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O AÇÚCAR 

 

O branco açúcar que adoçará meu café 

Nesta manhã de Ipanema 

Não foi produzido por mim 

Nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. 

 

Vejo-o puro 

E afável ao paladar 

Como beijo de moça, água 

Na pele, flor 

Que se dissolve na boca. Mas este açúcar 

Não foi feito por mim. 

 

Este açúcar veio 

Da mercearia da esquina e tampouco o fez o Oliveira, 

Dono da mercearia. 

Este açúcar veio 

De uma usina de açúcar em Pernambuco 

Ou no Estado do Rio 

E tampouco o fez o dono da usina. 

 

Este açúcar era cana 

E veio dos canaviais extensos 

Que não nascem por acaso 

No regaço do vale. 

 

Em lugares distantes, onde não há hospital 

Nem escola, 

Homens que não sabem ler e morrem de fome 

Aos 27 anos 

Plantaram e colheram a cana 

Que viraria açúcar. 

Ferreira Gullar
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 “Uma forma artesanal de comunicação. Ela não está 

interessada em transmitir o „puro em si‟ da coisa narrada como 

uma informação ou um relatório. Ela mergulha a coisa na vida do 

narrador para em seguida retirá-la dele. Assim se imprime na 

narrativa a marca do narrador, como a mão do oleiro na argila do 

vaso”. 

 (BENJAMIN, 1994, p.205)
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MACHADO, Nereida. Feira – a filha rebelde da Modernidade: Memórias e Narrativas. 
2018. 111 p. Dissertação (Mestrado) – Departamento de Letras, Universidade 
Federal de Rondônia, Porto Velho, RO, 2018. 
 

RESUMO 
 

Esta pesquisa apresenta como foco analisar o feirante agricultor através do resgate 
de suas memórias expostas em narrativas orais, possibilitando o lançamento de um 
novo olhar não apenas ao sujeito feirante, como também ao ambiente da feira. A 
partir de uma pesquisa de campo empreendida junto aos feirantes agricultores do 
município de Ariquemes/Rondônia desde meados de agosto de 2016, surgiram os 
dados empíricos em que se baseia este trabalho.  O objetivo principal é analisar 
relatos orais dos feirantes agricultores e estabelecer relações com o seu ambiente 
de trabalho – a feira. Caracterizou-se este estudo como sendo do tipo qualitativo 
com caráter exploratório, com a presença tanto da pesquisa bibliográfica, quanto da 
pesquisa de campo. Os principais referenciais que fundamentaram a pesquisa 
baseiam-se em estudos sobre narrativas de autores como: Walter Benjamin (1994), 
Marcuschi (2007), Roland Barthes (2011), Hanke (2012) entre outros, Memórias: 
Ferreira Neto (2008), Le Goff (1990), Maurice Halbwachs (2006), Bosi (1987), 
Aspectos culturais e identitário: Bhabha (2013), Hall (2006), Bauman (2005), Laraia 
(2006), Canclini (2013). Com base na análise dos dados, foi possível concluir que 
este sujeito que assume a feira não apenas como uma escolha profissional, mas 
também como a perpetuação de uma tradição hereditária, o qual estabelece com 
seu ambiente de trabalho relações que vão muito além de fatores de subsistência, 
carregam consigo aspectos sociais, culturais e identitários, fazendo com que o ponto 
de intercessão entre eles resulte num processo híbrido. 
 
Palavras-Chave:  Feira. Narrativas. Memórias. Representação. 
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MACHADO, Nereida – Feira – a filha rebelde da Modernidade: Memórias e 
Narrativas, 2018. 111 p - Master Thesis – Language Department, Federal University 
of Rondonia, Porto Velho, RO, 2018. 
 

ABSTRACT 
 
This research presents focused review the marketer farmer through the redemption 
of his memoirs exposed in oral narratives, enabling the launch of a new look not only 
to the subject, as well as environmental marketer. From a field research undertaken 
with the stallholders farmers of the municipality of Ariquemes/Rondônia since mid-
August of 2016, the empirical data on which it is based this work. The main objective 
of this study is to analyze oral reports of the stallholders farmers and establish 
relationships with your desktop-the fair. Feature this study as being qualitative type 
with exploratory character, with the presence of bibliographical research, and field 
research. The main references cited were research studies on narratives: Walter 
Benjamin (1994), Depends (2007), Roland Barthes (2011), Hanke (2012) among 
others, memories: Ferreira Neto (2008), Le Goff (1990), Maurice Halbwachs (2006), 
Bosi (1987), cultural and identity: Bhabha (2013), Hall (2006), Bauman (2005), 
Nebraska Press (2006), Canclini (2013). Based on the analysis of the data, it was 
possible to conclude that this guy who takes the fair not only as a professional choice, 
but also how the perpetuation of an inherited tradition, which establishes with your 
workplace relationships that go far beyond subsistence factors, carry with them social, 
cultural and identity aspects, making the point of intersection between them results in 
a hybrid process. 
 
Keywords: Fair. Narratives. Memories. Representation.  
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INTRODUÇÃO 
 

Deixa-se destacado que em janeiro de 2005 foi retomado contato com o 

estado de Rondônia, pois já havia morado aqui no município de Vilhena com os pais 

ainda quando criança. Na chegada à cidade de Ariquemes, nota-se um lugar calmo 

e hospitaleiro, bastante distinto do ritmo frenético da capital mineira que paira por lá. 

No início, o estranhamento foi inevitável; sai-se de um lugar em que as pessoas 

passavam umas pelas outras rapidamente, sem terem tempo sequer para um “bom-

dia”. Na cidade de Ariquemes é tudo mais calmo e com ritmo bem menos acelerado. 

As relações estabelecidas partiam do conhecimento, mesmo que recente, entre as 

pessoas. Dispensavam-se o uso de assinaturas e de documentos comprobatórios, 

somente o conhecimento acerca de determinada pessoa já era o suficiente para que 

vínculos de confiança fossem estabelecidos. Toda essa dinâmica era muito nova e 

encantadoramente diferente. 

Aos poucos se adaptou ao local e tendo contato com aspectos culturais 

fortemente preservados por aqui. Recordando-se da primeira vez em que se foi 

deslocado à feira do produtor rural em Ariquemes. Naquela época  era formada por 

barracas de diversos gêneros, desde a comercialização de produtos alimentícios às 

confecções de roupas e calçados. Um ambiente bastante curioso, um verdadeiro 

ponto de encontro de amigos, muito mais que um simples lugar de compras. De tudo 

se observou, encantada, mas o interesse em estudar a feira bem como parte das 

pessoas que ali trabalham, só surgiu bem mais tarde. 

Em 2015, dez anos depois, quando já era servidora do Instituto Federal de 

Rondônia, um local em que há um grande incentivo à pesquisa e à capacitação de 

seus profissionais, é que surgiu o interesse em pleitear uma vaga no programa de 

mestrado em Letras ofertado pela Universidade Federal de Rondônia. Era preciso 

um projeto, uma ideia, um norte, e foi exatamente neste momento que ouve um 

estalo: “Por que você não faz seu projeto de pesquisa sobre a feira do produtor?”, 

neste momento ocorreu o primeiro “insight”. Era isso, era exatamente isso, aquele 

reino de variedades teria material suficiente para que elaborasse um projeto de 

mestrado. Então mãos à obra. 

As aulas ofertadas pelo programa que tratavam sobre pluralidade cultural, 

formação de identidades, memórias, narrativas, análise do discurso foram de 
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extrema importância, pois fui tendo contato com teóricos que mais tarde serviriam de 

apoio para as análises apresentadas aqui. 

Inicialmente, a ideia era abordar aspectos linguísticos acerca dos feirantes 

agricultores, porém com a mudança de orientadora, o foco passou a ser outro: agora 

o grande desafio era propor, ainda que de forma hipotética, um perfil representativo 

e identitário desse sujeito que assumia inúmeras identidades: feirante, agricultor, 

sindicalista, pai/mãe, filho, proprietário e idealizador. Contudo, após iniciar os 

trabalhos de pesquisa, bem como a coleta de dados que serviram como principal 

matéria-prima deste estudo, notou-se que diante desta realidade tão 

plurissignificativa, o trabalho tomava novos rumos, agora a tarefa anteriormente 

mencionada (propor um perfil identitário e representativo do sujeito feirante agricultor) 

tornava-se impossível, visto que após as análises (as quais serão divulgadas na 

seção V deste estudo) constatou-se que não há um perfil definido, mas sim um 

conjunto de possibilidades que conversam entre si.   

Desta forma, o desejo de dar voz a estas pessoas que formam este 

ambiente fascinante da feira foi o combustível para a execução deste estudo. Agora 

era a hora de pensar mais criticamente em tudo isso e passar para o papel.  

A pesquisa bibliográfica aliada à pesquisa de campo seriam recursos 

capazes de captar as informações necessárias. Dentre eles, era necessário 

compreender a importância da comunicação oral.  

Ao analisar a língua, enquanto instrumento que promove interação social, 

pode-se perceber que ela pode manifestar-se de diversas formas, e uma das 

maneiras mais expressivas que se tem conhecimento é a oralidade. No cotidiano, 

numa constante frequência, comunica-se pelo intermédio da fala, quer seja por meio 

de pensamentos, ideias, argumentação, quer seja através de piadas, casos de 

família, biografias entre outros. Desta forma, a comunicação oral é componente do 

dia a dia de maneira bastante peculiar. Nesse sentido, propõe-nos o linguista 

Marcuschi (2001, p.36) que:  

 

A oralidade como prática social é inerente ao ser humano e não será 
substituída por nenhuma outra tecnologia. Ela será sempre a porta de 
iniciação à racionalidade e fator de identidade social, regional, grupal dos 
indivíduos.  

 

Desta forma, ao narrar se acessa aspectos que norteiam a cultura, as 

experiências e as lembranças. Para as pesquisas no campo da Sociolinguística, as 
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narrativas orais funcionam como registros da variação linguística, já que se tem o 

vernáculo “puro”, sem lapidações. Labov e Waletzky (1967) foram os percussores 

nos estudos de narrativas orais coletadas em pesquisas sociolinguísticas. Labov 

(1966), através de narrativas orais da memória coletiva e da memória individual – as 

narrativas orais –trouxe para o campo da ciência importantes contribuições, pois foi 

a partir desse momento que a cultura narrativa não oficial ganhou destaque e 

prosperou. Para Labov essas narrativas relatam uma sequência de eventos 

vivenciados pelo narrador, fazendo com que haja o resgate de personagens, 

eventos e ambientes os quais não estão contidos em livros da História oficial. Desta 

forma, narrar não é somente contar uma história ou recontar um fato pretérito, ao 

contrário, o falante constrói, ao narrar fatos vividos, a imagem que almeja passar, ao 

passo que revela o que de fato viveu e compreendeu a partir de sua própria 

experiência, a partir de si mesmo. E é desta maneira que ele será social e 

emocionalmente avaliado, pois “as histórias têm relação com a maneira como o 

protagonista interpreta as coisas, com o significado das coisas para ele” (BRUNER, 

1997, p.51). 

Pode-se perceber também que há a construção da realidade cultural a qual 

se faz materializada através do pensamento narrativo que estrutura a experiência, 

produz significados aos eventos e fundamenta o senso comum. Logo, as narrativas, 

especialmente às de experiência pessoal, são fundamentais, visto que representam 

o canal de acesso a eventos, personagens e culturas desconhecidos do grande 

público, sendo representantes de um determinado grupo social, revelando e 

identificando formas de significados particulares.    

Seguindo tais perspectivas, este estudo apresenta como questão norteadora 

“De que maneira as narrativas orais dos feirantes agricultores do município de 

Ariquemes corroboram na maneira através da qual percebem o ambiente em que 

estão inseridos?” e tem por objetivo principal analisar relatos orais dos feirantes 

agricultores e estabelecer relações com o seu ambiente de trabalho – a feira. Desta-

se ainda os objetivos específicos deste trabalho: a) Identificar fragmentos de 

memórias individuais e coletivas, características culturais e identitárias nas 

narrativas coletadas de quatro feirantes agricultores ariquemense, b) Estabelecer um 

comparativo entre as vozes testemunhadas ressaltando elementos que se 

assemelham e aqueles que divergem. O objeto de estudo presente neste trabalho 

são as narrativas, as quais têm por função registrar a sucessão de fatos ocorridos na 
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biografia dos entrevistados, ressaltando os eventos mais significativos, organizando-

os posteriormente em sentenças sequenciais e livres, conforme a cronologia dos 

fatos. 

Este trabalho justifica-se pela necessidade em ouvir, estudar e 

posteriormente comparar os relatos dos sujeitos a fim de resgatar elementos que 

fazem parte da formação cultural e identitária do município de Ariquemes. Esses 

depoimentos permitirão uma análise, ainda que breve, acerca de aspectos culturais 

e identitários dos feirantes agricultores, bem como sua relação com o ambiente da 

feira. Através desta prática, do exercício de interpretar e reinterpretar, os estudiosos 

poderão avaliar o mundo em seu entorno. 

Foram adotadas como estratégias metodológicas as pesquisas bibliográficas 

e de campo; como instrumento de coleta de dados, utilizou-se a entrevista 

semiestruturada com a coleta de narrativas orais e o questionário contendo questões 

mistas, a fim de identificar aspectos identitários e socioculturais dos entrevistados. A 

coleta de dados foi realizada com quatro entrevistados mistos, sexo masculino e 

sexo feminino, que são feirantes, agricultores e produtores rurais do município de 

Ariquemes. 

Esta dissertação encontra-se estruturada em cinco seções. As três primeiras 

seções constituem as bases teóricas e conceituais que serviram de pilares para as 

análises aqui apresentadas. Desta forma temos: primeira seção intitulada – “Base 

teórica e conceitual – Narrativa” em que há a contextualização dos passos e dos 

conceitos envoltos ao termo “narrativa”, a pesquisa narrativa enquanto uma 

estratégia investigativa, o olhar da memória – a estreita relação entre sujeito, 

narrativa e história e uma reflexão breve a respeito da narrativa e o papel do 

narrador. Neste trecho existem contribuições de diversos estudiosos, tais como: 

Walter Benjamin (1994), Marcuschi (2007), Roland Barthes (2011), Brunner (1991), 

Hanke (2012) entre outros.  

Na segunda seção – “Base teórica e conceitual – Memória” apresentam-se 

alguns conceitos relevantes sobre a memória humana, relações pontuais entre 

memória e narrativa, pois ao narrar o indivíduo recorre às suas memórias para 

organizar suas ideias e lembranças. Aqui, endossam a escrita Durkheim (1989), 

Halbwachs (2006), Le Goff (1990) e Bosi (1987). 

Na terceira seção – “Cultura e Identidade” – apresentam-se aspectos 

relativos à cultura, hibridismo cultural, processo de transformação cultural, 
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identidade e a estreita relação existente entre narrativa e identidade. Dentre os 

estudiosos que nortearam as ponderações presentes neste capítulo, destacam-se: 

Bhabha (1998), Mishler (1999), Bauman (2005), Laraia (2006), Canclini (2013) e Hall 

(2014).  

Na quarta seção intitulada “Delineamento da pesquisa – Procedimentos 

metodológicos” há o relato minucioso dos passos que nortearam a seleção do 

corpus e dos informantes, bem como os métodos de análise e coleta de dados, 

deste presente trabalho. 

A quinta seção intitulada – “A voz do feirante e o ambiente da feira: análises 

e discussões” – há a descrição da análise de resultados coletados a partir das 

quatro narrativas em que aspectos relacionados à memória, narrativa e identidade 

serão analisados a fim de compreendermos mais a respeito do sujeito feirante e 

agricultor.   

Nas considerações finais, infere-se que o sujeito feirante agricultor possui 

identidade variável conforme aspectos culturais trazidos de suas origens, associados 

às novas experiências adquiridas quando esteve em solo rondoniense. Assim, o 

ambiente da feira faz com que o feirante agricultor passe por um constante processo 

de ressignificação de si mesmo, podendo se reconstruir através do resgate de suas 

experiências vividas, não sendo possível determiná-lo de maneira única e estanque. 
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1 NARRATIVA 
 

Nesta seção, apresentam-se a base teórica e os principais conceitos que 

serão utilizados neste trabalho.  

 

1.1 Narrativa – percurso histórico 

 

Em sua essência, as narrativas são formas orais e/ou escritas de contar 

histórias reais ou imaginárias, geralmente associada à Linguística, ciência 

responsável por investigar o aspecto estrutural das narrativas. Na perspectiva dessa 

ciência, as narrativas são uma modalidade específica do discurso. Por outro lado, 

para Benjamin (1994), filósofo e sociólogo francês do século XX, narrativa é: 

 

Uma forma artesanal de comunicação. Ela não está interessada em 
transmitir o “puro em si” da coisa narrada como uma informação ou um 
relatório. Ela mergulha a coisa na vida do narrador para em seguida retirá-la 
dele. Assim se imprime na narrativa a marca do narrador, como a mão do 
oleiro na argila do vaso. (BENJAMIN, 1994, p.205). 

 

As experiências repassadas de pessoa a pessoa são consideradas segundo 

Benjamin a fonte a qual os narradores recorrem. Assim, as narrativas adquirem um 

status especial, uma vez que é através delas que as pessoas se comunicam, trocam 

experiências e conferem sentido à vida. Contudo, o autor acredita que a arte da 

narração está na iminência do desaparecimento, pois a cada dia, menos pessoas 

têm utilizado a técnica da narrativa com a finalidade de se comunicarem. A 

propagação desmedida da informação pela sociedade capitalista é apontada pelo 

autor como a principal causa para isso. Embora, as informações possam 

assemelhar-se à narrativa de determinados fatos, as ações de narrar e o ato de 

informar são processos bem distintos. A informação tem caráter conclusivo, busca 

somente a explicação do fato ocorrido e pode ser contada por qualquer pessoa. A 

narrativa, por sua vez, visa à compreensão dos fatos ocorridos e tem a marca do 

narrador fortemente impressa em seu discurso. A voz e/ou a escrita do narrador são 

instrumentos através dos quais as experiências vivenciadas podem ser 

compartilhadas. Desta maneira, narrar é um ato que vai muito além de simplesmente 

informar, é, sobretudo, compreender.  



19 

 

Os estudos acerca dos discursos narrativos são abrangentes e envolvem 

questões sobre o ato comunicativo, o qual pode ser entendido como o relato de 

experiências e casos, a ilustração de fantasias, exposição de segredos, relatos 

biográficos, entre outros. Ao se contar histórias, envolvem-se certos elementos 

estruturais e linguísticos, ou seja, realizam-se uma organização formal de certos 

dados necessários à narrativa, tais como: personagens, narrador, tempo, espaço, de 

outra maneira, recorrem-se a recursos particulares da linguagem a fim de que haja 

uma interação entre narrador e o interlocutor do relato. Ao passo que a narrativa vai 

se concretizando, tem-se a oportunidade de relatar, representar uma história que 

atraia a atenção do ouvinte.  

Desta forma, ao considerar a narrativa como uma maneira de transmitir o 

saber, é prudente lembrar que essa transmissão de conteúdo pode ser feita tanto no 

âmbito da escrita, quanto no da oralidade; no entanto, vale ressaltar as 

particularidades entre elas: a escrita volta seu olhar a aspectos ortográficos e ao 

registro documental da narrativa, ao passo que na oralidade há presença das 

variações linguísticas e a possibilidade de se alterar aquilo que foi dito. Aqui a 

presença do interlocutor possibilita uma interação ampla, sem que haja a 

necessidade da contextualização antecipada dos eventos narrados, o que não 

acontece na escrita. 

Ao observar tais diferenças, constata-se que não há uma relação de 

superioridade ou inferioridade entre as formas de manifestações, seja oral, ou 

escrita, segundo comprova o linguista Marcuschi (2001), ainda que, cada uma delas 

apresente suas regras particulares de realização.  

 

Uma das posições defendidas nos ensaios aqui apresentados é a de que 
não há razão alguma para desprestigiar a oralidade e supervalorizar a 
escrita. Também não há razão alguma para continuar defendendo uma 
divisão dicotômica entre fala e escrita nem se justifica o privilégio da escrita 
sobre a oralidade. Ambas têm um papel importante a cumprir e não 
competem. Cada uma tem sua arena preferencial, nem sempre fácil de 
distinguir, pois são atividades discursivas complementares. Em suma, 
oralidade e escrita não estão em competição. Cada uma tem sua história e 
seu papel na sociedade. (MARCUSCHI, 2007, p.15). 

 

Ferreira Neto (2008) assevera que a tradição oral resulta em uma fonte 

valiosa para a reconstrução do passado, visto que é através das narrativas orais que 

as histórias e a cultura se perpetuam. Realizadas tais considerações, traça-se um 

breve percurso histórico sobre alguns conceitos de narrativa. 



20 

 

Para os estudiosos é consenso que o filósofo Aristóteles (384 a.C – 322 

a.C), em sua obra “A Poética”, tenha sido o precursor no conceito de narrativa. 

Segundo Aristóteles, através da narrativa, considerada uma forma de linguagem, o 

indivíduo era capaz de demonstrar sua competência comunicativa. Desta forma, 

podem-se considerar as narrativas como transmissoras de saberes acumulados 

aliados a visão do mundo particular.  

O escritor, sociólogo, filósofo e crítico literário Roland Barthes reforça a ideia 

de que as narrativas desempenham a importante função de transmitir cultura, 

costumes, aspectos envoltos a uma determinada sociedade, literatura entre outros. 

 

A narrativa está presente em todos os tempos, em todos os lugares, em 
todas as sociedades; a narrativa começa com a própria história da 
humanidade; não há, em parte alguma, povo sem narrativa; todas as 
classes, todos os grupos humanos têm suas narrativas e frequentemente 
essas narrativas são apreciadas em comum por homens de culturas 
diferentes e mesmo opostas. (BARTHES, 2011, p.19).   

 

A estrutura narrativa, mais tarde, foi analisada pelo estudioso russo Vladimir 

Propp (1928 – 1970), que ao analisar uma gama de contos russos a fim de observar 

suas unidades estruturais, criou o conceito de funções, que resultava em ações 

constantes presentes em personagens dos contos lidos e analisados. Contudo, tal 

modelo de análise só se aplicava a contos, o que deixou restrito o trabalho de Propp 

(BARTHES, 2011). Em contrapartida, Greimas apud Barthes tentou ampliar esse 

conceito, ao criar um modelo que pudesse ser aplicado a qualquer texto narrativo. 

Para ele: 

 

A narrativa, unidade discursiva, deve ser considerada como um algoritmo, 
isto é, uma sucessão de enunciados cujas funções – predicado simulam 
linguisticamente um conjunto de comportamentos orientados para um 
objetivo. Na qualidade de sucessão, a narrativa possui uma dimensão 
temporal: os comportamentos ali apresentados mantêm entre eles relações 
de anterioridade e posterioridade. (BARTHES, 2011, p.65).   

 

Nessa ótica, a narrativa pode ser percebida como uma sequência de 

elementos organizados em uma dimensão de tempo. Para Greimas (1966), a 

narração de apreensão da significação só existe a partir do intermédio entre a 

estrutura temática profunda do discurso e a sua realização pessoal e espaço-

temporal. O esquema narrativo proposto por ele considera que o sujeito deseja 

conquistar um objeto de valor, nesse percurso, este é auxiliado por alguém ou algo, 
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de outro lado, há uma interrupção do trajeto por um oponente e há dois elementos 

significativos: o destinador e o destinatário, ou seja, aquele que instigou o herói para 

um determinado objetivo e alguém que ganha o objeto de valor.  

Vale ainda esclarecer, que tal proposta feita por Greimas está sustentada 

em três grandes linguistas: Sausurre, Hjelmslev e Propp. Em Sausurre, Greimas 

acolheu a ideia de significação ocorrida através das diferenças observadas e, não 

somente, das analogias, semelhanças notadas. Hjelmslev salientou a ideia do plano 

de conteúdo e da expressão fazendo com que Greimas observasse a importância da 

distinção entre conteúdo e forma para a significação. Já Propp constatou que 

mesmo que a narrativa tenha conteúdos singulares, esta possui uma forma fixa e 

reiterável, o que possibilitou um pensamento acerca do estudo sistemático do texto.  

Outro estudioso que também trata da temática é o poeta, ensaísta e crítico 

literário Bremond, que afirma que os eventos ganham significação e se ordenam em 

uma determinada série temporal a partir das relações com os seres humanos, 

conforme ele mesmo sustenta em apud Barthes: 

 

Toda narrativa consiste em um discurso integrando uma sucessão de 
acontecimentos de interesse humano na unidade da mesma ação. Onde 
não há sucessão não há narrativa (...), onde não há integração na unidade 
de uma ação, não há narrativa, mas somente cronologia, enunciação de 
uma sucessão de fatos não coordenados. (BARTHES, 2011, p.118)   

 

Outra contribuição conceitual partiu do filósofo e linguista Todorov apud 

Barthes (2011) que faz a distinção entre a noção de sentido e de interpretação. O 

sentido trabalha com a ideia de um determinado elemento dentro da obra, sua 

possibilidade de ligar-se a outros elementos da mesma obra ou com a obra por 

completo. Já a interpretação trata das múltiplas leituras cabíveis na perspectiva do 

crítico ou do leitor. 

Bruner (1991) no campo da Psicologia percebe a narrativa como o meio 

através do qual as experiências e memória se organizam. Para ele, “ao contrário das 

construções geradas por procedimentos lógicos e científicos que podem ser 

destruídas por causa de falsificações, construções narrativas só podem alcançar 

verossimilhança. ” (BRUNER, 1991, p.04). 

Embora Bruner (1991, p.05) não estabeleça relação entre narrativa e 

memória, este afirma que “a preocupação central não é com o texto narrativo 

construído, mas como ele opera como um instrumento mental de construção de 
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realidade.” Desta forma, sugere a existência de dez traços para a narrativa: 

diacronicidade narrativa, particularidade, vínculos e estados emocionais, 

composicionalidade hermenêutica, canonicidade e violação, referenciabilidade, 

genericidade, normatividade, sensibilidade de contexto e negociabilidade e 

acréscimo narrativo. 

O psicólogo e pedagogo americano destaca ainda o papel das narrativas no 

processo de aprendizagem humana, por proporcionar o compartilhamento de 

experiências e vivências entre as pessoas. 

Para Fabrício e Bastos (2009, p 41-2), essa perspectiva traz para a narrativa 

um novo olhar; pois é vista como um meio em que os indivíduos e as realidades 

sociais são instituídos.    

 

[...] as práticas narrativas têm sido estudadas, por pesquisadores de 
diferentes disciplinas, como lócus privilegiado de compreensão da relação 
entre discurso, identidade e sociedade, pois as formas narrativas de (re) 
construção da experiência organizam nossas ações, nossa percepção de 
mundo e nossas ficções identitárias.  

 

Ao perceber os percursos da narrativa, compreende-se que esta exerce a 

função de mediar o mundo cultural com a maneira pela qual o indivíduo se observa, 

assim, a importância de lançar o olhar sobre diversos campos científicos: Linguística, 

Literatura, Medicina, Sociolinguística e na Psicologia.  

Após a recapitulação conceitual e cronológica dos principais nomes sobre a 

questão da narrativa, nota-se que tal discurso tem sido foco para muitos estudiosos 

e pesquisadores a partir de múltiplos olhares metodológicos.  

 

1.2 A pesquisa narrativa – uma estratégia investigativa 

 

Para os autores Clandinin e Connelly (2000) há uma distinção entre 

pesquisa com narrativa e pesquisa narrativa. Eles ressaltam que “as pessoas por 

natureza protagonizam vidas cheias de histórias e contam histórias dessas vidas, 

enquanto que os pesquisadores narrativos descrevem tais vidas, coletam e contam 

histórias sobre elas e escrevem narrativas de experiências.”  Ao narrar uma história, 

o narrador-autor é capaz de articular simultaneamente algumas ações relacionadas 

ao (re) viver e ao (re) explicar as histórias as quais tenha vivenciado, de maneira que 

todas as vozes possam ser ouvidas/percebidas. Para Bolívar (1997) “contar as 
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próprias vivências e ler, no sentido de interpretar, ditos, feitos e ações, a luz das 

histórias que os autores narram, se converte em uma perspectiva peculiar da 

investigação”.  Para Kramer (1998) “resgatar a história das pessoas significa vê-las 

reconstituírem-se enquanto sujeitos e reconstituir também sua cultura, seu tempo, 

sua história, reinventando a palavra”.  

Desta forma, pode-se perceber que a narrativa não é meramente relatar a 

respeito de acontecimentos, ela vai muito além, pois permite que ocorra uma tomada 

reflexiva dos fatos, os quais verdadeiramente são partes constitutivas da própria 

formação. Compartilhar histórias de vida permite a quem conta a sua história, refletir 

e avaliar um percurso compreendendo o sentido dele, suas nuanças, oferecendo 

oportunidade para reaprender com ele. E a quem ouve, ou lê a narrativa permite 

perceber que sua história atravessa de alguma forma (ou em algum sentido) com 

aquela narrada; além disso, proporciona a possibilidade de aprendizado com as 

experiências que constituem não somente uma história, mas o cruzamento de umas 

com as outras.      

As narrativas podem possuir ainda duas dimensões, as quais são destinadas 

a duas finalidades: a primeira para o ensino com uso didático, a segunda, para 

pesquisa com fins investigativos. Segundo Cunha (1997), as narrativas no contexto 

educacional são aquelas utilizadas como instrumentos de formação, sendo que 

nessa situação em especial, o que mais importa não é o produto final, mas sim o 

processo de produção das narrativas. Com a finalidade investigativa, as narrativas 

são usadas como instrumento para a coleta de dados. Ao recorrer a esse 

instrumental, o pesquisador corrobora o papel do ser humano como produtor de 

conhecimento, na situação específica da narrativa, um sujeito contador de histórias, 

tem em seus pensamentos, sentimentos, emoções e, sobretudo experiências fontes 

inesgotáveis de dados.  

Ao observar a narrativa como realidade vivenciada pelo contador da história, 

nota-se que o homem legitima o papel de um ser narrador, compartilhando com 

outros mestres e conhecedores o poder de contar histórias, cujo desafio é contá-las 

de forma completa e digna. Ainda refletindo sobre o ser narrador, Larrosa (1998, 

p.38) afirma que “quando contamos nossas histórias e experiências para os outros, 

de forma escrita ou oral, elas deixam de ser somente nossas, pois passam a fazer 

parte da vida do outro.” Desta maneira, as narrativas proporcionam o 

entrelaçamento das vidas do narrador e do ouvinte, no caso da pesquisadora, que 
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ao compartilhar dos relatos dos narradores, pode tanto reinterpretá-los, quanto 

recriá-los consoante às próprias formas de pensar, refletir e agir.  

 

1.3 O olhar da memória – sujeito, narrativa e história 

 

As narrativas, assim como os lugares da memória, são importantes veículos 

de preservação e transmissão das heranças identitárias e das tradições.  As 

narrativas sob o aspecto de registros orais ou escritos são caracterizadas pela forma 

particular à arte de contar, traduzir em palavras os resquícios da memória e a 

consciência da memória no tempo. São fundamentais como estilo de transmissão, 

de geração para geração, das experiências mais simples que envolvem a vida 

cotidiana aos grandes eventos que marcaram a História da humanidade. Servem de 

suporte para as identidades coletivas e de reconhecimento do homem como um ser 

no mundo. Possuem natureza dinâmica e como gênero específico do discurso 

formam a cultura de diversas comunidades. São peculiares, incorporam dimensões 

materiais, sociais, simbólicas e imaginárias. Plenas de dimensão temporal tem na 

experiência sua principal fonte. (BENJAMIN, 1994, p.98). 

A narrativa possui a possibilidade de fazer o ouvinte viajar através da viagem 

narrada. Como fontes para a construção do conhecimento histórico, seu potencial é 

inesgotável, de acordo com Benjamin “incorporam às coisas narradas à experiência 

de seus ouvintes”. 

No tempo atual marcado pela cultura virtual e a velocidade descartável das 

informações, há uma forte tendência em desaparecer os narradores espontâneos, 

aqueles que fazem das lembranças formas de pertencimento e sociabilidade. Diante 

desse quadro de velocidade incontida e desenfreada, há a perda das referências, a 

redução das possibilidades de construção do saber.  

A comunidade acadêmica tem buscado novas alternativas para realizar os 

registros das falas dos narradores anônimos ou não, para que estes possam 

funcionar com um dos elos entre o que passou e o que ficou traduzido na visão do 

presente as experiências do tempo já vivido, mas jamais perdido. A narrativa contém 

em si força singular, uma vez que serve como instrumento de retenção do passado e, 

consequentemente, um recurso para o poderoso olhar da memória.  

Os melhores narradores são sujeitos portadores de uma visão única, 

singular, contudo integrada aos quadros sociais da memória e da complexa trama da 
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vida. Eles deixam as palavras fluírem na tessitura do enredo ao incluírem 

lembranças, registros, observações, silêncios, análises, emoções, reflexões e 

testemunhos.  

A história oral é uma valiosa metodologia voltada à produção de narrativas 

como fontes de conhecimento, e principalmente de saber. Por ser uma experiência 

através da qual se compartilha o registro das lembranças, faz da narrativa um 

processo partilhado que traz consigo os seguintes aspectos: estímulo ao narrar, ato 

de contar e relembrar e disponibilidade em ouvir. Falar, escutar e trocar olhares são 

os mecanismos que compõem a dinâmica deste processo essencial à experiência 

humana.  

Assim, as narrativas se configuram como as traduções dos registros das 

experiências retidas juntamente com a força da tradição, para que juntas possam 

relatar o poder das transformações.   

 

1.4 Refletindo a narrativa e o narrador 

 

Pode-se afirmar que uma narrativa é composta por textos, de acordo com o 

amplo sentido proposto por Bakhtin (2000), o texto como um conjunto lógico de 

signos, o texto como a representação de uma realidade imediata (do pensamento e 

da emoção), o texto enquanto enunciado, o texto como reflexo subjetivo de um 

mundo objetivo. Esses conceitos bakhtinianos ampliam a noção de texto, ao ser 

pensado como algo que possui singularidade, e por meio do qual podem exprimir os 

pensamentos e as emoções. Ao ser considerado como um lugar de jogo de sentidos, 

o texto passa a ser percebido como uma instância de travessia, a qual exige uma 

interação para acontecer. É justamente essa travessia que Barthes (1984, p. 56) 

considera como “movimento constitutivo do texto”, pois ele não é a coexistência do 

sentido, mas a passagem, aquilo que ocorre na prática e no trabalho, ou seja, na 

interação com o leitor, que faz com que se reduza a distância entre a escrita e a 

leitura. Para ele, o texto se situa no limite das regras da enunciação, e se distingue 

da obra, pois ele se relaciona ao signo, ao passo que ela se fecha sobre o 

significado.   

Desta forma, o texto retoma a concepção dinâmica da comunicação, posto 

que é algo dialógico. Segundo Bakhtin “a relação dialógica (...) só é possível entre 

enunciados concluídos, proferidos por sujeitos falantes distintos (o diálogo consigo 
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mesmo tem um caráter secundário, e, na maioria dos casos, é fingido). ” (BAKHTIN, 

2000, p.345). 

Assim, ao perceber o processo comunicativo como algo mediado por textos, 

sejam eles das mais diversas naturezas pode-se dizer que o texto, muito além de 

um suporte de conteúdo, pode ser visto nele mesmo, em sua internalidade e em 

seus aspectos formais, contudo sem se olvidar de sua natureza dialógica, de 

passagem e de jogo de sentido. 

A narrativa como uma construção textual possui diferenças e pode ser vista 

em seus aspectos constitutivos, é formada por seu mundo interno, com sua própria 

lógica de ordenação e funcionamento e ações realizadas pelos personagens. Ao 

mundo da narrativa chamada de diegético, ou seja, aquele composto por elementos 

narrativos ou diegese, entre eles o narrador. 

Com olhar mais atento para a figura do narrador, nota-se  a partir da 

perspectiva de Jean Pouillon (1974) como uma voz, um saber, um foco refletido 

sobre a narrativa responsável por articular os demais elementos e funções nela 

presentes. Assim, o narrador uma função da narrativa, este pode se apresentar de 

múltiplas maneiras a partir da análise de sua posição na diegese. Para Silva (1974) 

o narrador se divide em: narrador extradiegético, intradiegético, homodiegético e até 

mesmo heterodiegético. Já Santos e Oliveira (2001) na obra intitulada “Sujeito, 

tempo e espaços ficcionais” considera a narrador como: o narrador da tradição oral, 

narrador-editor, narrador pesquisador-detetive e o narrador-copista.   

Além dessas classificações do narrador a partir de sua posição ocupada e 

da forma de saber e de se relacionar com o mundo diegético, ainda há outros 

autores que também discorreram sobre este tema, estabelecendo a relação entre o 

narrador e a experiência relatada. Desta forma, para Fernandes (1996), descreve o 

narrador romancista como:  

 

Quem se propõe a narrar é porque teve uma experiência anterior de 
compreensão de determinado fato. Ninguém narra sem saber. O narrador 
narra aquilo que conhece. E não narra sem despretensão. O narrador quer 
dizer algo sobre aquilo que narra. Ele conta porque atrás da história há uma 
moral. Um tema. Uma suposta verdade. Uma visão de mundo. 
(FERNANDES, 1996, p.40). 

 

Ao considerar o narrador como aquele que teve uma experiência anterior de 

compreensão, conforme aponta Fernandes, é preciso aqui considerar a relação 
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entre narrador e experiência trazida por Walter Benjamin. Walter Benjamin (1987) 

dedicou-se à temática do narrador em especial em O narrador – considerações 

sobre a obra e Nicolai Leskov, em que descreveu sobre a morte da narrativa devido 

à perda ou empobrecimento da experiência. Para Benjamin, o narrador se distingue 

do romancista por extrair de sua essência e da alheia o que ele conta. Estas irão se 

fundir, às experiências dos ouvintes, que as assimilarão às suas próprias 

experiências recontando-as um dia, o que contribui para a sua manutenção. “Ela [a 

narrativa] mergulha a coisa na vida do narrador para em seguida retirá-la dele. 

Assim se imprime na narrativa a marca do narrador, como a mão do oleiro na argila 

do vaso. ” (BENJAMIN,1987). 

A narrativa funcionaria como atualizador de experiências, uma maneira de 

compartilhar conselhos e sabedorias, contudo através de uma estrutura que 

possibilite ao ouvinte alcançar essas nuanças por ele mesmo, já que o tom 

interpretativo não se faz presente. Nesse sentido, é através do narrador 

benjaminiano, aquele que “sabe dar bons conselhos”, que se tem acesso aos 

elementos norteadores de cada comunidade.  

Ao observar os contos orais sobre o prisma da reflexão benjaminiana, 

percebe-se que estes têm a função de transmitir conhecimentos e conectar as 

gerações, ou seja, o passado e o presente como fontes de acesso ao futuro: 

caberiam ao narrador, percebido por Benjamin e chamado de “narrador clássico”, 

exercer o papel de mediador nesse processo. Assim, no ato narrativo, os tempos se 

correlacionariam e seria o narrador o elo entre o passado vivido e sua atualização – 

através da narrativa.  

Benjamin caracterizou o narrador clássico, destacando o seu papel de 

elemento de coerência nas sociedades tradicionais, também o colocou como algo 

em extinção na modernidade. Com o advento da modernidade, o narrador que 

vincula as narrativas contadas à sua experiência, estaria cada vez mais raro, 

perdendo seu espaço e sua função social. A principal causa de seu 

desaparecimento seria o empobrecimento das experiências. Não é possível narrar, 

sem ter o que narrar, sem ter a – matéria prima utilizada pelo narrador em suas 

histórias – a experiência. Para Benjamin a arte de narrar “está em vias de extinção. 

São cada vez mais raras as pessoas que sabem narrar devidamente.” (BENJAMIN, 

1997, p.97).  
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Essa consideração refere-se a um contexto pós-guerra, e é exatamente este 

contexto que levaria, segundo Benjamin, à perda da capacidade de narrar. Para ele, 

as pessoas voltariam da 1ª grande Guerra Mundial empobrecidas em experiências, 

não sabendo mais narrar como antes, quando esta arte era uma prática nas casas 

de ofício, estando, desta forma, associada ao trabalho artesanal. Esta mesma 

reflexão está presente em Experiência e Pobreza, onde Benjamin relata sobre o 

empobrecimento da experiência, que se daria especialmente, em situações 

dramáticas, como a guerra.  

É desta maneira, que se pode pensar a narrativa, segundo a concepção 

benjaminiana, como uma ponte entre passado e presente, sem o tom de narrativa 

mítica, mas sim como a confluência de saberes diversos, que também relacionam o 

tempo passado e o futuro ao presente.   

Assim, à proporção que a contemporaneidade adequou novos lugares para 

a narrativa, o narrador também adquire um novo papel. Partindo das considerações 

de Benjamin, Santiago (1989) traz o conceito de “narrador pós-moderno”, 

considerando que agora sua relação com a experiência baseia-se não mais no 

vivido, mas sim naquilo que foi presenciado. O narrador pós-moderno se configura 

como um grande observador de experiências alheias, aquele que vê, e não mais 

aquele que experimenta. 

 

Subtraindo-se à ação narrada pelo conto, o narrador identifica-se com um 
segundo observador – o leitor. Ambos se encontram privados da exposição 
da própria experiência na ficção, e são observadores atentos da experiência 
alheia. Na pobreza da experiência de ambos se revela a importância do 
personagem na ficção pós-moderna; o narrador e o leitor se definem como 
expectadores de uma ação alheia que os empolga, emociona, seduz (..). 
(SANTIAGO, 1989, p.44).  

 

Para Santiago, a função da ficção seria a de falar a incomunicabilidade de 

experiência entre o narrador e o personagem, através da relação que se define pelo 

olhar. A experiência passa a ser, segundo ele, vinculada ao olhar. Contudo, mesmo 

que o narrador pós-moderno utilize o olhar estabelecendo uma experiência muda, 

ainda assim, essa experiência será passada adiante através de uma narrativa, por 

meio da ficção.  
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2 MEMÓRIA  
 

2.1 A memória humana – conceitos  

 

A memória pode ser entendida, de maneira simples, como a capacidade 

humana de armazenar ideias, informações, impressões e conhecimentos aprendidos 

ao longo de um tempo e que podem ser recuperados a qualquer momento; ou 

também, como um local em que as informações são registradas e conservadas. 

Desta forma, os indivíduos recorrem à memória a cada instante da vida, seja de 

maneira voluntária, lembrando-se de determinados momentos ou episódios 

vivenciados, ou involuntária, através da reprodução de gestos instintivos aprendidos 

quando criança> Assim, a memória, entendida como uma faculdade humana, pode 

ser recuperada através de inúmeros estímulos. Diante disso, Ferreira Netto (2008) 

apresenta dois conceitos: a memória explícita e a memória implícita: 

 

A memória explícita envolve a lembrança consciente de episódios 
passados, por meio da recuperação intencional desses episódios, enquanto 
a memória implícita envolve a influência de episódios passados no 
comportamento atual sem recuperação intencional e, algumas vezes, sem 
lembrança consciente daqueles episódios. (FERREIRA NETTO, 2008, p.16)      

 

Desde a Grécia antiga, a memória já se destacava entre as reflexões de 

diversos filósofos. Para os gregos, era algo divino, uma deusa “Mnemosyne”, a qual 

ao passar a noite com Zeus deu origem a nove musas protetoras das Artes e da 

História. Elas seriam as responsáveis por fazer os homens se lembrarem dos feitos 

de grandes heróis. (LE GOFF, 1990, p.438; CHAUI, 2000, p.159).  

 

A deusa da memória dava aos poetas e adivinhos o poder de conferir 
imortalidade aos mortais, pois quando o artista ou o historiador registram 
em suas obras a fisionomia, os gestos, os atos, os feitos e as palavras de 
um humano, este nunca será esquecido e, por isso, tornando-se 
memorável, não morrerá jamais. (CHAUI, 2000, p. 159). 

 

Nesse sentido, a memória é vista como um dom dado àqueles que são 

capazes de revelar os segredos do passado, fazendo com que estes imortalizem os 

feitos heróicos de um povo, desta forma, a memória atua como um remédio de 

combate ao esquecimento fazendo com que fatos, pessoas e/ou acontecimentos 

tornarem-se imortais. 
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Para alguns filósofos, por exemplo, Platão e Aristóteles, a memória é vista 

como um componente da alma, que se manifesta unicamente em seu aspecto 

sensível e não no intelecto. 

Para os romanos, a memória também ganha destaque sendo considerada 

imprescindível na arte da retórica, ou seja, na capacidade de persuadir e criar 

emoções nos ouvintes através do belo e bom uso da linguagem.  

Foi então, a partir dessas concepções gregas e romanas, que diversos 

pesquisadores desenvolveram estudos acerca da memória, dentre eles, destaca-se 

no início do século XX, o sociólogo francês Maurice Halbwachs, o qual, influenciado 

por ideias greco-romanas, transforma-se no precursor dos estudos sobre memória 

no contexto das ciências sociais, sendo o responsável pela consolidação de novos 

conceitos e definições, tal como: a memória coletiva, em que a memória passa ser 

observada num viés social, como um elemento constitutivo no coletivo.  

As contribuições de Halbwachs (2006) resultam também da influência das 

teorias do sociólogo Durkheim (1989). De acordo com Durkheim (1989, p.137), o 

homem é um ser duplo, ou seja, ele é a associação entre corpo e alma, aqui 

entendida como um conhecimento produzido na/pela sociedade e por isso também 

proveniente dela, logo, o homem é um ser duplo, uma vez que é constituído do 

individual e do social.  

Assim, apoiado nas ideias de Durkheim e Halbwachs (2006) desenvolve-se 

a teoria da memória como sendo classificada em: individual, coletiva e histórica.  

São inúmeras as condições que envolvem a construção da memória. Ela é 

tecida nos fios das práticas sociais, num fluxo constante e ininterrupto. Tanto a 

memória quanto o esquecimento desempenham o papel de perpetuar e estabilizar 

as práticas. Concomitantemente, nas mudanças. Eles possuem uma função social. 

Memória como prática social e histórica. 

 

2.2 A memória individual  

 

A todo instante, o ser humano exterioriza pensamentos, emoções, 

acontecimentos, pontos de vista, experiências que estão armazenadas em sua 

memória. Desta forma, pode-se compreender a memória como algo relacionado ao 

domínio individual, pois para externar as experiências, é necessário que alguém 

tenha vivenciado o fato, como ouvinte, ou como ator, para que se lembre dele a fim 
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de relatá-lo oralmente ou guardá-lo na memória. Assim, a memória individual é 

percebida como única, original, já que o fato é lembrado através de testemunho de 

quem vivenciou, ouviu ou presenciou o episódio. Contudo, sozinha, ela não está 

apta a reconstruir com precisão a ação testemunhada. Tal dependência é oriunda da 

vida social do sujeito. Ainda que o indivíduo carregue consigo a lembrança, ela 

estará sempre interagindo com a sociedade, com seu grupo, com suas instituições 

entre outros.  

Desta forma, pode-se observar o indivíduo como um ser social, que precisa 

de outras pessoas para que suas lembranças não sejam esquecidas. Conforme 

afirma Duvignaud (2006, p.13), “a rememoração pessoal está situada na 

encruzilhada nas redes de solidariedade múltiplas em que estamos envolvidos”.   

 

2.3 A memória coletiva  

 

A memória coletiva se constitui através das relações de convivência entre os 

indivíduos em seus diversos espaços sociais: família, escola, associações, igreja 

entre outros.  Assim, para que se tenha a memória coletiva é necessária 

primeiramente a existência da memória individual. Para Halbwachs (2006, p.72) “a 

memória coletiva contém as memórias individuais, mas não se confunde com elas”. 

Em outras palavras, as memórias individuais são fragmentos da memória coletiva, 

desta maneira, pode-se dizer que a memória é sempre construída em grupo, como 

também é um trabalho do indivíduo.  

De acordo com Ferreira Neto (2008), a memória coletiva é: 

 

[...] o resultado de uma reconstrução de memória individual da qual 
participaram todos os membros de uma mesma comunidade que foram 
testemunhas dos mesmos acontecimentos que formam o conjunto que se 
reconstrói. Dessa maneira, a partir de um conjunto de memórias individuais 
fragmentadas, forma-se uma imagem mais completa dos acontecimentos. 
(FERREIRA NETTO, 2008, p. 27). 

 

Ao expor as lembranças contidas em sua memória individual, o indivíduo 

resgata elementos de uma memória coletiva, ou de aspectos sociais, os quais 

tenham presenciado ou ouvido falar. Assim, a memória permite que as experiências 

possuam significados. 
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2.4 A memória histórica 

 

O indivíduo ao nascer, já está inserido em um contexto social em andamento, 

ou seja, fatos históricos relevantes já aconteceram, antes do nascimento dele. Em 

virtude disso, não pode, logicamente, lembrar-se de acontecimentos que não tenha 

vivenciado. No entanto, ele pode ter acesso a esses episódios através da família, da 

escola, dos livros e etc. Assim, para conhecê-los é necessário recorrer à memória 

dos outros, uma memória nação, ou seja, a memória histórica, que se constitui a 

partir da compilação de fatos selecionados, comparados e classificados conforme os 

interesses e as necessidades de um determinado país. Ela resulta na reconstrução 

do passado por meio de eventos que foram documentados; é a única forma de 

preservar a memória dos acontecimentos, preferencialmente, registrando-os em 

formato de narrativas, visto que estes permanecem, enquanto os pensamentos se 

esvanecem. 

Em razão disso, a memória histórica faz divisões simplificadas dos fatos, 

organizando-os para garantir um texto que seja de fácil compreensão, didático, 

ainda que essa memória deixe a percepção do indivíduo muito distante. 

(HALBWACHS, 2006, p.98 – 103). 

Ferreira Netto (2008) ainda afirma que “a memória histórica é a reconstrução 

do passado tomando por base os eventos que foram efetivamente documentados e 

que permitem uma reconstrução exata do passado”. Para ele, a memória histórica é 

cumulativa, ou seja, podem ser acrescentados outros relatos testemunhais aos 

primeiros relatados, fazendo com os acontecimentos do passado sejam reavaliados 

a qualquer momento, gerando novas informações para se formar um panorama 

geral da história. 

Assim, é possível estabelecer uma estreita conexão entre a memória 

individual e a coletiva, bem como ambas à memória histórica.  

 

2.5 Memória – a importância da dimensão social 

 

Baseando-se na obra de Halbwachs, é possível afirmar que a relação entre 

indivíduo e sociedade, bem como a dicotomia entre eles compõem, nessa ordem, o 

tema e a preocupação fundamental. Essa é a questão central desde o início de seus 

trabalhos. O problema da consciência social associado à memória. 
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Halbwachs se contrapõe aos psicólogos que explanam a memória como um 

conjunto de operações psíquicas e fisiológicas puramente individuais; no máximo no 

formato de lembranças individuais que se acordam com as lembranças do outro, 

mas estabelecendo claramente a existência das memórias individuais. Halbwachs 

inicia sua principal obra acerca do assunto afirmando que: 

 

(...) muito certamente o maior número de nossas lembranças nos vêm 
quando nossos pais, nossos amigos, ou outros homens no-las recordam. 
Admiram-se, quando se leem os tratados de psicologia onde a memória é 
tratada, que o homem lá seja considerado como um ser isolado. Parece 
que, para compreender nossas operações mentais, seja necessário ater-se 
ao indivíduo, e separar depressa todos os vínculos que o ligam à sociedade 
de seus semelhantes. Entretanto, é na sociedade que, normalmente, o 
homem adquire suas lembranças, que ele delas se recorda, e, como se diz, 
que ele as reconhece e localiza. (HALBWACHS, 1952p. 279). 

 

O autor faz uma análise do ato de lembrar inserido num movimento 

interpessoal das instituições sociais – a família, a escola, a profissão, a religião, o 

partido político entre outros – em suma, em relação aos grupos de convívio e de 

referência para o indivíduo. As lembranças dependem do seu envolvimento a esses 

grupos, que estão em constante movimento, e dos lugares que neles ocupam. A 

importância da dimensão social é percebida através de várias explicações do autor 

sobre questões muitas vezes analisadas sob o aspecto puramente 

biológico/individual, como o esquecimento, a amnésia, a maior facilidade em se 

lembrarem dos acontecimentos recentes.  

Um dos principais conceitos trazidos por Halbwachs é o de “memória 

coletiva”, na qual as memórias individuais estariam compreendidas, visto que as 

imagens e noções dos meios sociais nos quais os sujeitos estão inseridos envolvem 

as recordações individuais. De acordo com o autor, os pensamentos e sentimentos 

mais individuais emergem das circunstâncias e meios sociais. O pensamento 

individual se forma a partir do entrecruzamento de várias correntes provenientes do 

pensamento coletivo. Assim, as memórias individuais se configuram como pontos de 

vista da memória coletiva. 

Para o autor, a lembrança isolada do meio social seria impossível. Daí a 

extrema dificuldade do sujeito em recordar-se de momentos de sua tenra infância, 

enquanto não se percebe ainda como um sujeito social. Ele orienta que as 

lembranças individuais sejam inseridas em “quadros sociais”, comuns aos homens 

pertencentes a um mesmo grupo. Assim, estabelece-se um movimento contínuo em 
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que os quadros são permutáveis e o indivíduo passa frequentemente de um a outro 

quando se lembra, na medida em que cada lembrança se refere a um grupo 

específico. Essa ideia que norteia toda sua obra revela uma noção estruturalista da 

memória associada a todo o momento à questão social. 

 

Seria preciso mostrar (...) que os quadros coletivos da memória não são 
constituídos a posteriori pela combinação de lembranças individuais, que 
eles não são simples formas vazias onde as lembranças, vindas de alhures, 
viessem se inserir, e que eles são, ao contrário, precisamente os 
instrumentos de que a memória coletiva se serve para recompor uma 
imagem do passado que se acorda a cada época com os pensamentos 
dominantes da sociedade. (HALBWACHS, 1952, p. 296). 

 

Halbwachs também relata a respeito de uma “forma esquemática”, sob a 

qual se representam os conjuntos de acontecimentos do passado. Opondo-se a 

noção de Bergson sobre a localização de lembranças, segundo a qual a memória 

por completo estende-se para se diferenciar no amontoado confuso a lembrança não 

encontrada (dilatação da memória), o autor compara o processo com a imagem de 

uma cidade vista de cima – as lembranças seriam encontradas através de algumas 

marcas que facilitariam a sua localização. A operação da memória para ele, não 

consiste simplesmente em passar de uma lembrança a outra em razão do acaso, 

mas, sobretudo, encontrar através da via da reflexão todo um conjunto sistemático 

de lembranças que estejam interligadas.  

A consideração dos aspectos sociais como constitutivos, e não meramente 

importantes no processo de recordação, ou participando como conteúdo a ser 

memorizado ou como contexto para uma elaboração interna, traz profundas 

diferenças para a forma como se pensa o movimento de 

estabilização/institucionalização/transformação das práticas, construção da memória 

coletiva e da história.  

Tais observações sobre o assunto memória comprovam e validam as 

análises contidas neste trabalho que serão apresentadas nas seções posteriores. 

 

2.6 Memória e história oral – a narrativa como mediadora na construção de 

novos conhecimentos 

 

A interação entre a memória e a história oral é realizada através da narrativa, 

pois esta possibilita a aquisição de novos conhecimentos e expressões no processo 
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de reconstituição da história individual e coletiva. Configura-se em uma forma de 

materialização do dizer, sendo a narrativa o próprio dizer, a arte de dizer, de contar. 

Ao considerar que por meio da narrativa oral e ou escrita é possível que o sujeito 

possa “(...) experimentar a construção de uma nova percepção de si” (LECHNER, 

2006, p.171), pode-se afirmar que a narrativa também conduz ao autoconhecimento 

de quem narra. 

A narrativa, por apresentar diversas características, muitas vezes é 

questionada a sua função como método de pesquisa. Ao ser percebida como uma 

forma artesanal de comunicação, ela não transmite “ „o puro em si‟ da coisa narrada 

como uma informação ou um relatório” (BENJAMIN, 1994, p.205). Assim, as 

memórias narradas desencadeiam outras histórias de forma dinâmica e imaginativa 

possibilitando o surgimento de novos fatos em cada passagem da história contada.  

Vale ressaltar ainda outra característica marcante ao contexto narrativo, a 

narrativa não se constrói apenas a partir daquilo dito pelo sujeito, mas também pelo 

o que os historiadores orais realizam com aquilo que escutam, ou seja, como este 

pesquisador delineará os caminhos que serão percorridos através da análise da 

entrevista coletada. Diante desta realidade, tem-se a ruptura de um grande 

obstáculo – a neutralidade científica. O pesquisador não é neutro, pelo contrário, ele 

participa ativamente do processo de construção da história, fazendo com que a 

narrativa seja o resultado de inter-relações, em que a construção do conhecimento 

advém daquilo que narrador e pesquisador realizam juntos, no momento em que 

ocorre a coleta de dados, neste caso, através da entrevista oral.  

Diante do exposto acima, tem-se o seguinte questionamento: É possível a 

reconstituição da história por meio da memória? Antes de se aprofundar neste 

questionamento, é necessário retomar alguns conceitos importantes na perspectiva 

de alguns estudiosos, tais como: memória e história oral.  

O primeiro conceito já foi amplamente discutido nesta seção (II) nos itens 2.1 

a 2.5, vale apenas ressaltar que a memória é um “elemento essencial” da identidade 

individual ou coletiva, resultando em uma atividade essencial à sociedade 

contemporânea, de acordo com Le Goff (2003, p. 419). 

Já a história oral consiste em, segundo Delgado (2010): 

 

A história oral é um procedimento metodológico que busca, pela construção 
de fontes e documentos, registrar através de narrativas induzidas e 
estimuladas, testemunhos, versões e interpretações sobre a História em 
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suas múltiplas dimensões: factuais, temporais, espaciais, conflituosas, 
consensuais. Não é, portanto um compartimento da história de vidas, mas 
sim, o registro de depoimentos sobre essa história vivida. (DELGADO, 
2010, p.15 – grifo do autor). 

 

Já para Meihy (2005) a história oral é um tipo premeditado de procedimento, 

no qual a produção do conhecimento ocorre através do envolvimento entre 

entrevistador, entrevistado e aparelhagem de gravação. Assim é por meio da 

narrativa que se apresenta na seção V intitulada - Análise de dados um possível 

perfil representativo e identitário do sujeito feirante agricultor do município de 

Ariquemes/ Rondônia, por meio da história oral de vida de alguns protagonistas que 

participaram não apenas do processo de construção do território de Ariquemes, 

como também da constituição do ambiente da feira municipal do produtor rural nesta 

localidade, em uma amostra total de quatro narrativas orais, relatadas por meio de 

suas memórias. 
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3 CULTURA E IDENTIDADE 
 

3.1 A cultura humana – alguns conceitos relevantes 

 

Definir a palavra “cultura” não é uma tarefa simples e fácil, já que ela transita 

em diversas áreas do conhecimento como a Antropologia, a História, a Sociologia, a 

Linguística, entre outras, fazendo com que seu conceito seja polissêmico, 

plurissignificativo e polêmico. Para cada uma dessas áreas de estudo, o vocábulo 

“cultura” assume novas definições ainda mais específicas. Segundo estudos 

filológicos, área que estuda o desenvolvimento de uma língua ou de famílias de 

línguas baseando-se em documentos escritos nessas línguas, o termo “cultura” é 

originado do verbo latino “colere” através de sua forma nominal “cultum”, seguida do 

sufixo – ura, responsável por formar substantivos abstratos: cultu (m) + ura = cultura 

que pode ter vários significados, tais como: cultivar, habitar, honrar com veneração, 

proteger (WILLIAMS, 2007, p.117). Utilizada até o século XVI com a ideia de “ter 

cuidado com algo”, que poderia ser com a colheita, com os animais ou até mesmo 

com o que foi cultivado. Passando do tempo, o termo “cultura” foi se ressignificando, 

adquirindo novas concepções semânticas e acentuadamente controversas. 

Segundo o antropólogo, sociólogo e professor universitário Cuche (2002, 

p.39), o responsável por apresentar no meio acadêmico a noção universalizada de 

cultura foi o também antropólogo Edward Burnett Tylor (1832 – 1917). Tylor foi quem 

definiu etnologicamente o termo cultura, dando-lhe um aspecto de aprendizado 

cultural em posição à concepção de transmissão biológica. Para ele, cultura é um 

“todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou 

qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo o homem como membro de 

uma sociedade” (TYLOR apud LARAIA, 2006, p.25). 

Já para antropólogo Linton (1981, p.81), a cultura “é uma herança social, 

pois foi construída a partir da capacidade desenvolvida pelo ser humano de 

aprender pela experiência própria e, principalmente aprender com o outro”. Desta 

maneira, pode-se compreender o termo cultura enquanto um processo adquirido e 

aprendido a partir de experiências transmitidas através das gerações, o que resulta, 

consequentemente em um fenômeno cumulativo. Contudo, o indivíduo, percebido 

como um ser inserido num constante processo de aprendizado é capaz de recriar, 

reinventar e transformar a realidade em que se constitui. Desta forma, ele é também 
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visto como um criador de cultura, já que, “por mais rica e completa que seja uma 

cultura, há sempre lugar para novos elementos” (LINTON, 1981, p.91). É justamente 

a partir desse processo de criação e recriação da cultura, que o homem vai 

formando os espaços sociais recheados de símbolos os quais são denominados, 

significados e aprendidos uns com os outros. Assim, a cultura não é estanque, ela 

está em um constante processo de transformação; desta maneira, se pode 

compreendê-la como a expressão de uma realidade visto que molda a vida e a 

mente humana, e, também constrói significados (BRUNER, 1997, p.40). 

De acordo com Bruner a cultura é: 

 

[...] superorgânica, mas ela também molda a mente de indivíduos. Sua 
expressão individual é parte da produção de significado, a atribuição de 
significados a coisas em diferentes contextos em ocasiões particulares. [...] 
É a cultura que fornece as ferramentas para organizarmos e entendermos 
nossos mundos de maneira que sejam comunicáveis. A característica 
distintiva da evolução humana é que a mente evoluiu de uma forma que 
permite que os seres humanos utilizem as ferramentas da cultura. 
(BRUNER, 2001, p. 16-17).  

 

Se “a cultura fornece as ferramentas para organizar e entender os mundos 

de maneira que sejam comunicáveis” conforme afirma Bruner (2001), é através da 

ferramenta denominada linguagem que se revelam os significados formados a partir 

de um contexto social, ou seja, o homem só pode ser compreendido e compreender 

o outro por intermédio da cultura, a qual se encontra manifestada na e pela 

linguagem, aqui entendida em todas as suas dimensões e extensões (gestual, 

linguística, corporal, comportamental entre outras).   

Nessa perspectiva, a palavra cultura envolve uma série de significados a ser 

interpretada e combinada entre os indivíduos. Quanto aos significado Bruner (1997), 

afirma quanto aos significados:  

 

Os sistemas simbólicos que os indivíduos usavam para construir significado 
eram sistemas que já estavam colocados, já estavam “presentes”, 
profundamente arraigados na cultura e na linguagem. Eles constituíam um 
tipo muito especial de kit de ferramentas comunitário cujos instrumentos, 
uma vez usados, tornavam o usuário um reflexo da comunidade. (BRUNER, 
1997a, p. 22) 

 

Assim, os significados têm suas origens e sua importância para a cultura, 

pois conforme Bruner (1997, p.28) “(...) a cultura e a busca por significado dentro da 

cultura são as causas adequadas da ação humana.” 
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3.1.2 O processo de hibridismo cultural  

 

A cultura não se manifesta de maneira única, ela pode ser vista como um 

feixe de culturas, uma vez que ela provém de diversos grupos sociais, ou até mesmo 

dentro de um grupo social pode haver diferentes costumes, concepções de mundo, 

organizações familiares e sociais, diferentes valores, ou seja, diferentes culturas. 

Ainda que o fenômeno cultural seja pertencente ao universo humano, a cultura se 

manifesta em múltiplas possibilidades. Essa diversidade cultural, inserida num 

mesmo agrupamento social, é denominada pelo antropólogo Canclini (2013, p.19) 

de culturas híbridas. Para ele, essa hibridização é resultante de “processos 

socioculturais nos quais combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas” 

(CANCLINI, 2013, p.19). A ideia conceitual de hibridismo foi criada por Canclini 

(2013) para explicar os espaços multiculturais que estão presentes em uma mesma 

comunidade de pessoas. Em virtude dessa nova ótica, oposições tais como: popular 

x culto, moderno x tradicional, urbano x rural, tornaram-se inaceitáveis, pois a 

hibridização cultural rompe com a noção de pureza/puro, colocando em plano de 

destaque a concepção de cultura de fronteira, a qual ocorre, em especial, através do 

processo de migração o qual intensifica o contato entre diferentes grupos étnicos. 

Segundo Canclini “as culturas perdem a relação exclusiva com seu território, mas 

ganham em comunicação e conhecimento” (CANCLINI, 2013, p.348). 

Para o professor de física Bhabha (1998), ao se posicionar acerca da 

transformação cultural, afirma que: 

 

[...] não deve ser lida apressadamente como reflexo de traços culturais ou 
éticos preestabelecidos, inscritos na lápide fixa da tradição. A articulação 
social da diferença da perspectiva da minoria é uma negociação complexa, 
em andamento que procura conferir autoridade aos hibridismos culturais 
que emergem em momentos de transformação histórica. (BHABHA, 1998, p. 
21). 

 

Segundo Bhabha (1998), o hibridismo não é um processo pacífico, ele é 

marcado por ambivalência e antagonismo e é resultante da negociação cultural 

estabelecida a partir das relações assimétricas de poder. Ou seja, o encontro entre 

as diversas culturas é intermediado por tensões, conflitos, embates e choques, em 

suma, seria dizer que surge um novo ambiente recheado de disputas e jogos de 

interesse. O hibridismo não se trata de uma simples adaptação ou ressignificação 
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cultural, haja vista que os grupos sociais, principalmente, aqueles pertencentes ao 

contexto colonial, colocam as culturas numa hierarquia construindo a sociedade em 

bases ambivalentes, antagônicas, tais como certo x errado, civilizado x selvagem, 

superior x inferior, metrópole x colônia. Todo esse processo gera uma divisão da 

sociedade em classes, raças e gêneros, que produz um sentimento de “pertencer ou 

não a tal espécie, a tal raça” (FANON, 1968, p.29). É neste cenário, portanto, que 

estruturas ou práticas, as quais existiam separadamente, combinam-se a fim de 

gerar novas estruturas, produzindo novos significados e práticas e com isso 

promovendo a transformação cultural e histórica, ou seja, a transformação sócio-

histórico-cultural. 

Assim, a cultura, basicamente, é resultado de um processo dinâmico, 

acumulador de conhecimentos e práticas que derivam de uma interação social entre 

os sujeitos. De acordo com Bruner (1997, p.23), “os seres humanos não terminam 

em suas próprias peles, eles são expressões de uma cultura”, que por sua vez, é 

revelada através das narrativas. 

 

3.2 Identidade 

 

Se antes a questão da identidade era tida como um assunto secundário, 

relegado em segundo plano de discussões filosóficas, conforme afirma o filósofo e 

sociólogo Bauman “não estava nem perto do centro de nosso debate, 

permanecendo unicamente como um objeto de meditação filosófica” (BAUMAN, 

2005, p.23), hoje, é notável a discussão acerca de questões de identidade como 

pauta necessária para compreensão das temáticas sociológicas do século XXI. A 

identidade assume um papel de destaque na análise de muitos autores e é 

observada a partir de diversos prismas. Alguns autores trabalham a questão da 

identidade como algo pessoal, aspectos psíquicos das identidades, uma reflexão do 

todo a partir do “eu”. Outros trabalham com a perspectiva de identidades coletivas, 

que se ligam a sistemas culturais. Desta maneira, a identidade é compreendida 

como culturalmente formada, ligada a identidades coletivas, bem como as 

identidades regionais e nacionais. Nesta abordagem, conforme afirmam alguns 

autores – Stuart Hall, Zygmunt Bauman entre outros – há a compreensão do caráter 

de representação coletiva e a identidade passa a ser vista como um conjunto de 

significados partilhados. No entanto, não há como colocar em oposição o subjetivo e 
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o coletivo no que diz respeito às identidades, já que elas exercem uma relação de 

interdependência: não há como ter uma identidade cultural específica se ela não 

estiver incorporada à identidade pessoal de cada sujeito social.  

De acordo com teórico cultural e sociólogo Hall (2014), a questão de 

identidade é discutida na teoria social, pois a concepção de indivíduo estável cedeu 

lugar à ideia de um indivíduo fragmentado, que gera novas identidades. Tal fato é 

possível, segundo o autor, porque a sociedade vem sofrendo profundas mudanças 

advindas da Modernidade, sobretudo, após a Segunda Guerra Mundial, no período 

denominado Modernidade Tardia. Esse período trouxe alguns fenômenos sociais, 

tais como: a Globalização, os movimentos diaspóricos pós-coloniais e o processo de 

desconstrução do Estado – nação, que resultou num deslocamento das estruturas 

da sociedade moderna. Assim, os padrões de referência que asseguravam aos 

indivíduos a sensação de estabilidade e solidez no que tange aos seus papéis 

sociais ficaram abalados, provocando à chamada “crise de identidade”. A identidade 

agora emerge sobre um panorama agonístico em que as certezas plantadas no 

mundo cartesiano foram profundamente questionadas, gradativamente, durante todo 

o período moderno. Vive-se em um tempo onde o sujeito apresenta identidades 

fragmentadas e múltiplas, que põe em questão uma série de certezas firmadas. 

 

Desta forma, a identidade na modernidade tornou-se crescentemente 
problemática e o assunto da própria identidade tornou-se por si só um 
problema. De fato, somente em uma sociedade ansiosa com sua 
identidade, poderia surgir os problemas de identidade pessoal, ou auto 
identidade, ou crise de identidade e tornarem-se preocupações e assunto 
de debates. (KELNER, 1992, p.143). 

 

Kelner (1992) demonstra que a identidade é um conceito que está 

debruçado em um problema. Compreender o que a identidade cultural representa 

torna-se uma ideia fundamental, pois diante do panorama de crise de legitimação 

das narrativas, estas assumiram nova configuração, muito menos essencializada, o 

que permite a vivência de diversas identidades culturais e não apenas um conjunto 

de referências estáveis. Falar sobre identidade cultural é compreender um tempo de 

mudança, onde o moderno convive com o tradicional, a comunidade pode conviver 

com a sociedade, não há anulação de uma modalidade antiga para a substituição de 

outra, e sim uma realidade que possibilita diferentes temporalidades ocuparem o 

mesmo espaço, podendo ser vivenciadas, simultaneamente, pelos agentes sociais.  
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Para Bauman (2005), as identidades são construídas e reconstruídas de 

forma contínua, tornando-se incompletas, ou seja, são “uma experimentação 

infindável” na sociedade global onde “o Estado não tem mais o poder ou o desejo de 

manter uma união sólida e inabalável com a nação” (BAUMAN, 2005, p.35). Para o 

autor, todas as relações sociais são fluídas, voláteis, incertas e inseguras, a esse 

fenômeno o estudioso deu o nome de “Modernidade Líquida”. Hall (2014), que a 

partir da reflexão de sua própria experiência como migrante, iniciou seus estudos 

acerca das raças, no final dos anos de 1970, acredita em especial na “compreensão 

do espaço-tempo”, onde ocorre uma espécie de “aceleração dos processos globais 

de forma que se sente que o mundo é menor que as distâncias mais curtas, que os 

eventos em um determinado lugar têm um impacto imediato sobre as pessoas e 

lugares situados a uma grande distância” (HALL, 2014, p.40).  

Nessa perspectiva, a identidade tem se tornado “um monte de problemas” 

(BAUMAN, 2005), a liquidez da modernidade tardia, confere aos sujeitos uma 

posição angustiante de “mal-estar” que o impede de compreender a identidade 

cultural fragmentada de maneira dialógica e com constantes transformações. 

Bauman assegura que: 

 

O anseio por identidade vem do desejo por segurança, ele próprio um 
sentimento ambíguo. Embora possa parecer estimulante no curto prazo, 
cheio de promessas e premonições vagas de uma experiência ainda não 
vivenciada, flutuar sem apoio num espaço pouco definido, num lugar 
teimosamente, perturbadoramente “nem – um – nem – outro”, torna-se a 
longo prazo uma condição enervante e produtora de ansiedade. Por outro 
lado, uma posição fixa dentro de uma infinidade de possibilidades também 
não é uma perspectiva atraente. Em nossa época líquido-moderna, em que 
o indivíduo livremente flutuante, desimpedido, é o herói popular, „estar fixo‟ 
– ser identificado de modo inflexível e sem alternativa – é algo cada vez 
mais malvisto. (BAUMAN, 2005, p.35) 

 

Desta maneira, os sujeitos são, continuamente, forçados a modificarem e a 

redefinirem suas identidades, sem que seja autorizado que eles se fixem a uma 

delas, pois elas “ganharam livre curso, e agora cabe a cada indivíduo, homem ou 

mulher, capturá-las em pleno voo, usando os seus próprios recursos e ferramentas” 

(BAUMAN, 2005, p.35). Assim sendo, o sujeito ativo compartilha informações, ideias 

e é influenciado por outras informações e ideias, de modo que sua identidade se 

torna uma representação suscetível de mudanças, ou de acordo com HALL (2014, 

p.11) uma “celebração móvel”. Todo esse processo possui origem a partir das 

relações sociais, especialmente, através das tecnologias da informação e pelo novo 
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conceito/compreensão de distância – quer seja por meio virtual, quer seja pela 

velocidade dos meios de transportes – os elementos culturais (bebida, vestuário, 

comida, língua, crenças, costumes, música, moda, valores entre outros) vindos das 

mais diversas nações se alastram e rompem as fronteiras nacionais (CANCLINI, 

2013). Assim, a identidade cultural se torna mais aberta, instável e móvel. Esse 

fenômeno de construção e reconstrução da identidade é chamado por Hall (2014, 

p.52) de “tradução”. Segundo ele, tradução é: 

 

[...] descreve aquelas formações de identidades que atravessam e 
intersectam as fronteiras naturais, compostas por pessoas que foram 
dispersadas para sempre em sua terra natal. Essas pessoas retêm fortes 
vínculos com seus lugares de origem e suas tradições, mas sem a ilusão de 
um retorno ao passado. Elas são obrigadas a negociar com as novas 
culturas em que vivem, sem simplesmente serem assimiladas por elas e 
sem perder completamente suas identidades. (HALL, 2014, p. 52). 

 

A “tradução” permite a transformação da cultura, não apenas a do migrante, 

mas também do local onde ele escolheu, seja de maneira voluntária ou compulsória, 

para viver, já que as culturas se movem, entrelaçam-se, e, logo, se refletem nas 

identidades culturais. Assim, diz-se que os sujeitos “são irrevogavelmente, o produto 

de várias histórias e culturas interconectadas” (HALL, 2014, p.52). 

Para BRUNER (2014, p.7) o sujeito continuamente se “constrói” e se 

“reconstrói” para adequar-se aos diversos contextos em que estão inseridos. Desta 

forma, o autor sustenta que as narrativas construídas pelos próprios indivíduos e 

sobre si mesmos, tais como as narrativas de experiência pessoal, não são 

produzidas de maneira livre, pois “os atos narrativos diretos da construção do eu são 

tipicamente guiados por modelos culturais implícitos, não verbalizados, daquilo que 

a individualidade deveria ser e evidentemente, daquilo que não deveria ser” 

(BRUNER, 2014, p.75).   

Já para Bastos (2005, p.81), ao narrar as histórias de vida “falamos sobre 

como nos tornamos o que somos e transmitimos aos outros o que devem saber 

sobre nós para nos conhecerem”. Assim, a identidade se manifesta através das 

narrativas – vividas, contadas e recontadas – já que o ato de narrar permite a 

tomada de consciência de si mesmo e também estabelece as diferenças em relação 

ao outro. Nessa perspectiva, é possível deduzir que o indivíduo transforma suas 

identidades a partir de seus estados intencionais, suas crenças, valores, esperanças, 

desejos e etc. (BRUNER, 1997). 
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3.3 Narrativa e identidade – estreita relação 

 

Diversos estudos têm abordado a questão da identidade baseando-se na 

narrativa, já que esta é considerada um possível lócus para (re) construção 

identitária. Para alguns estudiosos, um dos papéis da narrativa está relacionado ao 

processo de construção de identidades sociais. Segundo Moita Lopes (2001, p. 63) 

“o papel que as narrativas desempenham na construção de identidades sociais nas 

práticas narrativas onde as pessoas relatam a vida social, e, em tal engajamento 

discursivo, se constroem e constroem os outros”. As identidades pessoais dos 

interlocutores são reveladas a partir do ato de narrar, o relato de histórias pessoais 

revela quem é, o que se deseja ou acredita, possibilitando assim, uma reconstrução 

de si mesmos em cada relato narrativo.  

O estudioso Mishler (1999) se propôs a analisar as narrativas de 

experiências pessoais e as histórias de vida não apenas como ações situadas 

socialmente, mas também como performances identitárias e como uma maneira de 

fusão entre forma e conteúdo. Se os indivíduos tendem a explicar suas ações para si 

mesmos e para os outros através de histórias, nada mais natural que compreender a 

narrativa como uma forma de (re) construir constantemente suas identidades sociais.  

Narrar histórias não é somente representações de eventos passados, mas 

sim a possibilidade de revelar através destas histórias um narrador que se traduz 

como um agente social, que modela a sociedade em que está inserido, e por ela é 

igualmente modelado.   
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4 DELINEAMENTO DA PESQUISA – PROCEDIMENTOS 
METODOLÓGICOS 

 

Nesta seção, serão tratados os principais aspectos metodológicos que 

nortearam e auxiliaram na realização deste trabalho. 

 

4.1 O objeto de estudo e a questão norteadora 

 

 A temática desenvolvida neste trabalho se propõe a discutir aspectos de 

natureza cultural, social e identitária que pretendem contribuir para a formação de 

um perfil representativo dos feirantes agricultores do município de Ariquemes, ou 

seja, a abordagem feita através das narrativas faz com que um novo olhar seja 

lançado para o sujeito-feirante agricultor, que não apenas aquele perfil apresentado 

através dos livros de História. Assim, pretende-se responder ao seguinte 

questionamento central: “De que maneira a análise dos relatos orais dos feirantes 

agricultores contribuem para a representação deste sujeito, bem como as relações 

que o mesmo estabelece com o ambiente em que trabalha – a feira?”. 

 

4.2 Objetivos 

 

O objetivo geral desta pesquisa é verificar de que forma as narrativas 

coletadas dos feirantes agricultores contribuem para a representação identitária, 

social e cultural desses trabalhadores. Destaca-se ainda os objetivos específicos 

deste trabalho: a). Identificar fragmentos de memórias individuais e coletivas, 

características culturais e identitárias nos depoimentos de quatro feirantes 

agricultores ariquemenses; b). Estabelecer um quadro comparativo entre as vozes 

testemunhadas ressaltando elementos que se assemelham e aqueles que divergem.  

 

4.3 Pesquisa - Caracterização 

 

Neste tópico se apresentará o tipo de pesquisa mais adequado e eficiente 

para a materialização deste estudo, bem como os procedimentos metodológicos que 

delineiam o percurso desenvolvido para a coleta e análise de dados, como também 

o método de análise aplicado ao material coletado. 
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4.3.1 Tipo de pesquisa e abordagem 

 

O presente estudo possui abordagem qualitativa, pois há a preocupação em 

se compreender e explicar a relação existente entre a dinâmica das relações sociais 

e de trabalho juntamente ao universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 

valores e atitudes. Pode-se ressaltar também que em conformidade aos objetivos 

destacados, esta pesquisa possui o caráter exploratório, uma vez que busca suscitar 

informações sobre um objeto de estudo, tornando-o mais compreensível ou, ainda, 

construindo proposições acerca dele.  

No que diz respeito aos procedimentos adotados para a realização desta 

pesquisa, e ao que se referem às fontes utilizadas e a abordagem de seu objeto, 

ressalta-se que a mesma é de cunho bibliográfico e com pesquisa de campo, sendo 

que a primeira cumpre a missão de subsidiar o aporte teórico necessário para 

proceder às análises, enquanto que a segunda, possibilitou a coleta do corpus, por 

meio de gravação das entrevistas e questionário semiestruturados compostos por 

questões mistas que visam identificar aspectos socioeconômicos e culturais 

presentes nos sujeitos da pesquisa. 

 

4.3.2 Local da pesquisa, seleção dos informantes e do corpus 

 

Selecionaram-se os informantes, a partir do contato tido com os mesmos por 

meio de indicações, durante o período de observação no ambiente da feira municipal 

de Ariquemes. Conversas informais com diversos feirantes de diferentes áreas foram 

acontecendo, até serem selecionados quatro entrevistados. Marcou-se previamente 

o dia das entrevistas, foram dispostos bancos e/ou cadeiras em formato de círculo, 

promovendo assim um ambiente informal, amistoso e agradável para iniciar um bate 

papo. Explicou-se sobre o que se tratava a pesquisa, quais eram seus objetivos, leu-

se e se esclareceu o termo de consentimento de livre esclarecido (TCLE) e foi 

pedido aos sujeitos entrevistados que contassem a respeito de suas vidas, suas 

experiências como feirantes agricultores, suas origens, sua relação com a terra em 

que cultivam seus produtos, suas relações no ambiente da feira, seus desafios, suas 

vitórias, o papel dos sindicatos e associações de produtores agrícolas, enfim, 

coletou-se as entrevistas e observou-se a presença de elementos disfóricos e 

eufóricos durante os relatos. Eventos disfóricos podem ser aqui compreendidos 
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como todos aqueles momentos em que para o entrevistado são sentimentos de dor, 

perda, desilusão, insatisfação entre outros ganham destaque, por exemplo, um 

acidente, assalto, traição, uma prisão, uma ameaça, uma perda, entre outros; já 

elementos eufóricos trabalham com os sentimentos agradáveis ao participante da 

pesquisa, tais como, sorte grande, casamento, filhos, família, conquistas financeiras, 

reencontros etc.  

Na tentativa de minimizar a presença do gravador, evitando o “Paradoxo do 

observador” 1  proposto por Labov & Waletzky (1997), iniciou-se as gravações. 

Coletaram-se quatro depoimentos, realizaram-se as transcrições, procurando 

sempre manter as marcas de oralidade, aproximando-se assim da linguagem oral. 

Durante a coleta das narrativas, houve pouca interferência da pesquisadora 

e algumas manifestações de pessoas que estavam indiretamente participando da 

“conversa”. Os voluntários da pesquisa desenvolveram suas narrativas de maneira 

espontânea e quase monológica. 

Após as transcrições, as narrativas foram organizadas com o intuito de 

atender aos objetivos propostos por este trabalho. Vale ressaltar ainda, que a versão 

completa dos depoimentos coletados se encontra nos apêndices desta pesquisa. 

A fim de evitar qualquer forma de constrangimento presente ou futuro, não 

há identificação dos participantes desta pesquisa, embora os mesmos tenham 

autorizado a divulgação de seus dados pessoais.  

As entrevistas que formam o corpus desta pesquisa foram enumeradas 

didaticamente por 1, 2, 3 e 4 (entrevista 1), (entrevista 2), (entrevista 3) e (entrevista 

4). 

 

4.4 Foco da análise 

 

Segundo aporte teórico deste trabalho, a análise do corpus será baseada 

nos estudos e trabalhos desenvolvidos por Walter Benjamin (1994), Marcuschi 

(2007), Roland Barthes (2011), Halbwachs (2006), Bosi (1994), Le Goff (1990), 

Bhabha (2013), Hall (2006), Bauman (2005) entre outros tantos, os quais forneceram 

subsídios suficientes para a formação de um olhar analítico e crítico do material aqui 

                                                 
1
 Paradoxo do observador consiste no impasse causado pela necessidade do pesquisador em obter 

grande quantidade de dados, fazendo com que sua participação direta perturbe a naturalidade do 
evento. 



48 

 

exposto. Naquilo que diz respeito ao corpus da pesquisa, notou-se que se trata de 

narrativas que visam o resgate da memória. Parafraseando Clarice Lispector, assim 

como o tapete é feito por vários fios, as narrativas aqui apresentadas são resultados 

da junção de várias outras narrativas e memórias, permeadas pela mistura de 

vivências.  

Reafirmou-se que a análise a ser feita possui caráter eminentemente 

hermenêutico que emerge a partir de uma questão norteadora: “Fale-me sobre uma 

experiência ocorrida em sua vida” a qual promoveu reminiscências biográficas 

vindas dos participantes, que demonstravam algumas questões, entre elas, 

questões sociais através da linguagem. 

Utilizar-se-á do aporte teórico apresentado nas seções 1, 2 e 3 para 

descrever algumas considerações e observações analíticas em alguns itens, como, 

memória, cultura e formação identitária, a fim de propor uma análise deste sujeito 

feirante e agricultor a partir do resgate de suas memórias. 
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5 A VOZ DO FEIRANTE E O AMBIENTE DA FEIRA – ANÁLISES E 
DISCUSSÕES 

 

As subseções que seguem visam retomar conceitos anteriormente 

apresentados no aporte teórico que sustenta as discussões apresentadas nesta 

seção. Nesta nova etapa, surge o cenário vivo representado pela feira do produtor 

rural e juntamente a ele, tem-se o surgimento do principal personagem deste 

trabalho – o feirante e agricultor. É através de suas histórias, que misturam lágrimas, 

risos, sonhos, lutas e conquistas, que foi proposto, mesmo que de maneira bastante 

subjetiva, apresenta-se um possível perfil representativo deste trabalhador.  

Para fins de contextualização, debruçou-se nestes depoimentos a fim de se 

extrair diversas informações, as quais vieram a partir da coleta de dados realizada 

através do questionário aplicado durante o período das entrevistas. Ao considerar o 

ambiente da feira como elemento de profunda significância, apresentar-se-á também 

uma breve contextualização do local. Vale ainda esclarecer, que os entrevistados 

serão designados por pseudônimos, para que se mantenham suas identidades e 

informações pessoais.  

O primeiro entrevistado – senhor Pedro – apresenta idade de 65 anos. Pedro 

nos recebeu em sua chácara, aonde conduziu os entrevistadores por alguns minutos 

até um determinado local, em que considerava mais apropriado para a realização da 

conversa. Foi um bate-papo breve, pois o senhor Pedro, que trabalha sozinho no 

cultivo de seus produtos, tinha pressa, já que iria continuar o trabalho.  

Durante a conversa, relatou que é natural do estado do Espírito Santo, mas 

migrou-se do estado do Paraná, ainda adolescente juntamente com seus pais e 

irmãos. Ao chegar, a solo rondoniense no ano de 1975, percebeu no local a 

oportunidade de melhorar de vida e adquirir sua própria terra. Senhor Pedro é de 

família bastante humilde e por conta da necessidade de trabalhar ainda muito jovem, 

teve que abrir mão dos estudos.  

Aos poucos a família do senhor Pedro foi se separando. Os irmãos 

constituíram novas famílias, ocorreu o falecimento de sua mãe e o senhor Pedro 

conheceu a esposa com quem teve dois filhos, os quais por algum tempo tiveram a 

mesma caminhada do pai; ou seja; ainda muito jovens já tinham os compromissos 

junto a terra em que a família cultivava seus produtos.  
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Durante o período da entrevista, percebeu-se certa desilusão nos olhos do 

senhor Pedro, a sensação que ele transmitia era de que os sonhos e as conquistas 

almejados na nova terra não se concretizaram, causando dor e frustração 

claramente expressos em sua fala. 

Senhor Pedro encontra-se separado de sua esposa e vive só, seus filhos 

cresceram, e repetindo o ciclo natural da vida, casaram-se e constituíram suas 

famílias. Ele não trabalha mais na feira, atualmente, oferece seus produtos, uma 

pequena produção de hortaliças, aos supermercados. Para ele, a feira deixou de ser 

um ambiente de convívio agradável entre amigos, e passou a ser o resultado de 

uma disputa desigual e injusta de mercadorias.  

A entrevista durou aproximadamente 15 minutos, visto que o senhor Pedro 

estava preocupado com algumas questões, mesmo sendo de poucas palavras, ele 

nos recebeu de maneira agradável e gentil.  

O segundo entrevistado – senhor Joaquim – é extremamente bem humorado, 

com um sorriso singular e sempre muito disposto a contar suas inúmeras histórias. O 

primeiro contato ocorreu ainda na feira, quando abordado para saber se concederia 

uma entrevista, o que ficou foi marcada para um fim de tarde no domingo em sua 

chácara. Houve receio pelo dia e horário, e preocupação em causar algum incômodo, 

mas o senhor Joaquim, esse pernambucano, que já residiu no Alagoas, Paraná e no 

município de Cacoal/Rondônia, recepcionou os entrevistadores com seu sorriso 

costumeiro e um delicioso cafezinho.  

Ao chegar, foi percebido que senhor Joaquim morava com a família. Em seu 

sítio, existem três casas: em uma delas mora seu Joaquim com a esposa, em outra 

mora um dos filhos com a família e na última, o neto, que em breve estará com sua 

esposa. Além das casas bem estruturadas, percebeu-se duas construções que 

chamaram a atenção: uma sede que funcionava uma cooperativa e uma pequena 

agroindústria. 

Logo no início da conversa, parte da numerosa família de senhor Joaquim 

juntou-se a nós, em determinados momentos, de tão empolgados que estavam, 

falavam todos ao mesmo tempo, davam risadas e relembravam de fatos ocorridos 

na feira. Era interessante perceber como gerações distintas interagiam num mesmo 

assunto. Eles tinham os mesmos interesses. Eram afoitos, queriam ser ouvidos e 

não apresentavam nenhum sinal de timidez diante da situação de entrevista.  
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Senhor Joaquim tem idade de 78 anos, foi um dos pioneiros na feira dos 

produtores, a qual não tinha o mesmo endereço e nem a mesma logística atual. Ele 

também veio para Rondônia em busca de um sonho – conseguir sua própria terra, 

em que pudesse construir sua família e cultivar seus produtos.  

Ele conta que começou comprando um pequeno pedaço de terra localizado 

na cidade de Ariquemes, quando ainda morava no município de Cacoal. Aqui foi aos 

poucos construindo seu patrimônio, o que possibilitou criar com certo conforto sua 

família. Por ter começado a trabalhar muito jovem, não teve oportunidade de 

frequentar a escola, mas isso não parece incomodar seu Joaquim, ele trata a 

questão com bom humor e não com pesar, pois entende que foi necessário seguir 

um caminho diferente, que o afastou dos estudos. Contudo, os netos de senhor 

Joaquim não seguiram estes passos. A pequena agroindústria a qual foi mencionada 

anteriormente é de propriedade de um dos netos, que é técnico de Alimentos 

formado pelo Instituto Federal de Rondônia. Ele produz as poupas e as comercializa 

na feira. De certa forma, perpetua o ofício do avô. 

Seu Joaquim mesmo com certa idade não abre mão do trabalho na feira. 

Diariamente expõe seus produtos e garante que a qualidade deles está no trabalho 

manual que ele juntamente com sua família fazem com tanto esmero e carinho. 

Ele também percebe as mudanças inevitáveis que o ambiente da feira vem 

sofrendo, mas afirma que ali é mais que um lugar de trabalho, é um ponto de 

encontro de caros amigos, de pessoas que mantém vínculos que vão muito além 

das relações de compra e venda.  

Senhor Joaquim apresenta alma descansada, transmite a sensação de 

dever cumprido com êxito. Seu sorriso e sua disposição demonstram que todo o 

intenso trabalho valeu muito a pena. 

O terceiro entrevistado – senhor Adão - mantém estreita ligação com senhor 

Joaquim, Adão é um dos filhos do senhor Joaquim. Esposo, pai e avô, esse 

paranaense, que foi criado no Nordeste, veio ainda criança para 

Ariquemes/Rondônia. Dentre as inúmeras características, herdou do pai o bom 

humor. Sempre sorridente, recebeu os entrevsitadores na chácara de seu pai para 

que pudesse gravar a entrevista.  

Senhor Adão reside com a família em um sítio na mesma linha de senhor 

Joaquim. Adão aprendeu com o pai o ofício de agricultor. Cultiva diversos produtos 

em sua propriedade e dedica-se também a bovinocultura.  
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Senhor Adão também não teve intenso contato com os estudos, em virtude 

do trabalho na terra, teve que abandonar muito cedo a escola. Em Rondônia, 

construiu família e pôde realizar o sonho da terra própria. Hoje trabalha e cultiva 

seus produtos em sua propriedade. 

Ele também percebe as mudanças ocorridas na feira, mas enxerga no local 

a oportunidade de levar e revender seus produtos sem as exigências por produtos 

padrões das grandes redes de supermercados.  

Para senhor Adão a feira ainda é a forma mais justa e humanizada de 

comercializar seus frutos. 

A quarta e última entrevistada – dona Maria de Lourdes – trouxe para este 

trabalho uma intensa carga emocional, pois através de seus relatos, pode-se 

perceber o quanto a figura feminina precisa lutar para que suas diversas identidades 

– mãe, esposa, filha, agricultora – sejam reconhecidas e, mais que isto, sejam 

respeitadas.  

Dona Maria de Lourdes é natural de Minas Gerais e mudou-se para 

Rondônia com 15 anos no ano de 1975, em companhia de seus pais e irmãos. O 

novo lugar representava para a ela a oportunidade de adquirir terra, trabalho e 

moradia. Filha de pais agricultores, Dona Maria de Lourdes desde muito jovem teve 

de dedicar-se aos serviços domésticos. Dividia seu tempo com os afazeres de casa 

e o cuidado com os irmãos mais jovens. Em virtude do excesso de atividades, 

cursou até o quarto ano do ensino fundamental I. 

Na conversa, dona Maria de Lourdes relatou, com certa emoção, a 

dificuldade entre conciliar seu serviço doméstico com todos os conteúdos e 

obrigações referentes à escola. Ela não tinha condições de ir todos os dias à escola 

para assistir às aulas, desta forma, quando em período avaliativo, ela não se via 

capaz de responder aos exercícios propostos pelo professor. Assim, com o passar 

do tempo, dona Maria de Lourdes se viu forçada a abandonar definitivamente os 

estudos.  

Aos 18 anos dona Maria de Lourdes, que agora também trabalha como 

diarista em casas de famílias, conheceu seu esposo, com que constituiu família: 

quatro filhos e oito netos.  

Dona Maria de Lourdes, após muito trabalho e esforço, conquistou sua 

própria terra. Hoje ela e seu esposo cultivam os produtos em sua propriedade e os 
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comercializam na feira. A feira para ela é um ambiente agradável, lugar de fazer 

amigos e aproveitar para colocar a conversa em dia. 

Contudo, nem todos os momentos na vida da entrevistada foram bons. Hoje 

ela luta na justiça pelo direito ao benefício da aposentadoria, pois o intenso volume 

de trabalho desde muito cedo, acarretou à senhora Maria de Lourdes sérios 

comprometimentos em sua saúde. Ao falar deste impasse, dona Maria de Lourdes 

se emociona e percebe que todo seu esforço não é reconhecido. Em meio a sorrisos 

e muitas histórias, escapa um olhar receoso, duvidoso que espera pacientemente 

uma oportunidade de ter um período de descanso com dignidade e respeito. 

Diante desses dados, observa-se que em virtude do trabalho, os 

entrevistados tiveram que se abdicarem dos estudos, pois era bastante difícil 

conciliar o trabalho no campo e a escola. Todos vieram de outros estados do Brasil e 

vislumbraram no território rondoniense a possibilidade de mudança de vida. A 

maioria cultiva seus produtos em suas propriedades, sendo autossustentáveis. 

Formaram famílias e hoje atuam como pequenos produtores agrícolas, uns com 

técnicas mais modernas trazidas pelas novas gerações, outros num formato 

bastante simples e rudimentar. Estão inseridos em uma faixa etária muito próxima, o 

que traduz uma vasta e interessante experiência de vida, recheada de histórias de 

superação, desafios, lutas e conquistas como se observarão nas análises propostas 

a seguir. 

Vale ressaltar ainda que o critério utilizado para a escolha dos sujeitos da 

pesquisa foi considerar as narrativas dos entrevistados que fossem agricultores, 

produtores e feirantes, todas essas características favorecem na interpretação do 

perfil identitário desse sujeito que faz parte da constituição do território ariquemense.   

 

5.1 A feira – a filha rebelde da modernidade 

 

A feira livre teve sua origem no século XI na Europa, através da tradição 

ibérica, posteriormente misturada às práticas africanas, os mercados locais eram 

organizados com vistas a suprir a população local com os gêneros de primeira 

necessidade. No Brasil, a feira livre consiste em uma modalidade de mercado 

varejista ao ar livre, com periodicidade semanal, organizada como um serviço de 

utilidade pública no âmbito municipal e voltada para a distribuição de gêneros 

alimentícios e produtos básicos. Elas desempenham ainda hoje um papel 
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relativamente importante no abastecimento urbano, apesar das políticas públicas 

adversas que tiveram de enfrentar ao longo dos anos.  

A sociabilidade confinada e o temor da violência urbana crescente 

instauraram nos últimos anos um estilo de vida em que a rua perde seu significado 

tradicional de local privilegiado de convivência tranquila, das formas de lazer infanto-

juvenis e de inúmeras possibilidades de interação na vida comunitária, para tornar-

se uma vida árida e monopolizada pelos automóveis.   

Na cidade de Ariquemes, município rondoniense com aproximadamente 105 

mil habitantes, a feira livre atua praticamente em toda a malha urbana, das zonas 

residenciais mais nobres aos mais distantes e pauperizados bairros da periferia.  

A feira do produtor rural na cidade de Ariquemes existe desde meados dos 

anos 70, era itinerante e não funcionava todos os dias, foi a partir de 1988, que ela 

se mudou para a Avenida Tancredo Neves, endereço atual, ocupando uma área de 

16.800 m2 e passou a funcionar diariamente. No período de 2013 a fevereiro de 

2015, a feira do produtor rural passou por uma série de transformações, sendo 

reformada, subdividida por gêneros e constando 150 boxes os quais foram 

distribuídos entre os feirantes de diversas modalidades. A feira do produtor rural de 

Ariquemes tem como objetivo proporcionar aos cidadãos locais o abastecimento 

suplementar de produtos hortifrutigranjeiros, cereais, doces, laticínios, pescados, 

flores, plantas ornamentais, artesanatos, lanches entre outros. 

Mesmo representando um costume típico do cidadão ariquemense, se 

percebe na feira do produtor rural como um lugar de encontro entre amigos, um 

ponto turístico, algo que está incorporado em sua rotina. Esta tem sofrido alterações 

no que diz respeito a suas práticas comportamentais para as quais foi concebida, ou 

seja, se antes a feira representava um exercício de sociabilidade entre as pessoas 

num ambiente agradavelmente informal, hoje ela perdeu espaço para os 

supermercados, grandes estabelecimentos pautados pelo autosserviço e que se 

organizam rapidamente em poderosas redes empresariais. Adaptados ao moderno 

sistema urbano, e contando com o decisivo apoio governamental, os supermercados 

crescem em ritmo acelerado, constituindo em um curto período grandes cadeias de 

lojas que se espalham ao longo de todo o estado, assim, a feira livre passa a ser 

considerada uma forma anacrônica de varejo.  

O conflito entre feirantes e supermercados não se limita às esferas 

econômica e jurídico-políticas. No plano do imaginário, recriam-se as feiras como 
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territórios do desconforto, do informal, do transtorno, do atraso, do barulho e do 

excesso de sujeira, ao passo que os mercados são apresentados como os 

portadores do novo, do belo, do conforto.  

Contudo, como forma de sobrevivência para milhares de famílias, a feira 

livre vem persistindo e resistindo ao processo de negação do espaço da rua. Trata-

se não apenas de garantir a muitos uma forma de geração de empregos e renda, ou 

de oferecer ao consumidor urbano alternativa para aquisição de uma série de 

produtos. Trata-se de preservar a rua, o ambiente da feira como um local de 

encontros,  a tradição popular urbana, um ponto de cidadania.       

Desta forma, a feira para o cidadão ariquemense resulta não apenas em 

ponto de trocas de mercadorias ou prestação de serviços, é um lugar de encontro, 

de “prosa diária”, de convivência entre diferentes gerações. Ao passo que para ao 

sujeito agricultor e feirante, ela representa a oportunidade de um trabalho digno em 

que através dele os mesmos podem adquirir não apenas bens materiais, mas sim 

meios de sustentar toda sua família e parentela. É importante relembrar que os 

participantes carregam traços hereditários do trabalho em feiras ao longo de todo o 

Brasil. Todos os entrevistados, ao recorrerem à suas memórias, relataram que 

vieram de família que se sustentavam através do trabalho oriundo da agricultura e 

da comercialização em ambientes da feira; desta forma, ser feirante para eles é mais 

que um simples ofício, é um traço tradicional que se perpetua através das gerações.  

Ainda que, a feira não tenha acompanhado o ritmo frenético da 

modernização, ela é o resultado da variedade de aromas e sabores, de cores e 

texturas que os olhos não são capazes de discernir ou classificar com rapidez.  É um 

ambiente onde o sujeito moderno é “forçado” a interagir com estranhos, assim, 

pode-se perceber a feira como uma filha rebelde da modernidade que insiste em 

desafiá-la.  

 

5.2 O resgate da memória individual – fragmentos que compõem o todo 

 

Nos capítulos que antecederam esta etapa do trabalho, foram demonstradas 

as bases teóricas que abarcariam as análises das narrativas coletadas (seções 1, 2 

e 3), auxiliando, assim, na construção, mesmo que de caráter hermenêutico, do 

perfil representativo e identitário do feirante agricultor. Desta forma, autores como 

Bosi (1994), Halbwachs (2006) e Ferreira Neto (2008) ofereceram os subsídios 
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necessários para que surgissem as respostas a partir do exame do corpus de 

análise coletados. De acordo com registros feitos ao longo deste trabalho, a 

memória se constitui no coletivo. É justamente por essa causa que afirma 

Halbwachs (2006, p.72), para “evocar seu próprio passado, em geral, a pessoa 

precisa recorrer às lembranças de outras, e se transportar a pontos de referências 

que existam fora de si, determinados pela sociedade”. 

Tal afirmativa pôde ser constatada nas entrevistas coletadas. Os 

entrevistados, ao recorrerem às suas lembranças recuperadas a partir de suas 

memórias individuais a respeito das dificuldades pelas quais tiveram de passar em 

suas trajetórias como feirantes agricultores estabelecem um ponto de partida 

“determinado pela sociedade” (HALBWACHS, 2006, p.72). No caso do senhor Adão 

e Maria de Lourdes (pseudônimos adotados) escrevem as dificuldades 

experimentadas durante o percurso de vinda para o município de Ariquemes e a 

adaptação ao novo local, que na década de 70, ainda era um território em início de 

desenvolvimento. Os depoentes resgataram de suas memórias individuais a 

realidade encontrada, aquela que viram e sentiram.  

 

“Eu nasci no Paraná, me criei no nordeste. Aí nós viemos pra cá de pau-de-
arara do Paraná pra Cacoal, aí de Cacoal nó viemos pra cá.” (Adão). 

 

“A minha história foi bem... (pausa pra pensar) esquecido, porque foi muito 
sofrimento que nós passamos aqui. Foi contada uma coisa e quando 
chegamos aqui era outra. Aí nós viemos pra Ariquemes, estava começando 
e só tinha mato. (...) Aí nó viemos até aqui, fomos pra dentro da Pícara, lote, 
levando cai cai na roça. Aí os meus pais adoeceram e nós tivemos que sair 
carregados pela rede, e os meus irmãos que eram menores, nós 
carregávamos eles nas costas, nós ficamos internados lá na Vila Velha 
porque não tinha hospital aqui.” (Maria de Lourdes). 

 

Em relação ao ambiente da feira no início da década de 80, a forma como 

era constituída, como era o trabalho dos feirantes no início, horários e dias de 

funcionamento, senhor Pedro e senhor Joaquim (pseudônimos adotados) relembram:  

 

 “A feira antes era uma coisa muito boa. Seria uma feira, hoje é 
praticamente um supermercado, porque a feira hoje não fecha mais. A feira 
hoje tá todos os santos dia da semana. E antes era, começava sexta-feira e 
terminava num domingo. Então seria muito melhor. Os agricultores tinha o 
privilégio de vender as coisas dele, poderia pôr o preço que quisesse, hoje 
praticamente só tem na feira atravessador, tem poucos agricultores na feira.” 
(Pedro). 
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“Na JK. Quando eu comecei a trabalhar, sabe de frente o posto de  gasolina, 
perto da funerária? (...) Era ali, naquele meio ali. (...) Era uma vez por 
semana. Não era sábado e domingo. (...)As pessoas montavam as bancas. 
Aí depois passou pro barracão, mas o barracão era pequeno e não cabia 
todo mundo. Em um só cabia à metade, o resto trabalhava na banda de fora. 
(...) Eu e uma turma. Aí depois que eu consegui um lugarzinho dentro, aí foi 
quando o Amorim conseguiu crescer mais junto com Daniela, aí ficou todo 
mundo lá dentro. (Joaquim). 

 

5.3 O resgate da memória coletiva: o todo 

 

As memórias individuais são fragmentos da memória coletiva (Ferreira Netto, 

2008, p.45), tal evidência pôde ser comprovada durante o período de análises das 

entrevistas. As narrativas foram construídas a partir das relações de convivência nos 

diferentes espaços sociais de onde os participantes da pesquisa vieram, 

especialmente, no espaço da feira do agricultor. Esses fragmentos me possibilitaram 

formar uma imagem parcial de fatos, acontecimentos que fizeram parte da história 

desses agricultores e da feira livre em si. Assim sendo, durante esse período de 

recordação, a memória individual e a memória coletiva misturaram-se, pois a 

sucessão delas, ainda que em alguns momentos individualizadas, foram explicadas 

a partir das mudanças ocorridas nas relações comunicativas com diversos 

ambientes coletivos. É o caso de dona Maria de Lourdes, ao narrar as dificuldades 

encontradas ao chegar a Rondônia/Ariquemes e principalmente, como lidavam com 

os casos de malária ocorridos em sua família.  

 

Aí nós viemos até aqui, fomos pra dentro da Pícara, lote, levando cai cai na 
roça. Aí os meus pais adoeceram e nós tivemos que sair carregados pela 
rede, e os meus irmãos que eram menores, nós carregávamos eles nas 
costas, nós ficamos internados lá na Vila Velha porque não tinha hospital  
aqui. (...). Aí fomos pra casa e meu pai adoeceu, porque não podia nem... 
Eu carregava ele no colo, de tão ruim que ele ficou. (...) Ficamos oito dias, 
ele ficou internado oito dias aqui, ficou oito dias em Porto Velho e assim foi 
na saída. Moramos debaixo de um barraquinho encerado que a chuva vinha 
e passava por baixo, a nossa história é muito longa. 

 

Sofrida, aí a mãe fazia pra nós comermos, e agente tinha que comer em 
cima da cama porque a chuva vinha e passava por baixo, aí não dava pra 
gente comer quente, mas com os pés dentro da água, minha história é 
longa, minha filha. (Maria de Lourdes). 

 

Embora, o fato narrado esteja arquivado em sua memória individual, esse 

evento possui marcas coletivas à medida que o acontecimento ocorreu quando o 

entrevistado estava inserido num determinado tempo e espaço, ou seja, em 



58 

 

contextos social e cultural particulares, possibilitando a coerência do fato citado. Não 

seria necessário coletar um número expressivo de entrevistas com feirantes 

agricultores para perceber que em sua grande maioria, ao chegarem a solo 

rondoniense, enfrentaram inúmeras adversidades, em especial, a malária, ou seja, 

essa realidade era um fator comum àqueles que aqui escolheram ter como lar. 

Desta forma, o relato de dona Maria de Lourdes apresenta fragmentos da memória 

coletiva de um determinado grupo social e cultural, temporal e espacial, peculiares a 

uma época e a pessoas que desempenharam o ofício de feirante agricultor. É 

justamente nessa relação entre o individual e o coletivo que se constitui a memória. 

De acordo com a afirmação de Halbwachs (2006) a memória individual é o espaço 

onde as lembranças de fato vividas são armazenadas. Por isso, elas são 

recuperadas pela memória individual, mas são fragmentos da memória coletiva.  

Diante desse exposto, pode-se observar que a memória de um determinado 

sujeito se apoia, se entrelaça na memória de outro sujeito. Assim, é necessário que 

existam pontos de contatos entre uma e outra para que a lembrança que gera 

recordação venha a ser reconstruída sobre uma base comum (HALBWACHS, 2006). 

Isso pode ser percebido nas narrativas coletadas, em especial quando os 

entrevistados fazem comparações quanto à feira antes e depois, e citam a figura do 

“atravessador”, sujeito que não é produtor, mas compra dos produtores por certo 

preço e vende em sua barraca na feira por uma quantia muito acima. Dessa forma, 

os relatos dos feirantes recorreram a suas memórias individuais para relatarem 

eventos dramáticos, experienciados comumente por pessoas que estavam inseridas 

num contexto bastante semelhante, presentes, portanto, na memória coletiva.  

  

A feira antes era uma coisa muito boa. Seria uma feira, hoje é praticamente 
um supermercado, porque a feira hoje não fecha mais. A feira hoje tá todos 
os santos dia da semana. E antes era, começava sexta-feira e terminava 
num domingo. Então seria muito melhor. Os agricultores tinha o privilégio de 
vender as coisas dele, poderia pôr o preço que quisesse, hoje praticamente 
só tem na feira atravessador, tem poucos agricultores na feira. (Pedro). 
Olha o norte feirante, a nossa feira tá mais fraca, porque os feirantes dali, a 
maior parte deles querem vender caro demais. Se é pra falar eu falo 
mesmo. (Joaquim). 

 

Aí de tudo vinha, e quem trazia vendia barato. Nós cansamos de vender ali 
naquela feira, sábado e domingo, chegar ali de quatro ou cinco caminhões 
de feijão e no domingo não ter mais nada pra comprar, vendia tudo. Tem 
um amigo meu que tá com melancia a rodo. Hoje ele traz de pouquinho a 
pouquinho, quilinho a quilinho. Porque hoje o povo traz tudo de fora, então 
não compensa. Prefere o mercado porque hoje a maior parte, eu falo pra 
ele vim achar ali dentro da feira, ele não acha ali dentro, coisa que no 
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mercado, que nem mesmo a verdura, no mercado é a metade do preço da 
feira. (...) Não é tanto o imposto não. É porque eles querem ganhar muito. 
Quer ficar direto ali dentro, e a venda é pouca. A carne eles não vendem pra 
ganhar pouco, metade eles pegam. (Adão).  

 

A partir de estímulos realizados pelos entrevistadores, as lembranças 

gradativamente foram sendo recuperadas, durante o período das entrevistas, vale 

ressaltar que uma das características mais significativas da memória é poder 

recuperá-la a partir de estímulos externos. Para obter tais informações, como já 

mencionado na seção de Procedimentos Metodológicos, antes de iniciar com as 

gravações, foram feitos alguns questionamentos que objetivavam acionar eventos 

importantes para os entrevistados: “Conte um pouco de sua história, de onde veio, 

por que, conte sobre sua família, sobre sua profissão “feirante agricultor” entre 

outras questões que me possibilitaram promover nos participantes um processo de 

exteriorização de lembranças que consideravam importantes. Ao lembrar-se de tais 

episódios, segundo Halbwachs (2006) dois processos ocorrem: o reconhecimento e 

a reconstrução. O primeiro é o “sentimento do já visto”, enquanto que o segundo 

representa o resgate dos acontecimentos e vivências do passado no contexto de um 

quadro de preocupações e interesses atuais. Tais processos foram observados 

quando os entrevistados construíram mentalmente um quadro comparativo do 

ambiente da feira antes e na atualidade; eles realizaram uma ponte entre o passado 

e o presente, em outras palavras, avaliaram o passado a partir do contexto atual. 

Parte dos participantes observou que a feira do produtor rural mudou não apenas no 

aspecto físico, a localização, o horário de funcionamento, mas também sua função 

social, se antes ela era como um ponto de encontro de amigos, hoje ela se constituí 

como um grande mercado, onde as pessoas transitam de maneira rápida e objetiva 

sem grande contato uns com os outros.  

 

A feira antes era uma coisa muito boa. Seria uma feira, hoje é praticamente 
um supermercado, porque a feira hoje não fecha mais. A feira hoje tá todos 
os santos dia da semana. E antes era, começava sexta-feira e terminava 
num domingo. Então seria muito melhor. Os agricultores tinha o privilégio de 
vender as coisas dele, poderia pôr o preço que quisesse, hoje praticamente 
só tem na feira atravessador, tem poucos agricultores na feira. 

 (...) Mudou a função. Pra mim mudou. (Pedro). 

 

Nós começamos ali na Teleron, aí nós passamos ali para a JK, depois nós 
viemos pra cá. Aí nós começamos aqui depois que nós fomos pra dentro. 
Agente veio aqui pra dentro em 78. 
(...) Era na verdade uns barraquinhos pegava a lona e fazia o barraquinho. 
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 (...) Aí chegava quem quisesse, (...)quem ia chegando fazia a barraca e ia 
vendendo. 
 (...) Acho que já tem uns 20 anos isso aí já. (Maria de Lourdes). 

 

Já para os outros participantes da pesquisa, as mudanças pelas quais a feira 

do produtor rural passou se traduz num processo necessário de crescimento, 

trazendo mais organização para os produtores.  

 

Não, hoje ela tá melhor. Agora que fizeram aqueles blocos, não fizeram 
muito, não padronizaram da forma como era pra fazer mas    fizeram.Já é 
qualquer coisa. 
(Antes era) Na JK. Quando eu comecei a trabalhar, sabe de frente o posto 
de gasolina, perto da funerária?(...) Era ali, naquele meio ali.(...) Era uma 
vez por semana. Não era sábado e domingo. (...) Montavam as bancas. Aí 
depois passou pro barracão, mas o barracão era pequeno e não cabia todo 
mundo. Em um só cabia à metade, o resto trabalhava na banda de fora.(...) 
Eu e uma turma. Aí depois que eu consegui um lugarzinho dentro, aí foi 
quando o Amorim conseguiu crescer mais junto com Daniela, aí ficou todo 
mundo lá dentro. (Joaquim). 

 

Conclui-se então que a memória é coletiva, múltipla e individualizada, que 

passa por constantes transformações ao longo da vida, ou seja, está em contínua 

reconstrução. É justamente desta memória coletiva, em constante processo de 

construção, formada por pessoas oriundas de diversas regiões do Brasil, com 

diferentes formações e portadores de diversas informações e expectativas, que a 

feira do produtor rural do município de Ariquemes se traduz como um mosaico 

cultural, identitário, social e histórico, e os participantes deste trabalho formam uma 

parcela viva da história deste lugar, servindo como testemunhas valiosas.   

 

5.4 Discutindo de aspectos culturais entre os participantes da pesquisa   

 

O corpus de análise deste trabalho são narrativas orais, as quais provêm da 

interface entre a memória individual e a memória coletiva, assim, tais histórias são 

resultados daquilo que os narradores aprenderam e transformaram enquanto 

sujeitos situados em uma determinada época, de culturas que os formaram. De 

acordo com informações contidas no aporte teórico deste estudo (Seção 4), definir a 

palavra “cultura” não é uma tarefa simples e fácil, já que ela transita em diversas 

áreas do conhecimento como a Antropologia, a História, a Sociologia, a Linguística, 

entre outras, fazendo com que o conceito de cultura seja polissêmico, 

plurissignificativo e polêmico.  
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Segundo Laraia (2006), cultura é uma forma ou maneira de um grupo 

humano viver a vida diariamente, para Bruner (1997) é uma expressão da realidade 

visto que, ela molda a vida e a mente humana, e também constrói significados. Já 

Linton (1981) afirma que “por mais rica ou completa que seja uma cultura, há 

sempre lugar para novos elementos”. Ao observar esses conceitos e compará-los às 

histórias que formam este trabalho, constata-se que os feirantes agricultores são 

oriundos de diversas partes do país – Pedro veio do Paraná, mas é natural do 

Espírito Santo; Joaquim é natural do Pernambuco, Adão é do Paraná e Maria de 

Lourdes é de Minas Gerais. Cada um deles trouxe consigo aspectos culturais da 

região de onde vieram e, ao se depararem com a nova realidade, o território de 

Rondônia em meados da década de 70, foram se adaptando a nova cultura, fazendo 

com que suas origens se misturassem à nova situação, ou seja, esses migrantes 

eram capazes de recriar, reinventar e transformar o seu entorno, confirmando assim 

a ideia trazida por Linton (1981) de que “por mais rica e completa que seja uma 

cultura, há sempre lugar para novos elementos”. O feirante agricultor migrante pode 

ser então percebido como agente criador de cultura, visto que esta se altera e não 

apresenta um caráter estanque.  

Para senhor Pedro a vinda para Rondônia se deu por conta do desejo de 

melhorar a situação de vida, ele juntamente com a família vieram para o em busca 

de novas oportunidades, de terras nas quais pudessem plantar e tirar seu sustento. 

 

Eu vim do Paraná, pra Rondônia, em 75 (pausa), e vim com objetivo de 
possuir terra que a gente não tinha condições de comprar lá fora, mas sou 
natural do Espírito Santo. (Pedro). 

 

Para o senhor Pedro a nova localização – Rondônia – era vista com bons 

olhos e representava oportunidade de melhorias. 

 

Porque pra mim é uma das melhores cidades pra poder viver hoje. Na 
época o melhor lugar de trabalhar seria aqui. (Pedro). 

 

Ao se observar a cultura como um processo dinâmico, não estático, nota-se 

que ela está num constante processo de transformação. Em outras palavras, a 

cultura é uma manifestação da realidade vivenciada que molda a vida e a mente 

humana. Tal dinamicidade também pôde ser contatada no relato de dona Maria de 

Lourdes, ao descrever como foi adaptar-se à nova vida, como foi conviver com a 
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malária, com as adversidades temporais e com a frustração ao perceber que a visão 

idealizada acerca da nova terra não condizia com a realidade. Segundo ela, sua 

história além de extensa foi recheada de sofrimentos e lutas.  

 

Eu vim de Minas Gerais um ano e meio, fui pro Paraná e morei treze anos lá, 
(...) e o restante do tempo estou aqui em Ariquemes. Cheguei aqui com 
quinze anos. (...) A minha história foi bem... (pausa pra pensar) esquecido, 
porque foi muito sofrimento que nós passamos aqui. Foi contada uma coisa 
e quando chegamos aqui era outra. Aí nós viemos pra Ariquemes, estava 
começando e só tinha mato. (...) Aí nós viemos até aqui, fomos pra dentro 
da Pícara, lote, levando cai cai na roça. Aí os meus pais adoeceram e nós 
tivemos que sair carregados pela rede, e os meus irmãos que eram 
menores, nós carregávamos eles nas costas, nós ficamos internados lá na 
Vila Velha porque não tinha hospital aqui. (...)Aí nós ficamos ali oito dias 
internados. (...) ficou oito dias em Porto Velho e assim foi na saída. 
Moramos debaixo de um barraquinho encerado que a chuva vinha e 
passava por baixo, a nossa história é muito longa. (...) Sofrida, aí a mãe 
fazia pra nós comermos, e a gente tinha que comer em cima da cama 
porque a chuva vinha e passava por baixo, aí não dava pra gente comer 
quente, mas com os pés dentro da água, minha história é longa, minha filha. 
(Maria de Lourdes). 

 

Posteriormente, ela conta sobre o trabalho do pai, que era agricultor em uma 

terra que não era sua; e a mãe, que lavava roupas e também trabalhava na lavoura, 

para que pudesse auxiliar no sustento da casa.  

 

(...) Meu pai trabalhava dia meia para um homem, lá na Campina da Lagoa, 
a gente chama de Campina da Lagoa, trabalhava de a meia para um 
homem. (...) A mãe trabalhava na roça lavando roupa pra pagar nossos 
estudos. (Maria de Lourdes). 

 

Há relatos também a respeito da falta de oportunidade para estudar. Quando 

questionada sobre a escolaridade de dona Maria de Lourdes, esta me afirmou que 

só estudou até as séries iniciais, de modo incompleto. Perguntado quanto à 

oportunidade de estudar, ela respondeu que por ter mais oito irmãos e ter que cuidar 

de todos, não tinha condições de frequentar as aulas regularmente, indo apenas nos 

dias das avaliações, o que acarretava em péssimos resultados, fazendo com que ela 

desistisse dos estudos. Aos dezoito anos, quando já trabalhava como diarista para 

auxiliar no sustento da casa, casou-se e teve sua primeira experiência como mãe. 

Inicia-se então uma nova fase na vida de dona Maria de Lourdes, dividia-se, agora, 

entre esposa e mãe, e ainda tinha que socorrer os filhos nas crises de malária, que 

foram muito frequentes. 
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Casei com dezoito anos. (...) Aí depois de dezoito anos começou a vir os 
filhos. Aí a malária... O meu mais velho dentro de um ano, pegou malária 12 
vezes. Eu sofri muito. (Maria de Lourdes). 

 

A capacidade do sujeito de recriar, de transformar a cultura, tanto aquela 

inerente, quanto à adquirida, também pôde ser observada nas demais narrativas. 

Senhor Adão conta como chegou ao, hoje, Estado de Rondônia, as dificuldades 

encontradas e o sonho de conseguir uma terra para se fixar, plantar , ter animais de 

criação e sustentar-se. Filho de agricultor viu na profissão do pai a possibilidade 

para seu próprio futuro. 

 

Eu nasci no Paraná, me criei no nordeste. Aí nós viemos pra cá de pau-de-
arara do Paraná pra Cacoal, aí de Cacoal nós viemos pra cá. (...) Sempre 
mexendo só nessa atividade. (Adão).  

 

O senhor Adão destaca ainda a função das cooperativas de produtores 

agrícolas e ressalta as principais dificuldades em ser feirante agricultor. 

 

(As associações/cooperativas) Ela serve pra buscar recursos pra gente, 
mas como as dificuldades são grandes, aí às vezes impõe alguma 
dificuldade, mas é pra buscar recursos pra gente, a melhoria do chacareiro. 
(...) Os governantes tinham que administrar alguma coisa melhor, trabalhar 
melhor em cima daquela feira. Pra ser mais organizada, pra tudo que vim de 
fora o CEASA comprar, pra às vezes a pessoa chegar lá e não ser barrada 
nos atravessadores. (Adão). 

 

O ambiente da feira do produtor no município de Ariquemes, como já 

apresentado anteriormente, é um lugar em que, de acordo com as narrativas 

coletadas, as pessoas vieram de diversas localidades, trazendo consigo suas 

experiências e adquirindo outras. Essa diversidade de migrantes faz com que a feira 

do produtor seja um espaço híbrido, pois há diferentes culturas que se mesclam 

contribuindo para a formação de uma nova realidade.  

De acordo com Geertz (1978), a cultura é também um complexo de signos e 

significados criados pelo homem. Ela envolve uma série de significados, os quais 

serão interpretados e combinados pelos sujeitos.  

A representatividade da feira é um dos signos e significados que assume 

significação diversa a partir da experiência de cada entrevistado. Cada um percebe 

o ambiente da feira numa perspectiva e o ressignifica de acordo com as relações 

estabelecidas com o local.  
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Para Adão, a feira é mais que simplesmente um ambiente de trabalho, é, 

sobretudo, um ponto de encontro de amigos, um lugar onde as experiências são 

trocadas e a história de cada um passa a fazer parte da história comum do local. 

Segundo ele, quando o mesmo não pode comparecer à feira aos domingos “seu 

coração fica aperreado”. Para Pedro, a feira foi o lugar onde sua família foi criada e 

cresceu. Ele carrega lembranças positivas do local e lamenta que atualmente a feira 

tenha mudado de função em diferentes aspectos.  

 

Eu entro naquela feira hoje que nem eu estou te falando. Eu tenho mais 
experiência naquela feira do que tanto político que já apareceu lá. Por quê? 
Porque é o tipo de fazer amizade com todo mundo. (...)De amizade, é, 
encontro né? Ali a gente vai pra se encontrar. No dia que você não vai ficam 
doentes. Hoje mesmo que eu não fui eu estou perreadinho. (risos). (...) É 
um lugar de família né? (...) É você compra com um, conversa com outro. 
Às vezes alguém te procura lá na feira, estou lá, é um ponto de referência. 
(Adão). 

 

(...) Como feirante, eu só posso dizer pra você que... É o seguinte, a feira foi 
um lugar que eu praticamente criei minha família né? Tirando os produtos 
daqui e vendendo na feira. Aí depois eu parei de mexer com a feira porque 
passei a entregar no supermercado. Então eu parei com a feira. Mas a 
minha própria filha ajudou muito eu a vender as coisas na feira. (Pausa). 
(Pedro).  

 

Tais observações apenas confirmam o que exposto anteriormente no aporte 

teórico deste trabalho, a cultura, basicamente, é resultado de um processo dinâmico, 

acumulador de conhecimentos e práticas que derivam de uma interação social entre 

os sujeitos. De acordo com Bruner (1997, p.23), “os seres humanos não terminam 

em suas próprias peles, eles são expressões de uma cultura”, que por sua vez, é 

revelada através das narrativas.  

 

5.5 Análise de aspectos identitários entre os participantes 

 

No item 4.2 (p.40) foram apresentados alguns aspectos a respeito da 

construção da identidade a partir das perspectivas desenvolvidas por Bauman 

(2005), Canclini (2013), Bruner (2014) e Hall (2014). À luz dos estudos feitos por tais 

teóricos é que se dispõe a analisar esses aspectos identitários contidos nas 

narrativas apresentadas. Segundo relatado anteriormente, os entrevistados feirantes, 

agricultores e produtores vieram de outras regiões brasileiras. Ao chegarem ao 

município de Ariquemes/Rondônia, receberam e compartilharam diversas 
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experiências. Essa capacidade de trocar experiências torna a identidade uma 

representação passível de mudanças, de acordo com as observações de Hall (2014) 

uma “celebração móvel”, ou seja, a identidade é aberta, instável e está em constante 

construção. Esse movimento de construção e reconstrução da identidade é 

denominado de “tradução” (HALL, 2014). A tradução é um conceito que, segundo 

Hall (2014) explica as formações identitárias que atravessaram e intersectaram as 

fronteiras naturais, conforme ocorreu com os entrevistados nas histórias aqui 

apresentadas. Eles saíram de sua terra natal, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná 

e Pernambuco e, ao chegarem à Ariquemes/Rondônia negociaram suas formas de 

ver o mundo com as novas culturas que aqui se depararam, “sem simplesmente 

serem assimiladas por elas e sem perder completamente suas identidades” (HALL, 

2014, item 4.2, p.40). Senhor Pedro, por exemplo, no início de sua narrativa, 

identifica-se como agricultor, assim como seu pai, e afirma que vir para o território 

rondoniense representou uma oportunidade de mudança de vida.  

 

Eu vim do Paraná, pra Rondônia, em 75 (pausa), e vim com objetivo de 
possuir terra que a gente não tinha condições de comprar lá fora, mas sou 
natural do Espírito Santo. (...) Pra mim é uma das melhores cidades pra 
poder viver hoje. Na época o melhor lugar de trabalhar seria aqui. (Pedro).  

 

Ser agricultor foi a identidade assumida por ele devido ao contexto social e 

econômico no qual estava submetido. Desta maneira, o enunciador relata que ser 

agricultor era sua única opção.  

 

Objetivo não tinha outro, Né? O analfabeto não tem como fazer outra coisa, 
a não ser trabalhar na agricultura. E sou filho de agricultor. Uma coisa que 
meu pai ensinou a fazer foi trabalhar na agricultura. (Pedro). 

 

O foco do senhor Pedro ao vir para Ariquemes era comprar terra para 

cultivar e comercializar produtos. Com o passar do tempo, o mesmo deixa de ser 

feirante e começa a se delinear em um novo perfil identitário. Passa a ser aquele 

que produz e entrega aos mercados locais, ou seja, antes era o parceiro, aquele que 

contribuiu para o crescimento da feira do produtor rural, agora já estabelece 

concorrência com a mesma ao fornecer seus produtos às redes de supermercados. 

 

(...) Aí depois eu parei de mexer com a feira porque passei a entregar no 
supermercado. Então eu parei com a feira. (Pedro). 
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Ele percebeu sua identidade sofrer transformações, foi agregando outras 

identidades, de acordo com as mudanças ocorridas no ambiente. Um fator relevante 

nesse processo foi a associação com entidades parceiras dos produtores agrícolas, 

as quais segundo ele exercem a função de apoiar através do subsídio de 

maquinários que auxiliam no plantio e na colheita dos produtos.  

 

(...) A importância é porque, as únicas coisas que a gente precisa, os 
maquinário, ainda tem uns maquinário que ainda possa fazer alguma coisa 
pra gente, que é o trator e... Têm até um caminhão. Só que eu não utilizo 
um caminhão né? Minha produção hoje tá pouca, já produziu bastante, mas 
hoje não produz mais (...). (Pedro).  

 

Nesse novo contexto, o senhor Pedro não é apenas um produtor e agricultor, 

ele é associado a uma entidade que, em certas proporções, atende a suas 

necessidades e o auxilia de formas diversas. Contudo, mantém suas condições de 

produtor agrícola, comprovando que a identidade é móvel e instável (HALL, 2014).  

A habilidade do ser humano de estar em um contínuo processo de 

“construção” e “reconstrução” a fim de adequar-se em novos contextos foi possível 

observar igualmente em outras narrativas. Ao passo que os participantes narram 

suas experiências pessoais, revelam diversas faces;identidades que vão assumindo 

ao longo de suas vidas. Desta forma, se observa dona Maria de Lourdes que se 

identifica como filha, irmã, esposa, mãe, diarista, produtora e feirante; senhor 

Joaquim que assumiu a identidade de trabalhador do campo, agricultor e 

aposentado.  

 

(...) Eu fiquei quatro anos em Cacoal. (...) Aí quando eu morava em Cacoal 
eu comprei essa chácara aqui. (...) Essa que eu moro hoje. Aí eu comprei 
ela. Aí colhi lá uns cafés. Aí venceu o meu contrato e eu vim embora pra 
Ariquemes. (...) Não tinha outro jeito. Aí tinha que trabalhar na roça e vender 
umas coisinhas na feira e ir trabalhando. (...) Não, hoje eu estou plantando 
aqui uns limões, uns bezerrinhos, umas bananinhas, de tudo um pouquinho. 
(Joaquim). 

 

(...) Nós éramos oito. (...) Aí depois que eu formei moça, eu trabalhava 
diária pros outros pra ajudar a sustentar a casa. (...) Casei com dezoito anos. 
(...) Aí depois de dezoito anos começou a vir os filhos. (Maria de Lourdes).  

 

Essas múltiplas identidades assumidas pelos narradores vão ao encontro da 

afirmação feita por Hall (2014) de que os sujeitos “são, irrevogavelmente, o produto 

de várias histórias e culturas interconectadas”.  
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5.6 As semelhanças e as diferenças nos relatos coletados 

 

As quatro entrevistas coletadas para a realização do corpus deste presente 

trabalho partem de perspectivas que se assemelham em determinados pontos, mas 

que se convergem em outros. Desta forma, a fim de atender aos objetivos propostos 

por esse estudo, apresentar-se-ão a seguir algumas dessas similaridades e 

dissimilaridades.  

 

5.6.1 As semelhanças 

 

5.6.1.1 O ofício que veio dos pais 

 

Em análise às entrevistas, percebe-se que ao serem questionados a respeito 

das razões que os levaram para o ambiente da feira na condição de feirante e 

agricultor, os participantes afirmaram que o trabalho em feira já estava presente 

desde seus pais, ou seja, os  participantes desde muito cedo já conviviam no 

ambiente da feira; Num primeiro momento acompanhando os pais e mais tarde 

passando também a atuar como feirantes. Assim, ser feirante e agricultor representa 

para alguns deles um ponto de segurança, trabalham com aquilo que lhes foi 

ensinado desde jovens, aprenderam como fazer, o que se fazer, e mais tarde 

passaram atuar de maneira bastante parecida com aquela observada.  

 

“(...) Objetivo não tinha outro, Né? O analfabeto não tem como fazer outra 
coisa, a não ser trabalhar na agricultura. E sou filho de agricultor. Uma coisa 
que meu pai ensinou a fazer foi trabalhar na agricultura.” (Pedro) 

 

“(...) Meu pai trabalhava dia meia para um homem, lá na Campina da Lagoa, 
a gente chama de Campina da Lagoa, trabalhava dia meia para um homem. 
E A mãe trabalhava na roça lavando roupa pra pagar nossos estudos (...)”. 
(Maria de Lourdes) 

 

5.6.1.2 A relação com a escola 

 

O acesso à escola segundo as narrativas coletadas foi escasso em alguns 

casos, e em outros relatos não houve. Os entrevistados em virtude do trabalho e das 

responsabilidades já assumidas desde muito cedo, não frequentaram a escola ou 

participaram apenas num pequeno espaço de tempo. 
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A maneira como os entrevistados percebem a ausência do conhecimento 

escolar estabelece relação direta com a forma na qual observam e avaliam sua vida 

no contexto atual. Durante as entrevistas, pode-se perceber esse fato sendo algo 

natural para alguns, e para outros um fato desagradável que resultou em perdas de 

melhores oportunidades.  

 

“(...) Nenhum. Eu não tenho estudo nenhum. Nunca fui á escola.” (Joaquim). 

 

Para o senhor Adão o fato de nunca ter frequentado o ambiente escolar não 

trouxe grandes prejuízos, pois alcançou seu principal objetivo, vir para Rondônia e 

conseguir terras para seu sustento e de sua família. Ao relatar sobre a ausência dos 

estudos, ele sorriu e foi possível observar que para o senhor Adão a falta da escola 

não representou a perda de oportunidades.  

Já para o entrevistado senhor Pedro o fato de ser “analfabeto”, como ele 

mesmo narra, fez com a profissão de agricultor fosse sua única opção. Em seu 

relato, como que em um desabafo, a ausência do ambiente escolar acarretou em 

perdas. 

 

“Objetivo não tinha outro, Né? O analfabeto não tem como fazer outra coisa, 
a não ser trabalhar na agricultura. (...)” (Pedro) 

 

Dona Maria de Lourdes, que frequentou apenas as séries iniciais em virtude 

dos compromissos assumidos desde muito jovem, a escola era um grande desafio 

que acabou sendo deixado para trás. 

 

“A mãe trabalhava na roça lavando roupa pra pagar nossos estudos. Só que 
nós não tínhamos a oportunidade de estudar não. (...) tinha que ajudar o pai 
a tratar dos pequenos. (...) Nós éramos oito. Oito irmãos. Só que aí nós 
tínhamos que trabalhar o que era muito difícil, eu só ia à escola nos dias de 
prova. Aí chegava no dia de prova, como é que fazia a prova se eu não 
tinha estudado?” (Maria de Lourdes). 

 

5.6.1.3 As associações de produtores agrícolas 

 

Um fato bastante interessante é o papel das associações, cooperativas ou 

entidades de produtores agrícolas e o tipo de vínculo estabelecido entre os 

agricultores e feirantes como tais órgãos. Em sua totalidade, eles são vinculados a 

alguma cooperativa e dentre os motivos de tal filiação destacam-se: auxílio através 
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de maquinários, apoio em recursos oferecidos, atendimento as reclamações e luta 

pelas necessidades dos feirantes e para se manter informado a respeito de novas 

mudanças que podem ocorrer em relação à feira.  

 

“(...) Participo da associação ASPROVERDE. (...) A importância é porque, 
as únicas coisas que a gente precisa, os maquinário, ainda tem uns 
maquinário que ainda possa fazer alguma coisa pra gente, que é o trator e... 
Têm até um caminhão. Só que eu não utilizo um caminhão né,? Minha 
produção hoje tá pouca, já produziu bastante, mas hoje não produz mais 
(...).” (Pedro) 

 

“Ela serve pra buscar recursos pra gente, mas como as dificuldades são 
grandes, aí às vezes impõe alguma dificuldade, mas é pra buscar recursos 
pra gente, a melhoria do chacareiro.” (Adão) 

 

5.6.1.4 A feira numa perspectiva atual 

 

Os entrevistados que participaram da pesquisa estão inseridos numa faixa 

etária entre 60 – 80 anos. Desta forma todos possuem um tempo de experiência 

considerável como feirante atuante em Ariquemes/Rondônia e com isso puderam 

recorrer a suas memórias e traçarem um comparativo entre a feira conhecida em 

seu início, meados dos anos 80, e a feira atual, em que passou por profundas 

reformas, desde seu espaço físico até as leis que a regulamenta. 

Para senhor Pedro, as mudanças ocorridas ao longo dos anos, a feira 

mudou seu papel; deixou de ser um ambiente agradável de comercialização de 

produtos para ser hoje muito próximo aos mercados, que selecionam, privilegiam e 

consequentemente excluem.  

 

“A feira antes era uma coisa muito boa. Seria uma feira, hoje é praticamente 
um supermercado, porque a feira hoje não fecha mais. A feira hoje tá todos 
os santos dia da semana. E antes era, começava sexta-feira e terminava 
num domingo. Então seria muito melhor. Os agricultores tinha o privilégio de 
vender as coisas dele, poderia pôr o preço que quisesse (...)”. (Pedro) 

 

Já para senhor Joaquim as mudanças mais perceptíveis são aquelas 

voltadas ao local em si, como a construção de boxes e alteração de dia e horário de 

funcionamento. Para ele com a ampliação do espaço físico, resultou em mais 

oportunidades àqueles que antes não conseguiam espaço para vender seus 

produtos. 
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“(...) Não, era uma vez por semana. Não era sábado e domingo. Montavam 
as bancas. Aí depois passou pro barracão, mas o barracão era pequeno e 
não cabia todo mundo. Em um só cabia à metade, o resto trabalhava na 
banda de fora. (...) Hoje ela tá melhor. Agora que fizeram aqueles blocos, 
não fizeram muito, não padronizaram da forma como era pra fazer mas 
fizeram”. (Joaquim). 

 

Na perspectiva do senhor Adão a feira hoje representa a “salvação” do 

pequeno produtor rural, pois é ali que ele encontra oportunidade de comercializar 

seus produtos. O local gera empregos diretamente as cadastrados pela associação 

presente na própria feira do produtor rural e num segundo momento proporciona 

oportunidades aos que estão às margens dela, os quais também comercializam 

seus produtos. 

 

“(...) A feira hoje a gente vê assim como a salvação do pequeno né? Porque 
tudo que você produz leva lá pra dentro, ou caro ou barato, vende. Porque 
se não fosse essa feira aqui, Ariquemes, pros pequenos já não dava mais, e 
ali são empregado mais ou menos umas 300 pessoas né, que ficam ali 
dentro. Mas os familiares dessas pessoas que ficam em volta, tem umas 
cinco ou seis mil pessoas tem, uns tem três filhos, outros tem quatro que 
dependem daquela feira. Dali vem de Cacoal, vem de todo canto e é 
despejado dentro daquela feira (...).” (Adão) 

 

Para senhora Maria de Lourdes as mudanças ocorridas na feira também 

surtiram consequências positivas, já que antes o feirante estava sujeito a inúmeras 

condições desfavoráveis para conseguirem ir à feira comercializar seus produtos. 

Segundo a entrevistada, a situação na atualidade melhorou muito. 

 

“ (...) Até que agora tá melhor um pouquinho né, mas antigamente era muito 
difícil ser feirante, porque a gente não tinha condições de trazer aí dependia 
do carro da prefeitura, aí tinha vezes que falavam que ia, mas não ia. Só 
que agora graças a Deus deu uma melhorada né, o motorista só que a hora 
que pede ele fala com o secretário e o secretário manda buscar, mas 
antigamente era muito difícil, só que agora deu uma melhorada. (...) Difícil 
era isso. Aí às vezes a gente ficava triste porque a gente fazia o trabalho, 
mas não tinha como vender as mercadorias. (...) É, até agora tá resolvido 
né, espero em Deus que continue (risos).” (Maria de Lourdes). 

 

5.6.2 As diferenças 

 

O material utilizado nesta análise é proveniente de um grupo de pessoas 

que carregam características semelhantes entre si, conforme citado e descrito em 

detalhes na seção V deste trabalho. Contudo, mesmo reunindo diversas 

características próximas, os entrevistados apresentaram divergências em 
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determinados assuntos, em especial quando se trata da observação e do 

posicionamento diante de determinadas questões, as quais serão discriminadas nos 

tópicos a seguir. 

 

5.6.2.1 A figura do atravessador 

 

A figura do atravessador foi apresentada desde a primeira entrevista. No 

decorrer da conversa com o senhor Pedro, o primeiro entrevistado, já aparece o 

personagem do atravessador, que seria aquele que comercializa os produtos 

adquiridos de outros agricultores por um preço bem acima dos produtores, com 

intuito de obter lucros exagerados.   

A aceitação desta prática realizada por este sujeito foi bastante relativa, 

sendo dividida em conceitos diferentes: aproveitador ou facilitador? 

Para os agricultores e feirantes senhor Pedro, senhor Joaquim e senhor 

Adão o atravessador veio desestabilizar o ambiente tranquilo de comércio na feira. 

Ele compra barato diretamente do produtor e repassa o produto por um alto custo, o 

que provoca verdadeiro repúdio e indignação por parte dos entrevistados. 

 

“(...) Os agricultores tinha o privilégio de vender as coisas dele, poderia pôr 
o preço que quisesse, hoje praticamente só tem na feira atravessador, tem 
poucos agricultores na feira”. (Pedro) 

 

“(...) Eu entrego a polpa lá dentro da feira, a gente entrega e põe dentro do 
freezer deles, não tem trabalho nenhum, a gente tem que entrar na banca, 
abrir o freezer e colocar a polpa dentro (...). (...) Eles ganham mais do que 
100% em cima da polpa. (...) Bem mais do que a gente.(...)  O que a gente 
vende oito reais o quilo, eles vendem a dezesseis, o maracujá”. (Adão) 

 

“A minha banca, é só farinha que eu vendo. Farinha minha, (pausa) eu só 
trabalho com farinha boa, é cinco reais o quilo, eles vendem de seis, sete e 
oito. Eu não ganho muito, mas pra mim já tá bom”. (Joaquim) 

 

“(...) O amarradinho de cheiro verde mesmo que eles vende a dois e 
cinquenta, dá pra gente tirar e vender de um real que ainda tá dando lucro. 
Só a borrachinha que a gente gasta. Então a um real tá bem vendido, 
entendeu?  
(...) Mas eles querem pegar um real pra vender por dois e cinquenta. Ainda 
se você fizer um amarrado meio grande, eles pegam e dividem no meio. É 
ou não é? 
(...) E ainda fazem isso na nossa frente”. (Adão) 

 

“Ninguém produz. (pausa) Ninguém mexe.(...) Pra você ver que ali vende 
mandioca mesmo, eles compram ela de um real, e vende por dois e 
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cinquenta e de três descascada. Já vi os caras chegarem lá na banca 
gritando que tá dois e cinquenta e eles acham caro um quilo de mandioca 
por dois e cinquenta, e eu compro pra fazer farinha”. (Adão) 

 

Já para a senhora Maria de Lourdes, que se posicionou contrariamente a 

opinião dos colegas agricultores e feirantes, o atravessador facilita e agiliza o 

processo de comercialização dos produtos, em especial nos casos em que o 

agricultor produz, porém não tem condições, por motivos diversos, de permanecer 

na feira para vender seus produtos. Quando a questionados sobre a figura do 

atravessador enquanto um sujeito oportunista, a senhora Maria de Lourdes 

imediatamente posicionou-se contrariamente a tal questionamento, usando como 

exemplo o caso da própria irmã. 

 

(...) Ah, os atravessadores são esses que compram da gente, só que esses 
atravessadores ajudam muito agente. (...) Ajudam.  
Em que sentido Dona Maria de Lourdes? Fala pra mim. 
Pois é que nem a minha irmã, ela traz a mercadoria dela, entrega e vai 
embora, se não tivesse o atravessador, o que iria fazer? 
Mas qual é a relação do valor da mercadoria dela porque, por exemplo, ela 
trouxe a banana, ele compra por um real e vende por quatro? 
É. 
Isso não gera nenhum incômodo pra senhora, não tem nenhum problema 
pra senhora que é a produtora?  
Não. 
A senhora vê então a figura do atravessador como algo positivo, algo bom? 
É. 
(Maria de Lourdes)  

  

Na tentativa de minimizar o “problema” gerado pelo atravessador, senhor 

Adão propõe a criação de uma entidade que compraria dos produtores e revenderia 

para a população por um preço que fosse justo e tabelado. Senhor Adão sugeriu 

como possível solução a criação de uma Central de Abastecimento (CEASA) em 

Ariquemes. 

 

(...) Agora eu acho que isso aí, os governantes tinham que administrar 
alguma coisa melhor, trabalhar melhor em cima daquela feira. Pra ser mais 
organizada, pra tudo que vim de fora o CEASA comprar, pra às vezes a 
pessoa chegar lá e não ser barrada nos atravessadores. (...) Porque se for 
pro CEASA, quem tinha que vender? O CEASA venderia pro povo lá dentro. 
(...) Colocaria o preço e tudo, é isso que eu vejo que já tem capacidade de 
ter um pequeno CEASA aí dentro. Um ponto de apoio, de compra. Você tem 
um caminhão de laranja, o CEASA compra aí ela quer comprar dois sacos, 
três pra revender, o CEASA distribui pra ela, pra ela poder revender. (...) 
Pra dono de lanchonete, pra todo canto. Ele seria uma organização. Uma 
ponte de chegada pra todo mundo. Pra dali sair, que nem os daquelas 
cidades grandes.  
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Você paga o justo. Você vende pelo justo e paga o justo, quando vai 
comprar. Agora tem cara aqui que quer comprar a melancia por cinco e quer 
vender por vinte. Se no CEASA tá aberto de cinco, ele vai vender por sete.  
Aí você quer negociar você tem espaço pra negociar, mas se você for 
pequeno e não tiver dinheiro pra pagar vinte reais numa melancia e quiser 
comprar pra revender, não tem como. (Adão) 

 

A figura deste personagem que faz parte do dia a dia da feira – o 

atravessador – é questionável. Durante as entrevistas não foi possível chegar a uma 

conclusão mais específica acerca desta situação, já que para alguns ele é facilitador, 

e por outros é símbolo de exploração.  

A real dificuldade neste ponto é estabelecer um consenso entre os feirantes 

e produtores para que a presença do atravessador não se torne num enorme conflito. 

 

5.6.2.2 A percepção individualizada do ambiente 

 

Perceber se a feira é de fato um ambiente onde prevalecem relações de 

amizades, compreensão e ajuda entre si foi um novo desafio. Ao observar as 

narrativas de alguns entrevistados, verificou-se que um clima harmônico prevalece 

através de relações verdadeiras pautadas no auxílio e na preocupação com o outro. 

 

Eu entro naquela feira hoje que nem eu estou te falando. Eu tenho mais 
experiência naquela feira do que tanto político que já apareceu lá. Por quê? 
Porque é o tipo de fazer amizade com todo mundo. 
(...) De amizade, é, encontro né? Ali a gente vai pra se encontrar. No dia 
que você não vai ficam doentes. Hoje mesmo que eu não fui eu estou 
perreadinho (risos). (...) E você compra com um, conversa com outro. Às 
vezes alguém te procura lá na feira, estou lá, é um ponto de referência. 
(Adão) 

 

Como feirante, eu só posso dizer pra você que... É o seguinte, a feira foi um 
lugar que eu praticamente criei minha família né? Tirando os produtos daqui 
e vendendo na feira. (Pedro) 

 

Contudo, segundo a entrevista de Maria de Lourdes, a feira é um ambiente 

onde também prevalece o individualismo, as relações são superficiais e as pessoas 

só voltam o olhar em si. 

 

Ah, muita desunião, porque eu acho que os feirantes devem ser unidos, a 
mesma coisa que uma família, um ajudar o outro... 
(...) Aqui é um ambiente onde a senhora vê mais união ou desunião, acha 
que vocês são mais parceiros ou cada um por si? 
É a maioria é assim. (...) É, porque é cada um por si, só que eu acho que 
não podia ser assim, eu acho que nós devemos nos unir porque um precisa 
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do outro.(...) A mesma coisa de uma associação né? (Maria de Lourdes, 
l___) 

 

O ponto de equilíbrio entre as percepções dos participantes é um desafio, 

visto que cada um expressa suas ideias, seus anseios, seus sonhos, vitórias e 

frustrações de uma ótica diferente, que reúne experiências igualmente distintas. 

 

5.7 O feirante e suas relações com os que governam 

 

Mesmo percebendo o sujeito feirante e agricultor como aquele de modo 

simples, com pouco contato com os estudos formais, que diz muito mais no silêncio 

do que em palavras, percebê-lo de forma alheia às questões políticas é um grande 

engano.  

Os entrevistados que fizeram parte desta pesquisa, mesmo sem significativa 

carga de instrução, não se posicionam como leigos quando o assunto é política, 

governo e, sobretudo, ações dos governantes.  

Eles conseguem perceber o erro, o autor do erro, o jogo de poder que é 

inerente à sociedade e como se vê prejudicado diante deste cenário de privilégios. O 

feirante agricultor se esbarra com inúmeras questões a este respeito; o que de certa 

forma suscita nos narradores certa revolta, indignação e descontentamento, pois 

não só percebem os erros, mas também a falta de interesse por parte daqueles que 

poderiam ajudá-los. 

O senhor Pedro desabafa a respeito da queda em sua produção ocasionada 

pela omissão das autoridades competentes em “fingir” não perceber a ação 

criminosa de uma determinada empresa, a qual despeja no ar uma quantidade 

enorme e diária de fumaça tóxica, oriunda da combustão de determinados minérios.  

 

“(...) Só que eu não utilizo um caminhão né? Minha produção hoje tá pouca, 
já produzi bastante, mas hoje não produz mais, praticamente por causa de 
uma empresa que tem aqui do lado da gente né,? (pausa). Essa empresa 
vive poluindo a gente, o meio ambiente, tá matando o pessoal, mas os 
políticos de Ariquemes não tão observando isso. A gente já foi até no 
ministério público, mas não resolveram esse problema”. (Pedro) 

 

Já a senhora Maria de Lourdes relatou as dificuldades encontradas para 

conseguir os benefícios da aposentadoria. Destacou ainda que, devido ao excesso 

de trabalho desde muito jovem, são 20 anos dedicados à feira, hoje apresenta a 
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saúde comprometida, sendo vítima de uma séria de complicações, problemas 

neurológicos e posturais, que limitam de certa forma a mesma. 

 

Não, a minha vida foi sempre trabalhar, desde os meus sete anos eu 
trabalhava na roça, eu só parei porque eu não aguento mais. Foi pelo 
médico, porque o meus problemas são na cabeça, na coluna e nos nervos, 
de tanto trabalhar. (...) Já tem três laudos do médico.  
(...) Nada do INSS. Agora eles mandam advogado. Primeiro eles falaram 
que nós tínhamos 21 alqueires de terra que não iriam ser aprovados, aí 
depois disseram que eu morava em uma linha e por isso o número do lote 
não batia porque nós compramos terra e o número do lote não batia, aí 
depois disseram que as notas estavam sobrando e depois já estava faltando 
nota. Agora por derradeiro eles vieram com uma onda disseram que eu não 
precisava, porque eu trabalho aqui na banca, sendo que eu trabalho sem 
aguentar aqui. Eu chego aqui quatro horas da manhã. (...). E agora eles 
vêm com essa onda dizendo que eles não vão me aposentar. (...) 
(emocionada) Aí ainda falaram assim pra dar um enfarte em mim, ele 
perguntou “Você vai morrer por causa de dinheiro, mulher?” Eu não estou 
morrendo por causa de dinheiro, estou morrendo por causa do meu direito, 
porque eu sei o que é meu direito. (...) Importante é a pessoa trabalhar e 
quando chegar a hora aposentar que é o nosso direito. Agora pra mim não 
foi importante porque eu trabalhei, acabei com minha saúde e hoje eu não 
tenho direito. (Maria de Lourde) 

 

O posicionamento do senhor Adão revela igualmente frustração diante da 

não iniciativa por parte dos responsáveis em relação à não conclusão de obras 

propostas no município e o desalojamento de alguns agricultores. 

 

(...) O que eu fiquei muito chateado foi quando o nosso candidato, construiu 
aquele mercado municipal, que nós tínhamos um ponto atrativo aqui em 
Ariquemes, que se chama o teatro municipal, que acaba de fazer aquele 
teatro que até hoje não saiu.Que até hoje não deu certo.(...) Até hoje não 
saiu do papel. 
(...) É que o dinheiro acabou e o negócio não saiu. (...) Até hoje. Tem um 
coitado ali que até as mercadorias que ele tinha ali, ele tirou de dentro, 
meteu a máquina, derrubou, juntou em cima de umas caçambas e levou 
com telha e tudo, nem a madeira deu para o povo aproveitar e fez aquele 
teatro municipal que nem porta tem para o povo entrar. Hoje é só traficante 
lá, tráfico. (...) Só a bagunça. (...) Ele ainda se saiu bem porque as três 
partes é relaxado, que se fosse todo mundo contra ele, ele não teria feito 
isso com nós. Eu nunca votei nele, nunca votei e nem voto. E se ele ainda 
me vir eu falo com ele mesmo. (Adão) 

 

Mesmo com um jeito simples e risonho, senhor Joaquim também se 

apresenta com um olhar atento e igualmente decepcionado no que diz respeito às 

propostas não cumpridas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente estudo teve como propósito analisar como as narrativas orais de 

agricultores e feirantes contribuem para a formação do perfil identitário e 

representativo desta categoria de trabalhadores os quais constituem parte da 

população no município de Ariquemes/Rondônia.  

A partir do objetivo central, elencam-se dois específicos: Identificar 

fragmentos de memórias individuais e coletivas, características culturais e 

identitárias nos depoimentos de quatro feirantes agricultores ariquemenses e 

estabelecer um quadro comparativo entre as vozes testemunhadas ressaltando 

elementos que se assemelham e aqueles que divergem.  

Com o intuito de atingir os objetivos propostos, o primeiro passo foi dirigir-se 

até a feira do produtor rural situada no município de Ariquemes/Rondônia a fim de 

examinar de perto e, sobretudo, selecionar aqueles que participariam da pesquisa, 

enriquecendo de informações, as quais mais tarde, passariam por uma análise 

criteriosa. 

Selecionaram-se os informantes, a partir do contato com os mesmos e 

através de indicações. Conversas informais com diversos feirantes de diferentes 

áreas foram acontecendo, até poder selecionar quatro entrevistados. Marcou-se 

previamente o dia das entrevistas, foram dispostos bancos e/ou cadeiras em formato 

de círculo, promovendo assim um ambiente informal, amistoso e agradável para iniio 

do bate papo. Explicou-se sobre o que se tratava a pesquisa, quais eram seus 

objetivos, leu-se e esclareceu-se o termo de consentimento de livre esclarecido 

(TCLE) e foi pedido aos sujeitos entrevistados que contassem a respeito de suas 

vidas, suas experiências como feirante agricultor, suas origens, sua relação com a 

terra em que cultivam seus produtos, suas relações no ambiente da feira, seus 

desafios, suas vitórias, o papel dos sindicatos e associações de produtores agrícolas, 

enfim, coletou-se as entrevistas e observou-se a presença de elementos disfóricos e 

eufóricos durante os relatos.  

Ao passo que as entrevistas iam acontecendo, o aporte teórico deste estudo 

fez-se necessário, pois as análises lançadas seriam espelhadas em teóricos os 

quais ofereciam subsídios necessários a fim de que se pudessem cumprir com o 

propósito aqui apresentado. 
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No que diz respeito à narrativa, recorreu-se a autores como Benjamin (1994), 

Marcuschi (2007), Barthes (2011), Brunner (1991), Hanke (2012) entre outros, os 

quais serviram de norte para alguns conceitos fundamentais apresentados aqui. 

Através das contribuições destes estudiosos, foi possível traçar um percurso 

histórico da narrativa, verificou-se como a pesquisa narrativa se constituiu com uma 

estratégia investigativa, observou-se qual seria o olhar da memória quando 

submetida à lente do sujeito, da narrativa e da história e a relação existente entre 

narrativa e narrador. 

A seção II deste trabalho se propõe a realizar uma análise sobre aspectos 

em torno do item memória. Neste momento, a memória foi discutida numa 

concepção primeiramente conceitual podendo ser possível o desmembramento dos 

tipos de memórias – individual, coletiva e histórica – estabelecendo juntamente a 

estas ideias a memória numa dimensão social e o diálogo entre memória e história 

oral. Os autores que serviram de suporte neste momento foram Ferreira Neto (2008), 

Le Goff (1990), Maurice Halbwachs (2006), Bosi (1987). 

Dando continuidade à pesquisa, a seção III trata de aspectos relacionados à 

cultura, hibridismo cultural, identidade, pois ao considerar que as identidades já não 

são mais as mesmas e que estão em constantes alterações, o feirante agricultor 

também não ficou alheio a esse processo. Neste momento que foi possível também 

estabelecer um diálogo dinâmico com a narrativa. Bhabha (2013), Hall (2006), 

Bauman (2005), Laraia (2006), Canclini (2013) foram alguns dos pilares teóricos 

utilizados neste momento. 

Após inúmeras leituras e análises do material coletado, foi possível 

compreender que o sujeito feirante agricultor se constitui em muito além de um 

trabalhador rural que comercializa seus produtos num ambiente que se perpetua 

desde meados do século IX; ele assume diversas identidades, desempenha 

diferentes funções e contribui de maneira especialmente ativa na constituição social, 

econômica e política do município.  

Mesmo compreendendo a relevância e o sucesso deste estudo, é possível 

perceber que propor um perfil representativo para o sujeito feirante e agricultor não é 

uma tarefa possível de ser cumprida, pois o mesmo é múltiplo e não se enquadraria 

de forma estanque num perfil x ou y.  

Os resultados desta pesquisa, ainda que se delimitem os sujeitos que 

participariam dela, fazendo com que estes se agrupassem em conformidade com 
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determinadas necessidades, mostraram-se de que se tratam de pessoas, de 

narradores diversos, plurais entre si.  

Ao perceber esses narradores e revisitar suas histórias, pode-se notar que 

trouxeram ideologias e marcas culturais fortemente impressas em si, o que os 

tornam únicos, fazendo com que toda análise aqui proposta seja uma pequena 

mostra do que realmente são ao assumirem suas múltiplas identidades: agricultores, 

feirantes, pais, filhos, cônjuges, sindicalistas e etc. 

Estes símbolos de garra, vontade e perseverança souberam driblar as 

adversidades aqui encontradas e hoje são cidadãos ativos na sociedade de 

Ariquemes.  
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APÊNDICE 01 - Versão original da entrevista 01 

 

E1: Bem... Comece falando para mim, por favor, a sua idade.  

E2: 60 anos. 

 

E1: Até que série o senhor estudou? 

E2: 2º série, primário. 

 

E1: Qual é o estado civil do senhor?  

E2: Solteiro. 

 

E1: Tem filhos? 

E2: Dois  

 

E1: Qual que é a idade que eles têm? 

E2: (pausa para pensar) 36 e 33. 

 

E1: Eles são casados? 

E2: Sim. 

 

E1: E os filhos do senhor têm filhos? 

E2: Tem.  

 

E1: Quantos filhos? 

E2: A menina tem um, e o menino tem dois. 

 

E1: Eu gostaria que o senhor falasse para mim sobre suas origens, de onde o 

senhor veio, quando que o senhor veio e por que o senhor veio para Ariquemes.  

E2: Eu vim do Paraná, pra Rondônia, em 75 (pausa), e vim com objetivo de possuir 

terra que agente não tinha condições de comprar lá fora, mas sou natural do Espírito 

Santo. 

 

E1: E por que o senhor escolheu justamente Ariquemes? 

E2: Porque pra mim é uma das melhores cidades pra poder viver hoje. Na época o 

melhor lugar de trabalhar seria aqui. 

 

E1: Hum... Entendi. E por que o senhor escolheu ser agricultor?  

E2: Objetivo não tinha outro, Né? O analfabeto não tem como fazer outra coisa, a 

não ser trabalhar na agricultura. E sou filho de agricultor. Uma coisa que meu pai 

ensinou a fazer foi trabalhar na agricultura. 

 

E1: Hum, tá. O senhor é filho de agricultor, ok. E a terra que o senhor cultiva seus 

produtos, ela é sua? 

E2: Não, (pausa) é arrendada. 
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E1: Ah, ela é arrendada. E que tipo de cultura o senhor faz aqui?  

E2: É... (pausa para pensar) 

 

E1: Que tipo de cultura o senhor tem? 

E2: Hortifrúti. (pausa) Mexo só com hortaliças.  

 

E1: Como que o senhor vê hoje, qual seria a maior dificuldade (pausa), pro senhor 

como produtor? 

E2: A maior dificuldade é a falta de incentivo dos governantes. Os políticos só 

pensam neles mesmo, não pensa nos agricultor não.  

 

E1: Essa seria a maior dificuldade? 

E2: Maior dificuldade que tem é essa aí. 

 

E1: O senhor participa de alguma associação, alguma cooperativa de... 

E2: Sim. 

 

E1: Produtores agrícolas?  

E2: Sim, participo da associação ASPROVERDE. 

 

E1: E qual é a importância dessa associação pro senhor? 

E2: A importância é porque, as únicas coisas que a gente precisa, os maquinário, 

ainda tem uns maquinário que ainda possa fazer alguma coisa pra gente, que é o 

trator e... Têm até um caminhão. Só que eu não utilizo um caminhão né? Minha 

produção hoje tá pouca, já produziu bastante, mas hoje não produz mais, 

praticamente por causa de uma empresa que tem aqui do lado da gente né? (pausa) 

Essa empresa vive poluindo agente, o meio ambiente, tá matando o pessoal, mas os 

políticos de Ariquemes não tão observando isso. A gente já foi até no ministério 

público, mas não resolveram esse problema. 

 

E1: Entendi. E o senhor já fez parte de algum movimento que luta pelos direitos da 

posse de terra?  

E2: Não.  

 

E1: Não (pausa). O senhor poderia contar algum fato que fosse marcante pro senhor 

enquanto feirante agricultor, algum fato que marcou esse processo? 

E2: Como feirante, eu só posso dizer pra você que... É o seguinte, a feira foi um 

lugar que eu praticamente criei minha família né? Tirando os produtos daqui e 

vendendo na feira. Aí depois eu parei de mexer com a feira porque passei a entregar 

no supermercado. Então eu parei com a feira. Mas a minha própria filha ajudou 

muito eu a vender as coisas na feira. (pausa) 

 

E1: Sim. E o senhor pode me dizer como que era antes, e como que o senhor vê 

hoje a feira? 

E2: A feira antes era uma coisa muito boa. Seria uma feira, hoje é praticamente um 

supermercado, porque a feira hoje não fecha mais. A feira hoje tá todos os santos 
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dia da semana. E antes era, começava sexta-feira e terminava num domingo. Então 

seria muito melhor. Os agricultores tinha o privilégio de vender as coisas dele, 

poderia pôr o preço que quisesse, hoje praticamente só tem na feira atravessador, 

tem poucos agricultores na feira. 

 

E1: Então a feira teria mudado a função dela sim, né? 

E2: Mudou a função. Pra mim mudou. 

 

E1: Hum, entendi. Há mais alguma coisa que o senhor gostaria de relatar, durante 

esse período que o senhor veio pra Ariquemes, durante o período que o senhor 

esteve trabalhando diretamente com a feira. Tem algum fato importante que o 

senhor gostaria de me contar? 

E2: Que eu lembrasse, agora não. 

 

E1: Obrigada. 



 

 

 

 

APÊNDICE 02 - Versão original da entrevista 02 

 

E1: E aí é que tá né? Porque há uma grande diferença, inclusive a feira mudou 

muito em função desses atravessadores... 

E2: Arram... 

 

E1: Né Seu José? Seu José começa falando pra mim... (pausa) ok? O senhor pode 

ficar bem à vontade tá?  

E2: Não, tranquilo. 

 

E1: Bem tranquilo. Qual é a idade do senhor? 

E2: A minha idade é 78 anos. 

 

E1: 78 anos, ok. Até que série o senhor estudou na escola? 

E2: Nenhum. 

E1: Nenhum? 

E2: Nenhum. Eu não tenho estudo nenhum. 

 

E1: Nunca foi à escola? 

E2: Nunca fui à escola. 

 

E1: Hum... Tá. O senhor tem filhos? 

E2: Tenho. 

 

E1: Quantos filhos o senhor tem? 

E2: Três. 

 

E1: Três filhos. E os seus filhos, tem filhos?  

E2: Têm esse aqui é meu neto (aponta para o garoto ao lado).  

 

E1: Quantos netos o senhor tem, o senhor sabe? 

E2: Hum... Deixa eu ver, deixa eu contar os danados (pausa para contar) 

E3: (risos). 

E4: (risos). 

E2: Quatro... Com três sete, com dois nove. 

E3: Quatro com três sete com mais dois é nove. 

 

E1: Nove netos. 

E2: É e já tenho bisnetos também  

 

E1: Já bisneto?! 

E2: Já. 

 

E1: Quantos bisnetos o senhor tem? 

E2: Dois bisnetos. 

 

E1: Dois bisnetos?! 
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E2: Sim. Um morreu e o outro tá ali. 

 

E1: Hum... Tá. O senhor é casado? 

E2: Já casei duas vezes. 

 

E1: Duas vezes?! 

E2: É.  

 

E1: Eita. (espanto junto com risos) 

E2: (risos) 

E3: Mas com a mesma velha, você não tá entendendo. (risos) 

E2: Sim, com a mesma velha. 

 

E1: Ata. 

E2: (risos) 

E3: (risos) 

 

E1: Seu José fala pra mim um pouquinho, de onde o senhor veio... 

E2: De onde eu vim... 

 

E1: Isso. De onde o senhor veio, quando o senhor veio e por que o senhor veio pra 

Ariquemes. 

E2: Eu vim (pausa pra pensar) de Alagoas. Sou de Pernambuco, mas vim morar em 

Alagoas. 

 

E1: Sim? 

E2: Aí vim direto pro Paraná, mas do Paraná, já vinha certo, do Paraná era chegado 

em um dia e em um mês eu vim embora pra Rondônia. 

 

E1: Entendi. Aí pra Rondônia o senhor veio direto pra Ariquemes? 

E2: Não. Eu fiquei quatro anos em Cacoal. 

 

E1: E quando o senhor escolheu vir pra Ariquemes? 

E2: Aí quando eu morava em Cacoal eu comprei essa chácara aqui. 

 

E1: Ata... Essa propriedade que o senhor mora hoje? 

E2: Essa que eu moro hoje. Aí eu comprei ela. Aí colhi lá uns cafés. Aí venceu o 

meu contrato e eu vim embora pra Ariquemes. 

 

E1: Entendi. Por que o senhor escolheu ser feirante agricultor? 

E2: (pausa) Porque não tinha outro jeito. Aí tinha que trabalhar na roça e vender 

umas coisinhas na feira e ir trabalhando. 

 

E1: Ok. A terra que o senhor cultiva é do senhor? 

E2: É minha. 

E1: E o que o senhor cultiva aqui. 
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E2: Não, hoje eu estou plantando aqui (pausa pra pensar) uns limões, uns 

bezerrinhos, umas bananinhas, de tudo um pouquinho. 

 

E1: De tudo um pouco aqui né? 

E2: Sim. 

 

E1: O que o senhor acha que é uma dificuldade para um feirante hoje, qual que o 

senhor vê assim como dificuldade, o que é difícil hoje na profissão de feirante? 

E2: Olha o norte feirante, a nossa feira tá mais fraca, porque os feirantes dali, a 

maior parte deles querem vender caro demais. Se é pra falar eu falo mesmo. 

E3: (risos) 

E2: Eles querem comprar tudo baratinho e querem vender caro demais. Aí os 

mercados não compram. 

 

E1: Entendi. O senhor faz parte de alguma associação? 

E2: Eu sou sócio da associação lá da feira. 

 

E1: Ata, e como é o nome da associação? 

E2: Aí eu não sei,  

E3: Tem a associação aqui também. 

 

E1: E qual é o nome dessa associação?  

E3: CAPRIJA. 

 

E1: CAPRIJA?   

E3: É. 

E2: Aqui perto da ... (tenta lembrar) 

 

E1: Seu José faz parte dela? 

E3: Faz parte. 

E2: Associado dessa aqui e associado da lá da feira também. 

 

E1: Entendi. O senhor acha importantes essas associações? 

E2: Olha (pausa pra pensar) hoje em dia de tudo agente tem que participar. 

 

E1: Até pra ficar informado né? 

E2: É pra ficar informado. Quando não dá certo o cara chama ele e ele não vai. 

 

E1: Entendi. Deixa eu perguntar uma coisa pro senhor. Conta pra mim algum fato 

que tenha marcado o senhor na sua história como feirante, alguma curiosidade, 

algum fato que o senhor possa me contar que te marcou que foi importante? 

E2: Não, a feira pra mim eu trabalhei esse tempo todo com quase 30 anos 

trabalhando na feira. Graças a Deus eu nunca tive, pra mim é importante, eu nunca 

tive discussão com ninguém ali, me dou bem com todo mundo. 

E1: Sim. 

E2: Então... 
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E1: Como era a feira antes e como o senhor vê ela hoje? 

E2: Não, hoje ela tá melhor. Agora que fizeram aqueles blocos, não fizeram muito, 

não padronizaram da forma como era pra fazer mas fizeram. 

 

E1: Sim... 

E2: Já é qualquer coisa. 

 

E1: Arram. E como ela era antes, o senhor lembra? Se ela era todos os dias, onde 

ela era? 

E2: Era no... (pausa pra pensar) 

 

E1: Como é que ela era antes? 

E2: Na JK. Quando eu comecei a trabalhar, sabe de frente o posto de gasolina, 

perto da funerária? 

 

E1: Arram.  

E2: Era ali, naquele meio ali. 

 

E1: Sim. E ela era todos os dias? 

E2: Não, era uma vez por semana. Não era sábado e domingo. 

 

E1: Aí as pessoas montavam as bancas? 

E2: Montavam as bancas. Aí depois passou pro barracão, mas o barracão era 

pequeno e não cabia todo mundo. Em um só cabia à metade, o resto trabalhava na 

banda de fora. 

 

E1: Entendi. 

E2: Eu e uma turma. Aí depois que eu consegui um lugarzinho dentro, aí foi quando 

o Amorim conseguiu crescer mais junto com Daniela, aí ficou todo mundo lá dentro. 

 

E1: O senhor tá na feira então há quantos anos? 

E2: 29. 

 

E1: 29 anos. 

E2: É, faz uns 29 anos. Uns quatro dias ou cinco. 

 

E1: (risos) 

E2: (risos) 

 

E1: Tá certo Seu José. Tem mais alguma coisa que o senhor queira falar? Alguma 

história, alguma curiosidade. 

E2: Não, não tem muito não. 

E1: E o senhor gosta de ser feirante? 

E2: A gente precisa sempre dar um custo em alguém, porque hoje em dia nada mais 

faz a gente não ganha uma farinha, a gente não ganha um... Vamos se virando. 

E1: Tá certo. 



 

 

 

 

APÊNDICE 03 - Versão original da entrevista 03 
 
E2: Aí de tudo vinha, e quem trazia vendia barato. Nós cansamos de vender ali 
naquela feira, sábado e domingo, chegar ali de quatro ou cinco caminhões de feijão 
e no domingo não ter mais nada pra comprar, vendia tudo. 
E3: Tem um amigo meu que tá com melancia a rodo. 
 
E1: E hoje o que mudou será? 
E2: Hoje ele traz de pouquinho a pouquinho, quilinho a quilinho. Porque hoje o povo 
traz tudo de fora, então não compensa. 
 

E1: Entendi, então hoje quem vem, prefere até o mercado né? 
E2: Prefere o mercado porque hoje a maior parte, eu falo pra ele vim achar ali dentro 
da feira, ele não acha ali dentro, coisa que no mercado, que nem mesmo a verdura, 
no mercado é a metade do preço da feira.  
 
E1: E por que essa diferença de preço?  
E3: Imposto. 
E2: Não é tanto o imposto não. É porque eles querem ganhar muito. Quer ficar direto 
ali dentro, e a venda é pouca. A carne eles não vendem pra ganhar pouco, metade 
eles pegam. 
E3: Eu entrego a polpa lá dentro da feira, agente entrega e põe dentro do freezer 
deles, não tem trabalho nenhum, a gente tem que entrar na banca, abrir o freezer e 
colocar a polpa dentro... 
 
E1: Sim... 
E3: Eles ganham mais do que 100% em cima da polpa. 
 
E1: Mais do que vocês que produzem? 
E3: Bem mais do que a gente. 
E3: O que a gente vende oito reais o quilo, eles vendem a dezesseis, o maracujá. 
E2: O que mantém a feira é isso. 
 
E1: Hum... 
E3: Eu tenho despesa, energia, embalagem... 
 
E1: Tem que ser questionado isso mesmo né? Porque aí vocês sempre estão 
vendendo pelo mesmo preço e nunca conseguem tirar o lucro que eles. 
E2: A minha banca, é só farinha que eu vendo. Farinha minha, (pausa) eu só 
trabalho com farinha boa, é cinco reais o quilo, eles vendem de seis, sete e oito. Eu 
não ganho muito, mas pra mim já tá bom. 
 
E1: Exato. É questão também do preço ser justo, né Seu José?  
E2: Isso. 
E3: E se a gente chegar lá pra vender e eles não quiser vender, é arrumar briga com 
eles. 
E4: Esculacharam. Esculacharam agente da nossa linha mesmo. 
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E1: O que aconteceu?  
E2: Não, porque o menino colheu ali e foi vender na feira e botaram pra correr dali.  
 
E1: Não pode? 
E2: Não.  
E3: O “amarradinho” de cheiro verde mesmo que eles vendem a dois e cinquenta, 
dá pra gente tirar e vender de um real que ainda tá dando lucro. Só a borrachinha 
que agente gasta. Então a um real tá bem vendido, entendeu?  
 
E1: Sim. 
E3: Mas eles querem pegar um real pra vender por dois e cinquenta. Ainda se você 

fizer um amarrado meio grande, eles pegam e dividem no meio. É ou não é? 
E2: É. 
E3: E ainda fazem isso na nossa frente. 
E5: Sim, eu parei de mexer com cheiro verde por causa disso, não dava dinheiro. 
 
E1: E essas pessoas não são elas que produzem né? 
E3: Não. 
E4: Não. 
E3: É o que eu estou falando, ninguém ali produz. Na parte de cheiro verde e 
verdura, ninguém mexe. 
E2: Ninguém produz. (pausa) Ninguém mexe. Só conheço dois que mexem com isso 
ali dentro. Pra você ver que ali vende mandioca mesmo, eles compram ela de um 
real, e vende por dois e cinquenta e de três descascada. Já vi os caras chegarem lá 
na banca gritando que tá dois e cinquenta e eles acham caro um quilo de mandioca 
por dois e cinquenta, e eu compro pra fazer farinha.  
 
E1: Verdade. 
E2: Nem a farinha tá em conta ali. A farinha tá pronta e é 100% aproveitável. 
 
E1: Verdade. 
E4: A mandioca não, se você não usar você perde. Mandioca é que nem banana, 
depois que madurar você perde. 
 
E1: Sim. Qual é o nome do senhor?  
E2: Me chamam de Neném. 
 
E1: Neném? 
E2: Sim, mas meu nome é Genildo. 
 
E1: Genildo, ok. Quantos anos o senhor tem?  
E2: Estou com cinquenta e lá vai cassetada. 
E4: Ele é mais velho do que eu.  
 
E1: Oi? (risos de todos) Como assim Neném?  
E2: Eu estou com cinquenta e um. 
 
E1: Ata. Como o senhor veio pra cá? 
E2: Acho que de pau-de-arara. (risos) 
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E1: Onde o senhor nasceu? 
E2: Eu nasci no Paraná, me criei no nordeste. Aí nós viemos pra cá de pau-de-arara 
do Paraná pra Cacoal, aí de Cacoal nó viemos pra cá. 
 
E1: O senhor é casado Seu Neném? 
E2: Sou casado. 
 
E1: Quantos filhos o senhor tem? 
E2: Eu só tenho dois. 
 
E1: E o senhor já tem neto? 

E2: Já.  
 
E1: Quantos netos? 
E2: Dois. 
 
E1: E desde sempre o senhor foi feirante? 
E2: Sempre mexendo só nessa atividade. 
 
E1: O senhor cultiva na terra que é sua? 
E2: Minha mesmo. 
 
E1: Que tipo de produto o senhor cultiva? 
E2: Olha agora eu estou mexendo com pouca coisa né, mas agora é só uma 
mandioquinha, uma fruta, uma polpa de fruta, um leitinho.  
 
E1: As dificuldades né todas aquelas que a gente estava conversando né? 
E2: É sempre aquelas de sempre. 
 
E1: E o senhor participa da mesma associação que o Seu José? 
E2: Sim. 
 
E1: E o que a associação faz em benefício de vocês? 
E2: Ela serve pra buscar recursos pra gente, mas como as dificuldades são grandes, 
aí às vezes impõe alguma dificuldade, mas é pra buscar recursos pra gente, a 
melhoria do chacareiro. 
E4: Toda associação. 
E2: Se você quiser se associar também, você já morando aqui você já pode se 
associar na associação. 
 
E1: Ah, pode?   
E2: Pode. 
E4: Quanto mais gente melhor. 
E2: Nós temos o presidente da associação, que se você quiser fazer um empréstimo 
no banco qualquer coisa vocês morando ali, ou se quiser obter um dinheiro com as 
vacas de leite vocês tiram. É só entrar na associação e se associar. 
E3: E pra entrar na associação tem algum custo? 
E2: Tem não, você só paga dez reais por mês. É só pra pagar um advogado, uma 
conta dupla, somente isso. 
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E1: Entendi. O senhor já participou de algum movimento, algum manifesto de 
feirantes? 
E2: Já, já participei. 
 
E1: Ou posse de terra? 
E2: Não, de terra nunca mexi não. Já fiz várias inscrições em Rondônia quando eu 
cheguei, fiz em uns cinco ou seis lugares pra poder pegar terra, mas nunca peguei 
agente conquistou foi no braço mesmo, trabalhando, e movimento sobre associação, 
eu peguei há um tempo uns curso de agroindústria, aí demos umas duas ou três 
semanas ou mais aí, que no fim deu em nada também e fiz isso aí, o CAPRIJA, o 
capricho deles que... 

 
E1: Dificultaram... 
E2: Isso, o dinheiro veio mas não recebíamos o dinheiro. 
 
E1: Até quando o senhor estudou, até quando o senhor foi à escola, até que série o 
senhor estudou? 
E2: Foi só até a quinta série. 
 
E1: Ata. E qual é a importância da feira hoje? 
E2: A feira hoje a gente vê assim como a salvação do pequeno né? Porque tudo que 
você produz leva lá pra dentro, ou caro ou barato, vende. Porque se não fosse essa 
feira aqui, Ariquemes, pros pequenos já não dava mais, e ali são empregado mais 
ou menos umas 300 pessoas né, que ficam ali dentro. Mas os familiares dessas 
pessoas que ficam em volta, tem umas cinco ou seis mil pessoas tem, uns tem três 
filhos, outros tem quatro que dependem daquela feira. Dali vem de Cacoal, vem de 
todo canto e é despejado dentro daquela feira. Agora eu acho que isso aí, os 
governantes tinham que administrar alguma coisa melhor, trabalhar melhor em cima 
daquela feira. Pra ser mais organizada, pra tudo que vim de fora o CEASA comprar, 
pra às vezes a pessoa chegar lá e não ser barrada nos atravessadores. 
 
E1: Entendi. 
E2: Porque se for pro CEASA, quem tinha que vender? O CEASA venderia pro povo 
lá dentro. 
 
 
E1: Colocaria o preço...  
E2: Sim, colocaria o preço e tudo, é isso que eu vejo que já tem capacidade de ter 
um pequeno CEASA aí dentro. 
 
E1: O CEASA seria... 
E2: Um ponto de apoio, de compra. Você tem um caminhão de laranja, o CEASA 
compra aí ela quer comprar dois sacos, três pra revender, o CEASA distribui pra ela, 
pra ela poder revender... 
 
E1: Ata. 
E2: Pra dono de lanchonete, pra todo canto. Ele seria uma organização. Uma ponte 
de chegada pra todo mundo. Pra dali sair, que nem os daquelas cidades grandes. 
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E1: Sim. 
E2: Lá pro lado do Nordeste, tem cidade menor que Ariquemes que já tem CEASA.  
E3: Ele torna o preço mais justo né? 
E2: Sim, você paga o justo. Você vende pelo justo e paga o justo quando vai 
comprar. Agora tem cara aqui que quer comprar a melancia por cinco e quer vender 
por vinte. Se no CEASA tá aberto de cinco, ele vai vender por sete.  Aí você quer 
negociar você tem espaço pra negociar, mas se você for pequeno e não tiver 
dinheiro pra pagar vinte reais numa melancia e quiser comprar pra revender, não 
tem como. 
 
E1: Antes não era assim? 

E2: Antes não era assim, porque naquilo que eu estava te dizendo, tinha uns 
caminhões de feira que vinham o povo vendia uma vez um pouco com o preço justo 
que daria de ganhar um pouco, chegava no meio do tempo de acabar a feira depois 
do ano em diante, botavam queima em cima daquilo ali e vendia tudo barato. 
 
E1: Ah, era tudo baratinho... 
E2: Era banana, era tudo baratinho, faziam um queima no fim da feira. E aquilo 
incentivava que muita gente iria ficar naquela expectativa de levar banana, melancia, 
até carne naquela época. 
 
E1: É verdade. O senhor tem algum fato curioso que o senhor gostaria de contar da 
feira? 
E2: Não, a feira pra mim a novidade é pouca né? (risos) Essas novidades que 
aparecem aí 
 
E1: Nunca aconteceu nenhuma história diferente? 
E2: Não, sempre é rotativo isso aí. Mas se aparece agora a gente fica meio 
esquecido né? (risos) 
 
E1: (risos)  
E3: Que tipo de história? 
 
E1: Alguma história curiosa? 
E3: Tem muita história que esses dois já viveram na feira. 
 
E1: Então, como eles têm muitos anos de feira aí né, de repente alguém ou (pausa) 
alguma curiosidade. 
E3: Conta uma história aí pai. 
 
E1: Alguma história da feira, alguma que vocês tenham vivenciado. 
E2: Que a gente tenha passado no dia a dia né? 
E3: Sim alguma coisa boa ou ruim. 
E2: Não, pra mim não existe coisa ruim. 
E3: Eu já vi de tudo naquela feira. 
E2: Eu também, já vi mulher se pegar, de tudo.  
E4: Eu vejo tudo, mas pra lá mesmo fica. 
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E1: Finge que nem vê né Seu José? 
E2: Eu entro naquela feira hoje que nem eu estou te falando. Eu tenho mais 
experiência naquela feira do que tanto político que já apareceu lá. Por quê? Porque 
é o tipo de fazer amizade com todo mundo. 
 
E1: E ali é um local de amizade também? 
E2: De amizade, é, encontro né? Ali a gente vai pra se encontrar. No dia que você 
não vai ficam doentes. Hoje mesmo que eu não fui eu estou perreadinho. (risos) 
E3: É um lugar de família né? 
E2: É você compra com um, conversa com outro. Às vezes alguém te procura lá na 
feira, estou lá, é um ponto de referência. O que eu fiquei muito chateado foi quando 

o nosso candidato, o Confúcio construiu aquele mercado municipal, que nós 
tínhamos um ponto atrativo aqui em Ariquemes, que se chama o teatro municipal, 
que acaba de fazer aquele teatro que até hoje não saiu. 
 
E1: Que até hoje não deu certo. 
E2: Até hoje não saiu do papel. 
 
E1: É que o dinheiro acabou e o negócio não saiu. 
E2: Até hoje. Tem um coitado ali que até as mercadorias que ele tinha ali, ele tirou 
de dentro, meteu a máquina, derrubou, juntou em cima de umas caçambas e levou 
com telha e tudo, nem a madeira deu para o povo aproveitar e fez aquele teatro 
municipal que nem porta tem para o povo entrar. Hoje é só traficante lá, tráfico.  
 
E1: Só a bagunça. 
E3: Ele ainda se saiu bem porque os três partes é relaxado, que se fosse todo 
mundo contra ele, ele não teria feito isso com nós. Eu nunca votei no Confúcio, 
nunca votei e nem voto. E se ele ainda me vir eu falo com ele mesmo.  
 
E1: (risos) 
E2: Aí isso deixa a gente chateado, porque a gente tem que conservar o que tem 
não desmoronar o que tem.  
 
E1: É verdade. Que colocasse o povo todo em outro lugar, se precisasse usar ali, 
mas que fosse mais humano né? Verdade. Mais alguma coisa meninos? 
E2: Não. 
E3: Não.  



 

 

 

 

APÊNDICE 04 - Versão original da entrevista 04 

 

E1: Dona Irani, (pausa) qual é a idade da senhora? 

E2: 56. 

 

E1: 56 anos. Até que série a senhora estudou? 

E2: Estudei uns anos atrasados, as primeiras séries. 

 

E1: O primário né, eles chamam de primário. Tá. Qual é o seu estado civil? 

E2: Casada. 

 

E1: A senhora é casada. Tem filhos? 

E2: Tenho. 

 

E1: Quantos filhos? 

E2: Hoje em dia quatro. 

 

E1: Quatro... Eu tenho três. É benção né? Família grande é ótima. E os filhos da 

senhora têm filhos?  

E2: Tem.  

 

E1: E a senhora tem quantos netos? 

E2: Oito agora. 

 

E1: Oito? Nossa... Muito, a família é enorme. E eles são casados? 

E2: Graças a Deus. 

 

E1: São casados. (pausa) De onde a senhora veio? 

E2: Eu vim de Minas Gerais um ano e meio, fui pro Paraná e morei treze anos lá, 

doze anos lá e o restante do tempo estou aqui em Ariquemes. Cheguei aqui com 

quinze anos. 

 

E1: Quinze anos. E com quem a senhora veio? Como foi a sua história pra chegar 

aqui em Ariquemes? 

E2: A minha história foi bem... (pausa pra pensar) esquecido, porque foi muito 

sofrimento que nós passamos aqui. Foi contada uma coisa e quando chegamos aqui 

era outra. Aí nós viemos pra Ariquemes, estava começando e só tinha mato.  

 

E1: Sim. 

E2: Aí nós viemos até aqui, fomos pra dentro da Pícara, lote, levando cai cai na roça. 

Aí os meus pais adoeceram e nós tivemos que sair carregados pela rede, e os meus 

irmãos que eram menores, nós carregávamos eles nas costas, nós ficamos 

internados lá na Vila Velha porque não tinha hospital aqui. 

 

E1: E o que era a Vila Velha? 

E2: Marechal Rondon. 
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E1: Ah, o Marechal, bairro que hoje é o Marechal? 

E2: É, Vila Velha. 

 

E1: Sim. 

E2: Aí nós ficamos ali oito dias internados.  

 

E1: Por causa da malária?     

E2: Sim, por causa da malária. Aí fomos pra casa e meu pai adoeceu, porque não 

podia nem... Eu carregava ele no colo, de tão ruim que ele ficou. 

 

E1: Nossa Dona Irani. 

E2: Ficamos oito dias, ele ficou internado oito dias aqui, ficou oito dias em Porto 

Velho e assim foi na saída. Moramos debaixo de um barraquinho encerado que a 

chuva vinha e passava por baixo, a nossa história é muito longa. 

 

E1: E sofrida. 

E2: Sofrida, aí a mãe fazia pra nós comermos, e a gente tinha que comer em cima 

da cama porque a chuva vinha e passava por baixo, aí não dava pra gente comer 

quente, mas com os pés dentro da água, minha história é longa minha filha. 

 

E1: Nossa Dona Irani...  E o que os seus pais faziam? (pausa) Quando eles vieram 

pra cá, o que eles faziam?  

E2: Meu pai trabalhava dia meia para um homem, lá na Campina da Lagoa, a gente 

chama de Campina da Lagoa, trabalhava dia meia para um homem. 

 

E1: E a sua mãe era dona de casa? 

E2: A mãe trabalhava na roça lavando roupa pra pagar nossos estudos. Só que nós 

não tínhamos a oportunidade de estudar não. 

 

E1: Por quê? 

E2: Porque tinha que ajudar o pai a tratar dos pequenos. 

 

E1: Vocês eram em quantos filhos? 

E2: Nós éramos oito. 

 

E1: Oito irmãos.  

E2: Só que aí nós tínhamos que trabalhar o que era muito difícil, eu só ia à escola 

nos dias de prova. 

 

E1: Ah não, aí fica difícil. 

E2: Aí chegava no dia de prova, como é que fazia a prova se eu não tinha estudado? 

 

E1: Não sabia. 

E2: Aí depois que eu formei moça, eu trabalhava diária pros outros pra ajudar a 

sustentar a casa. 
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E1: E a senhora casou com quantos anos Dona Irani? 

E2: Casei com dezoito anos. 

 

E1: Dezoito anos. 

E2: Aí depois de dezoito anos começou a vir os filhos. Aí a malária... O meu mais 

velho dentro de um ano, pegou malária 12 vezes. Eu sofri muito. 

 

E1: Meu Deus. Nossa Dona Irani.  Dona Irani, porque vocês escolheram vir para 

Ariquemes, porque foi Ariquemes a escolha de vocês? 

E2: É porque aqui tinha terra de graça né? Como agente trabalhava para os outros, 

assim.. Dia meia, meu pai disse assim: Eu vou pra lá porque lá tem uma terrinha pra 

eu poder trabalhar, e agente conseguiu na verdade, mas foi muito sofrido. 

 

E1: E a senhora lembra mais ou menos o ano em que isso aconteceu, o ano?  

E2: Eu acho que foi em 75 que nós mudamos pra aqui. 75 porque eu vim com 

quinze anos. 

 

E1: Ariquemes estava no início né? 

E2: Estava, mas eu não desisti. 

 

E1: Verdade. 

E2: Tanto que quando a primeira malária veio em nós, nós viemos de lá de dentro 

do lote de a pé, aí quando a malária começava a tremer, eu estendia o lençol no 

chão, nós nos deitávamos. Aí quando nós vimos até na BR nós ficamos deitados no 

chão e o pai dando com a mão para os carros pararem.  

 

E1: Pra poder ajudar. 

E2: É pra ajudar pra vê se dava pra fazer o exame de malária. Quando nós 

chegamos aqui, o pai mandou dar uma injeção de anfetamina em nós e nos levou 

pra trás. 

 

E1: E todo mundo passando mal com malária. 

E2: Todo mundo com Malária, mas não tinha um centavo. 

 

E1: É não adianta nada tinha que tomar o remédio. 

E2: E a mãe ficou lá dentro do barraquinho e a onça rodeando o barraco. Uma noite 

inteira acendendo fogo pra onça não chegar perto do barraco. 

 

E1: É não é fácil não.  

E3: Não. Teve um dia que nós trouxemos um vizinho da rua, veio de lá da BR 

quando chegou aqui levamos a mandioca ali na rede. 

 

E1: E quem é o senhor?  

E3: Esposo dela. 
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E1: O senhor já era daqui? 

E3: Não, mas entendo todo mundo daqui. 

 

E1: Ata. 

E3: Aqui só tinha Marechal Rondon, isso aqui tudo era tudo mato.  

E2: É por isso que eu falo que se eu for contar a nossa história pra você só essa 

folha não dá. 

 

E1: (risos) São muitos detalhes né? 

E2: Muito, muito, muito. 

 

E1: Muito longa, entendi. Conta-me uma coisa, por que a senhora escolheu ser 

feirante, o que levou a senhora a ser feirante?   

E2: Porque a gente vende as mercadorias da gente agente começou com horta né, 

aí não tinha onde entregar. Aí eu resolvi eu mesma ter a minha banquinha pra 

vender. 

 

E1: Isso foi em que ano Dona Irani, a senhora lembra? 

E2: Acho que foi (pausa pra pensar) Eu sei que nós começamos lá na rua, aqui na 

feira... 

 

E1: Quando ela era só no final de semana né?  

E2: Não. Nós começamos ali na Teleron, aí nós passamos ali para a JK, depois nós 

viemos pra cá. Aí nós começamos aqui depois que nós fomos pra dentro. Agente 

veio aqui pra dentro em 78. 

E3: E até hoje a gente tem isso tudo. 

E2: 78 têm umas tiazinhas... Isso, em 78. 

 

E1: A senhora lembra como era antes e como é hoje? Como é que era a feira antes, 

tem alguma lembrança? 

E2: Era na verdade uns barraquinhos pegava a lona e fazia o barraquinho. 

 

E1: Aí chegava quem quisesse, porque hoje é autorizado né? 

E2: É. 

E3: Quem ia chegando fazia a barraca e ia vendendo. 

 

E1: Isso era mais ou menos em que ano gente? 

E2: Acho que já tem uns 20 anos isso aí já. 

 

E1: Há uns vinte anos atrás? 

E2: É. 

 

E1: Tá. E me conta uma coisa Dona Irani a terra que a senhora cultiva os seus 

produtos é da senhora? 

E2: É, mas primeiro nós morávamos no lote do pai dele. 
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E1: Aí você foi pro lote do sogro, aí depois que vocês foram pra esse? 

E2: Depois que a gente veio pra esse. 

 

E1: Tá, e que tipo de produto a senhora cultiva? 

E2: Ah, nós plantamos lá banana, mexo com horta também, jiló, abobrinha, pepino, 

quiabo, café, tinha cacau, mas agente arrancou. 

 

E1: Entendi. Quem que ajuda a senhora lá? É a senhora, o esposo...? 

E2: Não, é que antes de eu adoecer, que agora eu adoeci né, não aguento mais 

trabalhar que eu tenho uma lesão na coluna aí eu não aguento mais trabalhar, aí 

sou só eu e ele. Agora hoje em dia eu não aguento limpar uma casa mais. 

 

E1: Por conta da coluna? 

E2: É, e eu estou com um ano tentando aposentar e não estou conseguindo. 

 

E1: Sério?  

E2: Agora não estou nem andando com o INSS mais, porque eu me sinto revoltada, 

porque eu acabei com minha saúde trabalhando e hoje eu não tenho o direito de 

aposentar. 

 

E1: Entendi. A senhora participa de alguma cooperação, alguma entidade, alguma 

cooperativa de produtores agrícolas, a senhora é afiliada em alguma associação de 

produtores agrícolas? 

E2: Não, agente é associado aqui da feira né, mas é uma associação assim só pra 

cultivar o produto.  

 

E1: Como é nome dessa associação, a senhora sabe Dona Irani? 

E2: Não sei. 

 

E1: Qual é a importância dessa associação pra senhora, por que a senhora acha 

que ela é importante?   

E2: É, porque se agente precisar fazer alguma reclamação o associado acompanha 

nós né, o presidente da associação acompanha os feirantes né?  

 

E1: Mas aqui em questão é a feira? 

E2: A feira. 

 

E1: Lá na linha que a senhora mora a senhora não é associada a nenhuma 

cooperativa? 

E2: Não. Nunca fui associada. 

 

E1: Ah, entendi. Porque eu andei conversando com algumas pessoas e na minha 

linha mesmo, eu moro no sítio também, na minha linha eu coletei duas entrevistas e 

lá têm a CAPRIJA, que é a associação da linha, que eles fazem o que, eles 

oferecem maquinário, eles oferecem assistência ao agricultor. 

E3: Nós temos também, mas nós não nos associamos. 
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E1: Ata, entendi. E por que não associaram? 

E3: Porque associação pra mim nunca deu certo. 

 

E1: Nunca deu certo?  

E2: Porque quando a gente precisa na hora não tem como. 

E3: Lá agente tem, mas é só para os que tomam conta lá. Da nossa linha mesmo foi 

saindo todo mundo, todo mundo mesmo e ficaram uns cinco associados. Ninguém 

quer saber de associação mais. 

 

E1: Aí não né? Porque paga- se uma mensalidade, você se apoia na associação e 

ela não te ajuda né? 

E2: É. 

 

E1: É verdade. E a senhora já participou de algum movimento em relação à luta 

pelos direitos da posse de terra, teve algum movimento que a senhora já participou? 

E2: Não, porque eu não posso muito por causa do problema de saúde que eu tenho. 

 

E1: Mesmo antes do problema? 

E2: Não, a minha vida foi sempre trabalhar, desde os meus sete anos eu trabalhava 

na roça, eu só parei porque eu não aguento mais. Foi pelo médico, porque o meus 

problemas são na cabeça, na coluna e nos nervos, de tanto trabalhar. 

 

E1: Isso foi laudo do médico? 

E2: É. Já tem três laudos do médico.  

 

E1: E nada do INSS? 

E2: Nada do INSS. Agora eles mandam advogado. Primeiro eles falaram que nós 

tínhamos 21 alqueires de terra que não iriam ser aprovados, aí depois disseram que 

eu morava em uma linha e por isso o número do lote não batia porque nós 

compramos terra e o número do lote não batia, aí depois disseram que as notas 

estavam sobrando e depois já estava faltando nota. Agora por derradeiro eles viram 

com uma onda disseram que eu não precisava onidurí porque eu trabalho aqui na 

banca, sendo que eu trabalho sem aguentar aqui. Eu chego aqui quatro horas da 

manhã, eu tenho prova, eu chego quatro horas da manhã pra trabalhar porque eu 

não posso pagar uma pensão pra ajudar ele. E agora eles vêm com essa onça 

dizendo que eles não vão me aposentar. 

 

E1: É difícil. 

E2: (emocionada) Aí ainda falaram assim pra dar um enfarte em mim, ele perguntou 

“Você vai morrer por causa de dinheiro mulher?” Eu não estou morrendo por causa 

de dinheiro, estou morrendo por causa do meu direito, porque eu sei o que é meu 

direito.  

 

E1: A senhora sabe que trabalhou o tanto que trabalhou né? 

E2: Pois é. 

 



103 

 

E1: E o que a advogada diz? 

E2: Pois é, ela vinha aqui fazer essa entrevista comigo né, pra perguntar se era 

verdade se eu pagava funcionário aqui na banca e conversava com o presidente da 

associação. 

 

E1: Quem é o presidente da associação daqui Dona Irani? Como é o nome dele a 

senhora lembra?  

E2: Adelson. 

 

E1: Vou precisar conversar com ele depois. Então são mais ou menos quantos anos 

de feirante? 

E2: 20 anos de feirante. 

 

E1: 20 anos.  

E3: 25 anos.  

 

E1: 25 anos? 

E3: Sim. 

 

E1: Qual a importância do agricultor pra senhora? 

E2: Eu acho que é importante assim, igual eu estou falando com você, importante é 

a pessoa trabalhar e quando chegar a hora aposentar que é o nosso direito. Agora 

pra mim não foi importante porque eu trabalhei, acabei com minha saúde e hoje eu 

não tenho direito. 

 

E1: Entendi.  

E2: O seu sogro mesmo sabe o tanto que eu já trabalhei. 

 

E1: É ele disse mesmo pra mim. Olha a Dona Irani tem muitas histórias pra contar, 

eu fiz a entrevista com ele, e ele é muito seco né?  

E2: É. 

 

E1: Dorval é muito seco. Olha Irani vai ter muita história pra contar, eu falei: Ah, que 

bom. E todos esses anos de feira tem alguma história, assim, diferente que a 

senhora se lembre? Ah, aconteceu isso, porque, por exemplo, o seu José que mexe 

com a farinha, ele disse que aqui ele já viu briga... 

E2: Já. 

 

E1: Aqui ele já viu discussão. Porque eu fiz esse bate papo com ele também. O que 

a senhora viu nessa feira diferente pra você, nesses anos todos que a senhora está 

aqui? 

E2: Ah, muita desunião, porque eu acho que os feirantes devem ser unidos, a 

mesma coisa que uma família, um ajudar o outro... 

 

E1: Sim. 

E2: Mas tem muita desunião.  
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E1: Aqui é um ambiente onde a senhora vê mais união ou desunião, acha que vocês 

são mais parceiros ou cada um por si, nada? 

E2: É a maioria é assim. 

 

E1: Eu estou pagando as minhas coisas e você se vira pra lá? 

E2: É, porque é cada um por si, só que eu acho que não podia ser assim, eu acho 

que nós devemos nos unir porque um precisa do outro. 

 

E1: Seria muito mais forte se fossem juntos? 

E2: Sim, a mesma coisa de uma associação né?  

 

E1: Verdade. 

E2: Que nem eu mais a mãe dela aqui, ela trabalha ali e eu trabalho aqui, sempre 

quando eu saio eu deixo a banca por conta dela e quando ela sai ela deixa por 

minha conta, acho que nós todos devíamos ser assim. 

 

E1: É verdade todos deveriam ser mais unidos né?  

E2: É.  

 

E1: Tá, e a questão do atravessador, quem é essa figura aqui na feira? 

E2: Ah, os atravessadores são esses que compram da gente, só que esses 

atravessadores ajudam muito agente. 

 

E1: Eles ajudam? 

E2: Ajudam.  

 

E1: Em que sentido Dona Irani, fala pra mim. 

E2: Pois é que nem a minha irmã, ela traz a mercadoria dela, entrega e vai embora, 

se não tivesse o atravessador, o que iria fazer? 

 

E1: Mas qual é a relação do valor da mercadoria dela porque, por exemplo, ela 

trouxe a banana, ele compra por um real e vende por quatro? 

E2: É. 

 

E1: Isso não gera nenhum incômodo pra senhora, não tem nenhum problema pra 

senhora que é a produtora?  

E2: Não. 

E1: A senhora vê então a figura do atravessador como algo positivo, algo bom? 

E2: É.  

 

E1: E, por exemplo, se eu quiser, porque eu moro no sítio eu quiser cultivar um 

determinado produto e quiser montar uma banca aqui, qual vai ser a reação dos 

feirantes? 

E2: Os feirantes vão ficar revoltados né, porque a gente paga associação, a gente 

paga banheiro, a gente paga guarda aí a pessoa chega e põe o caminhão ali e 

vende e vai embora. 
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E1: Aí os feirantes se revoltam e se irritam com isso 

E2: É. 

 

E1: A senhora também se sente chateada?  

E2: Eu sinto, mas eu não falo nada, porque eu acho que todo mundo tem o direito de 

vender sua mercadoria e não pode jogar fora. Se ele veio vender foi porque não 

conseguiu entregar né, então jogar fora ele não pode ele tem que vender. 

 

E1: Dona Irani fala pra mim qual a maior dificuldade em ser feirante aqui em 

Ariquemes, o que a senhora vê como dificuldade, tirando o problema de saúde que a 

senhora já me contou, o que tem incomodado a senhora e que tem dificultado o seu 

trabalho? 

E2: Até que agora tá melhor um pouquinho né, mas antigamente era muito difícil ser 

feirante, porque a gente não tinha condições de trazer aí dependia do carro da 

prefeitura, aí tinha vezes que falavam que ia, mas não ia. Só que agora graças a 

Deus deu uma melhorada né, o motorista só que a hora que pede ele fala com o 

secretário e o secretário manda buscar, mas antigamente era muito difícil, só que 

agora deu uma melhorada. 

 

E1: Deu uma melhorada? 

E2: Deu. Difícil era isso. Aí às vezes a gente ficava triste porque a gente fazia o 

trabalho, mas não tinha como vender as mercadorias. 

 

E1: Tá, e esses problemas foram resolvidos? 

E2: É, até agora tá resolvido né, espero em Deus que continue (risos). 

 

E1: Verdade, tá certo. E as facilidades hoje, o que o feirante teve como ganho? 

E2: É, a facilidade é que a gente pode trazer a mercadoria da gente e vender. 

E1: Não tem um controle de qualidade dona Irani? 

E2: Tem não. 

 

E1: Não tem a senhora traz a mercadoria, expõe... 

E2: É. 

 

E1: É diferente do mercado. No mercado tem tamanho, por exemplo, o meu sogro 

seleciona os milhos que tem que estar tudo do mesmo tamanho, os grãozinhos deve 

estar tudo certinhos, aqui não tem? 

E2: Aqui não tem porque, por exemplo, a banana for pequenininha agente faz um 

preço. 

 

E1: Faz um preço menorzinho. 

E2: E lá não, tem que ser tudo do mesmo tamanho. 

 

E1: Tem que ser tudo padrão. 

E2: Aqui não, aqui a gente vende o preço que a gente tem condições de vender né? 
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E1: Entendi. Mais algum fato curioso que a senhora gostaria de contar, um desabafo 

(pausa) algum fato que tenha marcado a vida da senhora como feirante, eu sou 

professora então alguns fatos me marcam como professora, do lado positivo e do 

lado negativo, já viu colegas serem agredidos, já vi colegas serem mortos, mas já vi 

também colegas sendo homenageados, já vi colegas levando aqueles alunos que, 

por exemplo, a gente não acredita que estão virando médicos, advogados, porque 

eu trabalhava e ainda trabalho em escola pública então a realidade é muito diferente. 

Então eu tenho essas histórias que me marcaram. A senhora tem alguma história 

que te marcou como feirante, que seja pelo lado da dor ou pelo lado da vitória tem 

alguma história que a senhora se lembre? 

E2: Que nem eu estava falando, o problema não é a saúde, o problema é levar 

caminhão, descarregar caminhão, foi uma dor muito sofrida. 

 

E1: Ainda com quatro filhos né? 

E2: Com quatro filhos. No começo eu os trazia e eles dormiam aqui no chão. Já 

passei muitos anos dormindo debaixo da banca, uns dormiam debaixo da banca 

outros encima da banca, isso foi há muitos anos. 

 

E1: Porque precisava trabalhar e não tinha com quem deixar? 

E2: É, aí depois quando eles cresceram um pouquinho, porque meus filhos foi um 

atrás do outro, aí eu deixava com a minha mãe, ela que começou a cuidar deles 

quando eles ficaram maiorzinhos. 

 

E1: E os pais da senhora? 

E2: Eles estão vivos ainda. 

 

E1: Estão vivos. 

E2: Só que muito doentes também.  

 

E1: Trabalhou demais né Dona Irani? 

E2: Foi uma época muito sofrida, foi um tempo muito sofrido a época que nós 

estivemos aqui.  

 

E1: Entendi. 

E2: Mas eu tenho se Deus quiser se eu conseguir sair da feira, eu tenho muita 

saudade, e eu tenho muitos amigos aqui.  

 

E1: A senhora fez muitos amigos aqui né? 

E2: Tenho muitos amigos aqui, graças a Deus e todos os meus amigos são fiéis. E 

sou muito fiel a Deus e sou muito fiel a eles também.  

 

E1: Que legal Dona Irani, que bom. 

E2: Aí agora eu vou ficar uns dias fora, mas eu vou sentir saudade. 

 

E1: São muitos anos fazendo, são muitos anos convivendo... 

E2: É... 
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E1: E é um ambiente que acaba que agente cria amigos mesmo né? 

E2: Graças a Deus.  

 

E1: Que ótimo. Dona Irani eu agradeço, obrigada, desculpa incomodar, desculpa 

tomar o tempo da senhora. 

E2: Não, não foi me incomodar não, eu gosto de conversar com as pessoas assim. 

 

E1: Que bom, que legal. 

E2: Eu fico na banda, porque eu converso com todo mundo, eu já entrei em 

depressão três vezes, eu estando no meio dos outros assim. 

 

E1: É um remédio né, uma terapia? 

E2: É, uma terapia, eu gosto de conversar. 

 

E1: Que bom, também adoro falar (risos) Dona Irani muito obrigada, vai dar tudo 

certo fique tranquila, advogada vai entrar com as providências necessárias. 

E2: E Deus em primeiro lugar né? 

 

E1: Deus, Deus é um Deus fiel, é um Deus que abre portas, é um Deus que é justo, 

então a senhora é uma serva de Deus e a senhora sabe disso. 

E2: Sou mesmo. 

 

E1: Muito obrigada, desculpa incomodar a senhora pelo horário de trabalho, 

obrigada pela paciência, por ter me concedido essa entrevista.  

E2: De nada.  



 

 

 

 

APÊNDICE 05 – Questionário Aplicado 

 

OBJETIVO DA ENTREVISTA: 

 

 Delinear o perfil identitário, traços sociais e linguísticos, condições sociais e 

escolaridade do feirante agricultor do município de Ariquemes através das narrativas 

orais. 

 

PREÂMBULO: 

 

 Este estudo tem como objetivo captar e compreender o perfil identitário, 

traços sociais e condições sociais e escolaridade do feirante agricultor do município 

de Ariquemes/Rondônia através da coleta de suas narrativas orais. A sua 

participação nesta pesquisa é de grande importância, pois somente você que atua 

nesta prática diária poderia estar me informando sobre este assunto de maneira tão 

real. Em hipótese alguma será revelada a sua identidade. Asseguro ao (à) senhor (a) 

que o seu anonimato será conservado. Nós queremos registrar o que tem a nos 

dizer de modo mais fiel possível. Para isso nós precisamos gravar essa entrevista 

em áudio. O (a) senhor (a) permite que gravemos a entrevista? 

 

Questão 01 -  Vamos começar solicitando alguns dados importantes ao (à) senhor 

(a). 

1.1 – Sua idade? 

1.2 – Poderia me dizer qual é sua escolaridade? (Aqui a busca visa obter 

informações sobre a formação escolar e/ou profissionalizante); 

1.3 – Seu estado civil? 

1.4 – Tem filhos? [Se sim] Quantos? Idade deles? Seus filhos são casados? Seus 

filhos têm filhos? 

 

Questão 02 – Por favor, gostaria que você me falasse sobre suas origens (de onde 

veio, quando veio e por que veio para Ariquemes?); 

 

Questão 03 – Poderia me contar o porquê da escolha em ser feirante agricultor? 

 

Questão 04 – A terra em que cultiva seus produtos é sua? Que tipo de cultura você 

faz? (O intuito agora é buscar dados sobre a produção agrícola e/ou pecuária); 

 

Questão 05 – Quais são as maiores dificuldades encontradas como produtor e 

como comerciante? 

 

Questão 06 – O senhor (a senhora) participa de alguma associação/entidade, 

cooperativa de produtores agrícolas?  

6.1 – Qual é a importância dessa associação para você? 

6.2 – Você já fez parte de algum movimento de luta pelos direitos de posse à terra 

(participou de alguma ocupação ou invasão?)? 
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Questão 07 – Descreva algum fato marcante em sua história como feirante 

agricultor. 

Questão 08 – Qual é a importância de ser agricultor para o (a) senhor (a)? 

 

Questão 09 – O que significa fazer parte do estado de Rondônia? 

9.1 – Quais são as maiores dificuldades e facilidades como produtor rural e 

comerciante no Brasil? Como essa situação era antes? 

9.2 – Quais são as maiores dificuldades e facilidades como produtor rural e 

comerciante em Ariquemes? Como essa situação era antes? 

   

Questão 10 – Há mais alguma coisa que gostaria de me contar? 

 

 

Esse questionário permitirá verificar as semelhanças e diferenças entre os feirantes 

agricultores, se suas falas são compatíveis à sua escolarização, se sua história é 

híbrida entre outros aspectos. 
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APÊNDICE 06 – TERMOS DE CONSENTIMENTO  DE LIVRE ESCLARECIDO 

(TCLE´S) DOS ENTREVISTADOS 
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