
Com atmosfera seleta, feiras resistem 
Renata Ramos  
 
Entre bordões e cumprimentos como “freguesa bonita não paga, mas também não leva” ou 
“para você, freguês, é R$ 3”, que os feirantes conquistam uma clientela fiel que, ao longo dos 
anos, ficou reduzida pela concorrência dos hortifrútis. Um costume que ainda sobrevive, dos 
bairros da Zona Sul à Zona Norte. E as barracas muitas vezes são as mesmas. Os feirantes 
fazem de quatro e seis feiras por semana. Todos os dias é possível se deparar com barracas de 
madeiras e estandes coloridos em alguma rua. Aos sábados e domingos, porém, atraem 
aqueles que não têm tempo durante a semana. A ida à feira livre não é um programa longe de 
ser entendiante. Não há filas, nem engarrafamentos de carrinhos. E o melhor de tudo, fazem-
se muitas amizades. Quase a mesma formação de 40 anos atrás, a feira livre ainda atrai 
muitos fregueses (palavra constante na relação entre cliente e feirante), principalmente 
àqueles dos tempos em que o supermercado não abria aos domingos.  
 
Infelizmente o movimento caiu nos últimos anos. Faço feira há 40 e percebo que a forte 
concorrência com o hortifrúti fez com que a clientela diminuísse lamenta João Filho, na ativa 
aos 63 anos, com sua inseparável camisa do Flamengo. Venho com ela e não fico preocupado 
com quem torce pra outro time. Já é marca.  
 
O comerciante levanta às 3h da manhã para sair de Realengo e chegar em Botafogo. É lá que 
a clientela o encontra aos sábados. João ainda aponta outras mudanças das feiras de outros 
tempos: 
 
Antes os fregueses faziam a feira cedinho. Hoje, as pessoas chegam por volta das 11h. Por 
dois motivos. Para dormir até tarde e também para pegar a hora da xepa, quando os produtos 
estão mais baratos – entrega João.  
 
A redução no movimento é perceptível. Não há aglomerações nos corredores das feiras, mas 
restam sobreviventes que não perdem o costume de comprar produtos frescos na feira do 
bairro.  
 
Frequento a feira há 13 anos. As frutas e verduras são mais frescas. Compro sempre na 
mesma barraca. Outra qualidade é que podemos provar o que estamos comprando – defende 
o engenheiro Luciano Amado, morador de Botafogo e habitué da feira da Paulo Barreto. É 
perto da minha casa, mas não atrapalha. Se morasse na rua da feira talvez não gostasse do 
movimento.  
 
Giro de R$ 15 milhões por mês 
 
No Rio são 182 feiras livres toda semana, em diversos bairros. O cálculo da prefeitura resulta 
mensalmente numa renda de mais de R$ 15 milhões. O que significa o sustento e emprego de 
muita gente. Assim como a família de Jaime Martins, criado na feira, acompanhando o trabalho 
dos pais. Em sua barraca, presente na feira da Urca aos domingos, vê-se de tudo. Do morango 
ao abacaxi, passando até pelo suco da fruta. A família vai em peso. Os pais montam a barraca 
de laranja, mas só nos fins de semana. E Jaime e a irmã ficam na maior, com muitas 
variedades. Quando tiver filhos, Jaime não sabe se eles seguirão a carreira do pai. 
 
O movimento caiu muito. Antes, você via nesta feira oito barracas vendendo laranja. Hoje são 
apenas duas compara. O mais importante da feira é o contato com o cliente. Chamo todos pelo 
nome e já sei do que cada um gosta – comemora Jaime.  
 
Os idosos são presença garantida. Mas há pais que não dispensam o passeio e levam os filhos 
para conhecerem novas frutas.  
 
Já conheço todos os feirantes. Hoje senti falta de uma, que já se tornou amiga, e logo 
perguntei o que tinha acontecido – explica Clara Alkimin, frequentadora da feira de sábado, em 
Laranjeiras. 
 



Para Fátima Vale, feirante há 20 anos, um dos motivos da obesidade atual poderia ser 
combatido com recorrentes idas a feira.  
 
As crianças aqui acabam provando as frutas. Hoje as pessoas compram muito pela internet e 
nem conhecem os produtos. 
 
Os feirantes podem até bater de frente com a tecnologia que levou os jovens para frente do 
computador em tempo integral. Mas a globalização os ajudou. Os clientes mais exigentes 
perguntam sobre novidades que aparecem pelo mundo.  
 
Hoje, com certeza, é mais fácil trazer mercadorias de fora e atender às exigências dos clientes. 
Só depende da época da fruta, claro – conta Jaime.  
 
Grande parte dos frequentadores faz compras perto de casa. Mas há quem saia do bairro atrás 
de um feirante querido.  
 
Moro em Botafogo, mas frequento a feira da Lagoa (na Avenida Lineu de Paula Machado) só 
para comprar na barraca do Edrízio elogia a cantora Cris Delanno, que aproveita a variedade 
de folhas oferecidas pela barraca do feirante, que tem sua própria produção.  
 
E se alguém acha que a feira é sinônimo de confusão, balbúrdia como escrito no dicionário 
pode estar enganado. Atualmente não há mais gritaria. Para conquistar o cliente é necessário 
produtos de qualidade e, claro, bom papo.  
 
A gente respeita o silêncio para os moradores não reclamarem. Alguns gritam, mas quando já 
se tem clientela não é preciso – diz o feirante Edson Sanches, dito Ronaldinho. É por causa da 
semelhança dos dentes e da barriga.  
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 1 jun. 2009, Primeiro Caderno, p. A12. 
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