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INTRODUÇÃO 

A feira livre ou o mercado de rua, responsável por escoar produção, 

abastecer a população com alimentos e, em alguma medida, constituir a cidade 

moderna, enfrenta nas últimas décadas a competição desigual proposta pelas 

grandes redes de supermercados. A partir da venda do alimento-mercadoria 

(Elias, 2021), as grandes redes de supermercados se concentram e espalham 

lojas pelas cidades e investem na ideia de segmentos de proximidade e premium 

(ABRAS, 2021), o que acaba por competir com as feiras livres de maneira 

agressiva. Consideramos os dois comércios, as feiras livres e os supermercados, 

por compreender que a expansão do setor supermercadista transforma a 

realidade do comércio acarretando queda no movimento das feiras livres 

(Guimarães, 1969; Jesus, 1992; Silva Filho, 2003; Sato, 2012). Não obstante, a 

feira livre se adapta e permanece. 

Compreendemos que o comércio realizado na feira livre é próprio de 

cada lugar e, sendo assim, este trabalho se propõe a entender de que maneira 

esse mercado se organiza no abastecimento de alimentos na cidade de Campinas 

(SP), especialmente no período de 2000 até 2020. Destacamos que a difusão e 

instalação de grandes redes de supermercados, ocorrida especialmente a partir 

da década de 1980, transforma os lugares como eventos que promovem 

aconteceres solidários (Santos, 2014 [1996]), impondo às feiras a condição de 

mercado complementar e subordinado às grandes redes.  

Para a realização da pesquisa, investimos na reflexão teórica sobre os 

“aconteceres solidários” e o “mercado socialmente necessário” para o abastecimento de alimentos. Nos dedicamos à 

análise documental e à coleta de dados primários e secundários para compreender a realização do comércio das feiras 

livres na cidade de Campinas. Interpretamos as feiras livres como mercados tradicionais que, apesar da competição 

com outros meios de abastecimento (como grandes redes de distribuição, mercados e hipermercados), mantêm-se 

como um mercado socialmente necessário (Ribeiro, 2013). 

 

METODOLOGIA 

Para esta fase da pesquisa, concentramos nossos esforços em compreender a realização do 

comércio de alimentos nas feiras livres de Campinas. Tendo em vista que na primeira fase da pesquisa 

Fonte: acervo pessoal, 2022 

Figura 1: “Visite as feiras 

livres”, Campinas – SP 
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buscamos entender, de maneira geral, a manifestação destas na cidade, agora, procuramos conhecer a 

evolução de seu comércio ao longo do tempo, bem como seu cotidiano em Campinas. Para tanto, a análise 

teórica consistiu no levantamento bibliográfico sobre os eventos geográficos e o acontecer solidário para 

entender as relações entre o mercado socialmente necessário, a feira livre e o mercado hegemônico, como 

as lojas de grandes redes supermercadistas. Procuramos compreender também como se dá o abastecimento 

de alimentos e a logística e organização do trabalho do feirante. A análise documental nos auxiliou a 

compreender as normas e decretos que estabeleceram – e transformaram – a realização do mercado de rua 

na cidade de Campinas ao longo do tempo. 

Para a análise empírica, destacamos o recorte temporal entre os anos de 2000 e 2020. Este foi um 

período em que o Brasil viveu a expansão do consumo e do poder de compra, da geração de emprego e 

renda, e da produção de alimentos, seguida da inflexão da economia e mudança no poder aquisitivo. Foi 

neste período também que se consolidaram políticas públicas para o direito à alimentação e à segurança 

alimentar, valorizando o comércio de alimentos pelas feiras livres, como a criação do Sistema Nacional 

de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) e a publicação do Guia Alimentar para a População 

Brasileira. O estudo do período nos auxiliou a compreender a evolução da feira livre como mercado de 

rua tradicional que não deixa de existir, a despeito das transformações na produção, distribuição e consumo 

alimentar. Para a análise das feiras livres de Campinas, esse período corresponde à administração do 

mercado de rua pela autarquia de Serviços Técnicos Gerais (SETEC).  

Já o recorte espacial considerou os bairros Vila Joaquim Inácio, Ponte Preta, Guarani, Jardim Nova 

Europa, Vila Lemos e Vila Marieta. Estes são bairros da Região Sul, que conta com o maior número de 

habitantes da cidade, são próximos da área central e, como verificado anteriormente1, com feiras de 

dimensões razoáveis realizadas de terça-feira a domingo. A escolha dos  bairros se deu por duas razões: i) 

diferenças de poder aquisitivo entre os bairros, com reflexos nos níveis de consumo – preço das 

mercadorias e quantidades comercializadas – e na tipologia das mercadorias  comercializadas; e, ii) os 

contrastes na dimensão e no movimento da feira de cada bairro da cidade: essa distinção geográfica é  

fundamental, pois implica em sociabilidades próprias, com reflexos nas relações entre feirantes e 

consumidores, ou seja, nas negociações para o consumo e nas estratégias de apresentação e venda das  

mercadorias. Nos bairros selecionados, realizamos incursões de campo buscando observar a realização da 

feira e coletar dados primários - conhecer a mudança da feira ao longo do tempo, as consequências da 

pandemia de covid-19, as relações com os supermercados.  

A coleta de dados secundários ocorreu através de contato com a SETEC, com o Sindicato do 

Comércio Varejista de Feirantes e Vendedores Ambulantes de Campinas (SIFECAM), com a Ceasa 

Campinas, a Associação Paulista de Supermercados (APAS), e a Prefeitura Municipal de Campinas. 

Procuramos saber quais os critérios para abertura e fechamento de uma feira com relação ao bairro e ao 

número de bancas, qual a movimentação quanto às novas licenças e cancelamentos entre os anos de 2000 

e 2020, quais os horários de realização das feiras (da montagem à limpeza da rua), o número de 

licenças/titulares, as taxas cobradas, e o número de pessoas (entre trabalhadores, consumidores e 

transeuntes) que circulam nas feiras livres de Campinas ao longo da semana. Também recorremos às bases 

de dados da Prefeitura Municipal de Campinas e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Ademais, ressaltamos que parte do refinamento da pesquisa se deu por meio da participação nos eventos 

XVIII Encuentro de Geografías de América Latina (EGAL, dezembro de 2021) e XX Encontro Nacional 

 
1 RODRIGUES, J. A. S.; CATAIA, M. Mercado socialmente necessário: abastecimento de alimentos nas feiras livres da cidade de Campinas 

(2000 a 2019). XXIX Congresso de Iniciação Científica da Unicamp, Campinas, SP, 2021. Disponível em: 

https://www.prp.unicamp.br/inscricao-congresso/resumos/2021P19048A3215O3348.pdf. Acesso em 26 jul. 2022. 

https://www.prp.unicamp.br/inscricao-congresso/resumos/2021P19048A3215O3348.pdf
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de Geógrafos (ENG, julho de 2022). Na medida em que o trabalho foi apresentado para discussão nos 

eventos, os caminhos da pesquisa foram reelaborados e alcançaram novos direcionamentos.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A feira livre, como a conhecemos em Campinas, foi estabelecida no século XX para controlar o 

mercado ao ar livre, praticado sobretudo por ambulantes e quitandeiros, para que o poder público tivesse 

conhecimento do que e onde os produtos seriam comercializados, bem como quais seriam as despesas do 

Estado com o comércio (Guimarães, 1969). A década de 1960 marca o aprofundamento da regulação da 

feira livre, dispondo sobre as condições para a criação de novas feiras, os lugares escolhidos, a organização 

interna da feira, e as obrigações do feirante. É neste momento que se começa a questionar sobre o fim 

desse mercado de rua, uma vez que a feira pode se extinta em caso de prejudicar a ordem urbanística local, 

ou do feirante se desinteressar pelo lugar, ou se reduzir o movimento tendo em vista a instalação de 

estabelecimentos ditos mais eficientes, como supermercados e entrepostos, ou ainda se atrapalhar o 

trânsito.  

Até a década de 1960 predominava na cultura alimentar do Brasil os alimentos in natura ou 

minimamente processados, e o comércio era realizado por diversos estabelecimentos, com destaque para 

as feiras livres. Observamos, a partir de então, a expansão da classe média e as transformações no consumo 

popular a partir da expansão da produção de frutas, verduras e hortaliças que, associados ao crescimento 

populacional, foram fatores que impulsionaram a expansão industrial (Santos, 2013 [1993]), processo que 

culminou com a ampliação da indústria de produtos alimentares. A consolidação de tal processo é expressa 

na difusão dos alimentos processados e ultraprocessados, que se avolumaram entre os anos de 1980 e 

1990, configurando assim novas formas de produção, distribuição e consumo do mercado de alimentação 

e do alimento-mercadoria, concentradas pelas grandes redes de supermercados (Elias, 2021).  

Para compreender como se dá o abastecimento de alimentos por feiras livres em Campinas, 

partimos da manifestação rarefeita de feiras realizadas na periferia da cidade, a fim de compreender as 

possibilidades da população empobrecida em acessar alimento. Até meados de 1960, as feiras livres eram 

responsáveis por 80% do abastecimento na cidade de Campinas (Sifecam, 2022). Entre as décadas de 1990 

e 2000 o número de feirantes de Campinas reduziu em cerca de 30% (Silva Filho, 2003). No ano de 2008 

o número de feiras realizadas em Campinas era de 83 (Mondin &Monteiro, 2008) e, em 2020, o número 

de feiras livres cadastradas foi de 79 (SETEC, 2020), sendo que entre os anos de 2016 e 2019 o crescimento 

de bancas foi negativo.  

Durante as incursões a campo, os feirantes informaram que com a pandemia de covid-19 o 

comércio nas feiras livres de Campinas diminuiu mais ainda, especialmente pelo aumento de lojas de 

supermercados na cidade e pelo aumento do preço dos alimentos, levando muitos comerciantes a 

cancelarem suas licenças. Já para os supermercados, a Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS) 

informa que o setor apresentou aumento de 0,7% no ano de 2017, 6,4% no ano de 2018 chegando a 9,36% 

no ano de 2020. Ademais, destacamos que, ainda que ocorra algumas feiras livres nos bairros periféricos 

de Campinas, a realização deste tipo de comércio se concentra majoritariamente na área central, ao passo 

que as grandes redes de supermercados se espalham por toda a cidade.  

Para Martins, Margarido e Bueno (2007), os supermercados buscaram conquistar a clientela por 

meio do oferecimento de maiores quantidades e diversidade de produtos concentrados num mesmo lugar, 

propagando a ideia de que evitando o deslocamento o consumidor poderia economizar tempo. Além disso, 

as grandes redes expandiram o monitoramento e o rastreio das produções, buscando oferecer frescor, 

qualidade e diversidade semelhante aos produtos da feira livre. Para a feira livre, é imposta a 

inflexibilidade dos horários, restritos pela normatização de uso e ocupação do solo público, culminando 
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com a generalidade do horário de trabalho dos consumidores. Além de os supermercados oferecerem 

estacionamento, segurança e diversos serviços em um mesmo local, assim como preços compatíveis aos 

praticados nas feiras livres.  

Notamos que a principal comercialização das feiras livres de Campinas se concentra em produtos 

alimentícios, de modo que são realizadas 79 feiras, de terça-feira a domingo, no horário entre as 6 horas e 

as 12 horas, com um cadastro total de 774 bancas. Em trabalho de campo observamos que o número de 

bancas em atividade é menor do que o número de bancas cadastradas disponibilizado pela SETEC. Além 

disso, em 2022 algumas feiras mudaram o lugar de realização, foram extintas e novas feiras surgiram. As 

relações complexas entre as feiras livres e os supermercados sugerem o esforço destes em expandir suas 

atividades buscando refinar as características das feiras a partir da imitação – e da subordinação pois, à 

medida que o supermercado imita a feira dentro de seus estabelecimentos, ele impõe novas normas de 

comercialização. A despeito desta situação, as feiras livres não desaparecem. Em vista disso, se mostra 

relevante insistir na compreensão acerca da dimensão dessa economia de proximidade (Pecqueur e 

Zimmermann, 2005) na grande cidade, que caracteriza a feira livre.  

CONSIDERAÇÕES 

Pontuamos que os nexos estabelecidos entre os mercados do comércio de alimentos constituem-se 

em aconteceres solidários que tomam formas territoriais a partir da instalação de um evento (Santos, 2014 

[1996]). Destacamos que a implantação e expansão das grandes redes de supermercados é um desses 

eventos, na medida em que transforma a cultura alimentar e todo o comércio de alimentos. Assim, 

observamos que ao longo do tempo o abastecimento de alimentos foi transformado pela hegemonia do 

setor supermercadista, o que não acarretou no fim das feiras livres, bem como se deu de maneira 

concomitante à consolidação de políticas públicas para o fortalecimento do mercado de rua. É nesse 

sentido que defendemos feira livre como um mercado homólogo ao compartilhar o mesmo espaço e tempo 

do mercado hegemônico, e complementar já que sua existência não é alienada da competição exercida 

pelas grandes redes de distribuição, ao mesmo tempo subordinado porque os produtos que comercializa e 

as normas de sua troca são orientados por princípios que favorecem os grandes, como a  lógica da 

competitividade, a racionalidade no trato com os produtos, o ideal de segurança, a circulação  no interior 

dos mercados e a disposição para as grandes redes de imensos estacionamentos.  

De fato, ao investigar uma parte do sistema de abastecimento de alimentos na cidade de Campinas 

(SP) esta pesquisa encontra limitações quanto a conhecer o seu volume a partir das feiras livres, bem como 

quanto às resoluções para uma periferia empobrecida que não conta com o cadastro oficial deste mercado 

de rua. Observamos ainda que as novas relações entre supermercados e feiras livres apontam para uma 

supremacia do abastecimento de alimentos com o robustecimento das grandes redes do setor. 

Contudo, consideramos as feiras livres como mercados tradicionais que se mantêm como um 

mercado socialmente necessário (Ribeiro, 2013) pela manutenção de um comércio de alimentos não 

orientado pelo alimento-mercadoria. Constituindo-se um mercado de rua que demanda da realização e 

funcionamento de inúmeros trabalhos para a própria realização – os ambulantes, os carregadores, aqueles 

que alimentam os feirantes, os trocadores de dinheiro, os guardadores de carro, os seguranças dos 

transportes dos feirantes, os catadores de papelão e de latinha, aqueles responsáveis pela limpeza das 

bancas – a feira livre permanece e se atualiza diante da competição imposta pelas corporações 

supermercadistas que se apresentam como o único mercado possível. Assim, compreendemos que a 

contiguidade assegura a existência e permanência do mercado de rua por meio do território como norma, 

quando a proximidade, a cultura e as demandas locais, endógenas, emergem como forma de troca e 

reorganizam o espaço consoante um cotidiano compartilhado. 
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