordagem etnográfica constituam outros stakeholders, como, por exemplo, o ator feirante 

e/ou fornecedor. 

Em termos teóricos, ao estudar a dignidade no mercado da feira livre, contribuiu-se 

para a expansão dos estudos de dignidade, que até então era estudada sob a perspectiva de 

dignidade nas organizações (HODSON; ROSCIGNO, 2004) e dignidade das organizações 

(TEIXEIRA et al., 2014).  

Já, do ponto de vista das contribuições práticas, espera-se que este estudo contribua 

para que as partes interessadas que permeiam o mercado de modo geral – e não só a feira livre 

– possam refletir sobre seus comportamentos e passem a agir entre si com base no respeito 

mútuo, na solidariedade, na reciprocidade e na honestidade. Tendo em vista que, as condições 

de vulnerabilidade podem ser superadas, gerando dignidade. 
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