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RESUMO 

 

No presente trabalho, que constitui parte de um estudo em andamento há cerca de um ano e 

meio no curso de jornalismo da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), a 

feira livre da cidade de Alto Araguaia, sul de Mato Grosso, e seus atores sociais revelam-se 

um desafiador campo de observação empírica, assim como suscitam férteis perspectivas 

acerca do papel das camadas populares nos processos comunicativos contemporâneos. 

Trata-se de um trabalho transdisciplinar e interdisciplinar que tem em seu escopo teórico-

metodológico a teoria folkcomunicacional, inicialmente desenvolvida por Luiz Beltrão 

(1918-1986). A escolha da feira livre e da abordagem folkcomunicacional sugere uma 

reavaliação do modelo tradicional de Comunicação propagado pelas escolas funcionalistas 

e midiacêntricas adentre as faculdades de jornalismo do Brasil como saberes forâneos 

irrefutáveis, mas, principalmente, sintetiza o esforço de dialogar temas de comunicação 

com uma abordagem genuinamente brasileira, e mais consequentemente, a valorização da 

pesquisa comunicacional de viés mais culturalista.  

  
PALAVRAS-CHAVE: Folkcomunicação; Feira livre; Beltrão; Alto Araguaia.  

 

 

Primeiras impressões da feira livre  

Historicamente a origem da feira livre remonta a civilização fenícia, a partir de 500 

A.C., por meio de registros de atividades de compra e venda de mercadorias na cidade-

estado de Tiro, bem próxima ao mar Mediterrâneo. (SILVA; SOUZA, 2011) Na Europa 
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Medieval, a feira, que na sua origem etimológica no latim significa feriado ou dia santo, o 

aparecimento da feira confunde-se entre um encontro marcado de celebração e de ritos e à 

necessidade de intercambio de mercadorias. Essas feiras  

As primeiras feiras que se desenvolveram na Europa possuíam um caráter itinerante, 

assim que os comerciantes precisavam se deslocar de um lugar para outro porque não havia 

procura constante de mercadorias. Na Idade Média, 

 

as feiras assinalam a aproximação do comércio europeu com o Oriente, de onde 

chegavam mercadorias raras e exóticas, como o cravo, a canela, a pimenta, a seda. 

Esta aproximação fortaleceu o comércio nas cidades onde havia as feiras, 

promovendo sobremaneira um renascimento comercial na Europa que se 

exemplifica através da formação da classe social da burguesia.  

(HUBERMAN apud SILVA; SOUZA, 2011)  

 

 A grande maioria das cidades do século XII e XIII não possuía um comércio 

permanente por falta de infraestrutura em transportes e a baixa procura por mercadorias. 

Durante a Idade Média e a Idade Moderna,  

 

as feiras desempenharam um importante papel no crescimento econômico e social 

das cidades. A maioria delas instalava-se em locais estratégicos, onde cruzava com 

rotas comerciais entre grandes cidades e, nesse sentido, estimulava o aparecimento 

de outras cidades. Muitas feiras também dispunham de atrações artísticas, que eram 

feitas por saltimbancos e outros artistas de rua na finalidade de distrair os 

comerciantes e a população.(SILVA; SOUZA, 2011: p.3) 
 

  

Por trás da ascensão das feiras na Europa,  

 

havia uma valorização da produção local, desde a mais simples até a mais luxuosa. 

Tal qual ficou evidente uma ampliação do conceito de utilidade desses lugares, que 

se desloca de uma função meramente comercial e adquire o status de espaço cultural 

e social. (idem)  
 

No Brasil, a importância socioeconômica da feira no aparecimento e crescimento 

das cidades fica evidente. 

No Brasil, a localização das feiras, é um fator fundamental, por constituir um espaço 

privilegiado, a partir do qual muitas cidades surgiram e no seu entorno aparecem 

outras atividades sejam elas comerciais ou sociais, mesmo tendo em seguida de 

mudar de lugar”.  (SILVA apud SILVA, E..; SILVA, J..; SANTOS, J.; SANTOS, 

M.; NUNES, C., 1987, p. 36)   

 

A feira está presente em todas as cidades brasileiras, geralmente freqüentadas pela 

população local e às vezes a circunvizinha. O seu surgimento está associado à ascensão dos 
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mercados periódicos, bastante comuns nos países emergentes como o México, a Índia e, 

propriamente, o Brasil. Entre as regiões do Brasil, deve-se destacar o Nordeste, onde a feira 

ocupa uma posição estratégica na geografia socioeconômica e política das cidades. São 

comuns as cidades nordestinas possuírem um prédio público onde funciona o mercado, e 

consequentemente mais dois espaços organizados nas feiras, um localizado dentro do 

mercado e outro localizado ao ar livre. Trata-se de uma disposição geográfica que 

possibilita um amplo espaço para a circulação de abundante fluxo de pessoas e mercadorias. 

Em outros casos, as feiras instalam-se em entroncamentos comerciais e rodoviários 

prósperos, como são os casos de Itabaiana, no estado de Sergipe, Feira de Santana, no 

estado da Bahia, e de Caruaru, no estado de Pernambuco. 

 

 

A feira livre enquanto espaço de (Folk)Comunicação 

A emergente transformação ao longo dos séculos que tem passado as feiras tem 

chamado a atenção de estudiosos no mundo inteiro. O precursor de estudos nestes espaços 

foi o mexicano Jorge González, no México, ao estudá-las como frentes culturais, a partir 

das suas obras “A sociologia de las culturas subalternas” (1990) e “Más (+) cutura(s)” 

(1994), e interpretando as tramas das relações culturais, assim como nelas se insere a 

comunicação. Neste sentido, González busca compreender as relações entre classes sociais, 

levando em consideração sua interdependência e a reconstrução de sentido sob os cânones 

da sociologia e da antropologia, com destaque para a observação das festas, das telenovelas, 

e dos estudos das famílias, espaços ou frentes culturais. Nestes eventos ocorrem embates 

entre as classes hegemônica e subalterna, e através desses embates ascendem relações, 

tensões, processos e produtos da comunicação. 

Não muito diferente de González, Jesús Martin-Barbero (2009, p.315), renomado 

pesquisador latino-americano, destaca que “frente cultural é um espaço onde as classes 

sociais se encontram – compartilham significantes – e lutam por e a partir de significados 

diferentes, para dotar a festa de sentido”.  

Barbero (2009, p.315) ressalta que a feira é lugar de modelagem cultural. Com base 

nesta afirmação, tomamos a liberdade para “adentrar” em seu espaço sob o viés de estudar a 

ambiência da Feira Livre de Alto Araguaia como local onde as pessoas se encontram e nela 

se estabelecem processos sociais e práticas comunicacionais dos chamados grupos 

subalternos/marginalizados. 
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A incursão na feira livre identifica atores sociais de uma dinâmica mesclada entre 

urbano e rural, entre moderno e arcaico e entre o rural e o folclórico, em que valores locais 

e globalizados são compartilhados via filtro único e suficiente para demonstrar uma ampla 

semântica de experiências subjetivas. Vamos ater nossa propositura na comunicação 

imbricada pelos atores sociais do cotidiano da feira livre, analisado aqui na forma de um 

ambiente de mediação popular, e onde, o ato de recepção/interpretação de uma mensagem 

recorre aos sentidos elaborados em suas práticas cotidianas. Para isso, é fundamentalmente 

imprescindível encarar o feirante como produtor potencial de sentidos, na medida em que 

há uma candente aproximação entre os processos midiáticos e os processos sociais. 

Assim sendo, Barbero (2009, p.56-7) exalta que na relação sociedade/massa o 

indivíduo possui um comportamento totalmente diferente em grupo do que quando está só. 

 

[....] os indivíduos, por mais diferentes que seja seu modo de vida, suas ocupações 

ou seus caráter, estão dotados de uma alma coletiva que lhes faz comportar-se de 

maneira completamente diferente de como se comportaria cada indivíduo 

isoladamente.  

 

Neste espaço paradoxalmente fixo e móvel, atribuir a potência simbólica aos 

feirantes significa balizar posicionamentos políticos e culturais no fortalecimento das suas 

identidades coletivas em tempos de constante fragmentação social. Os sentidos produzidos 

pelos feirantes e multidões instituem-se localmente na forma de um embate entre o 

imaginário de cidade provinciana que, em determinado momento, encontra-se deflagrada, e 

o discurso dos atravessadores, visualizada via nomadismo cultural dos contingentes 

humanos que transitam na/pela cidade.  

Esse discurso de nomadismo cultural pode ser visto, conforme Maffesoli (2001, 

p.17) como “a intensificação da pulsão de errância que, em todos os domínios, numa 

espécie de materialismo místico, lembra a impermanência de qualquer coisa.” 

Sobre a materialidade social do espaço da feira e sua relação com a comunicação, 

Barbero (2009, p.140), de modo emblemático e fulcral ao nosso trabalho, entende a 

comunicação como prática social, ao utilizar o conceito de mediação como a categoria que 

liga a comunicação à cultura.  

 

Esse caráter de dominação, isto é, de ruptura entre progresso e libertação, as classes 

populares perceberam muito antes de que fosse convertido em discurso político, o 

perceberam e o enfrentaram a seu modo nos movimentos que resistiram à 

enculturação.  
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As mediações, segundo Barbero (2009), são os lugares que estão entre a produção e 

a recepção. Pensar a comunicação sob a perspectiva das mediações significa entender que 

entre a produção e a recepção há um espaço em que a cultura cotidiana se concretiza. O que 

acaba se configurando também no ambiente da feira, local em que os feirantes utilizam 

mecanismos alternativos. Esses são os produtores, enquanto que os frenquentadores da feira 

tornam-se receptores potenciais da mensagem. “O eixo do debate deve se deslocar dos 

meios para as mediações, isto é, para as articulações entre práticas de comunicação e 

movimentos sociais, para as diferentes temporalidades e para a pluralidade das matrizes 

culturais” (Martín-Barbero, 1997: 258), o que nos remete a pensar num deslocamento da 

análise do meio de comunicação, propriamente dito, de onde o sentido é produzido para o 

âmbito dos usos sociais, e logo das “mediações culturais da comunicação”. 

Direto ou indiretamente, esses feirantes, e a partir de um ativismo midiático, isto é, 

assumindo papéis de agentes-comunicadores, compartilham sentidos, o que reforça a 

constituição das identidades coletivas locais, regionais, em sua ligação e confronto com a 

nacional (BARBERO, 2009 p.315). Os feirantes, além de serem vendedores, tornam-se 

mediadores socioculturais em potencial e através da disseminação cotidiana de 

informações, de saberes, de valores e de sociabilidade fomentadas no espaço da feira. 

Assim que: 

 

não necessariamente por estabelecer relações de domínio ou exploração 

“comercial” [grifo meu], mas para ressaltar certos valores, práticas e concepções 

que são re-presentadas em virtude de um determinado projeto de legitimidade 

cultural”. (GONZALES apud MARTÍN-BARBERO, 2009: p.315) 

 

Do ativismo midiático dos feirantes, fortalece-se novos métodos de locução e 

interlocução, à título de mecanismos de resistência cultural às práticas dominantes. Ao 

mesmo tempo, evidencia-se o jogo tático das manifestações populares diante dos desafios 

impostos pela globalização econômica.  

Esta produção de sentidos via mediações socioculturais dos feirantes sugere 

identificar novos canais de informação além dos meios de Comunicação tradicionais e 

hegemônicos. Neste sentido, torna-se válido espelhar nos estudos em folkcomunicação de 

Luiz Beltrão (1918-1986), a fim de compreender e esmiuçar a produção simbólica dos 

grupos populares envolvidos no espaço da feira, “ao compreendê-la como manifestação 
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popular, acionada por agentes de informação e expressões de idéias” (BELTRÃO apud 

MELO 2008, p.28).  

Os fenômenos dos processos comunicativos – comunicacionais – engendrados na 

feira de Alto Araguaia passa primeiramente pelo processo de identificação dos agentes 

folkcomunicacionais. Conforme Beltrão (MELO, 2008, p.37), a pesquisa em 

folkcomunicação possui o propósito de suscitar um conhecimento que contribua para a 

superação da condição de marginalizados dos agentes folkcomunicacionais.  

Em suma, o estudo folkcomunicacional da feira tem o papel de identificar os 

protagonistas destes fenômenos de comunicação e acima de tudo compreender e explicitar 

tais processos engendrados pelos feirantes. Trata-se, é bom acentuar, de mecanismos de 

comunicação geralmente artesanais e apropriados como meios de difusão de informações. 

Nesse sentido, o estudo da feira aqui desenvolvido, embora transitasse entre as 

práticas de etnógrafo e de folclorista, faz-se contundente em discutir os processos 

comunicativos da feira livre como um campo ainda pouco explorado pelas teorias de 

Comunicação, tal como, mais especificamente, pouco noticiado pelo próprio jornalismo 

quando lidamos com a teoria do agenda-setting e dos valores-notícias. A compreensão da 

feira enquanto espaço de comunicação deve-se trazer à luz a teoria beltraniana, na qual se 

considera a importância dos estudos a cerca dos líderes de opinião. Apresentada como uma 

reformulação da teoria do fluxo comunicacional em duplo estágio (two-step-flow) do 

sociólogo americano Paul Lazarsfeld, o estudo dos líderes de opinião atribui uma influência 

no processo comunicativo a pessoas bem informadas, de elevado grau de instrução e que 

inspiram confiança.  

Para Beltrão (1980: 32), a presença dos líderes de opinião amplia o processo 

comunicativo em múltiplos estágios que compreendem: meios, líderes com seu grupo mais 

íntimo, líderes com outros líderes e, afinal, com a grande audiência folk.  

No processo comunicativo beltraniano, numa ponta estaria o sistema de 

comunicação massiva; na outra, os receptores das mensagens midiáticas, a audiência folk; e 

no meio, teríamos o mediador, os líderes de opinião, denominado de folkmidiático (MELO, 

2008).  
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Através desse sistema comunicativo, Beltrão valida a comunicação popular: ao 

destacar as festas, os folguedos, os repentes, a literatura de cordel; como recodificadores 

das mensagens da mídia. O que, em nossa análise, pretendemos direcionar para o ambiente 

das feiras, embora, após uma criteriosa consulta na tabela das tipologias de 

folkcomunicação de José Marques de Melo (2008: 90-1), não encontrássemos a feira nem 

quanto tipo ou, mesmo, formato. De todo modo, vamos categorizar a feira, no presente 

artigo, como uma folkcomunicação cinética, baseado nos múltiplos canais que ela abrange 

durante a sua realização. Assim como, as práticas envolvidas nela como uma 

folkcomunicação visual.    

 

Sobre as práticas folkcomunicacionais identificadas na feira de Alto Araguaia 

Em nossas andanças pela feira livre de Alto Araguaia, cidade de 15 mil habitantes
4
 

situada a 420 km da capital de Cuiabá, entre os meses de agosto de 2011 e maio de 2012, 

instituímos como método de coleta de dados a pesquisa empírica, sob o intuito de ouvir as 

vozes dos atores. Através de conversas descontraídas e esclarecimentos ganhamos a 

confiança dos feirantes e, na medida em que fazíamos a incursão adentre ao espaço da feira, 

fomos identificando e catalogando processos à luz da teoria da Folkcomunicação. Fizemos 

um mergulho nas práticas dominicais dos feirantes a fim de criar uma proximidade com 

suas vivências, experiências e experimentações na vida da feira. E amparados pelos textos 

de folkcomunicacional e pela sociologia do cotidiano, encontramos/identificamos as 

interações simbólicas como práticas comunicativas engendradas no sentido de “driblar” os 

dispositivos de produção e processo cumulativo do capitalismo. (DE CERTEAU, 1994, 

p.40). 

Ao todo, entrevistamos cinco (5) feirantes, de faixa etária entre 35 a 65 anos, 

rendimento médio de um (1) a dois (2) salários mínimos, além de formação instrucional 

entre o ensino fundamental e o ensino médio, salvo exceção o vendedor  Luís Antônio, com 

ensino superior completo. Entre todos os entrevistados, foi identificado o modo tático e 

burlesco de se comunicar dos feirantes é feito de forma rudimentar, muitas vezes artesanal 

ou espelhadas em marcas popularmente conhecidas. Segundo Melo (2008, p.15) trata-se de 

um modo encontrado para “expressar, em linguagem popular, mensagens previamente 

veiculadas pela indústria cultural”. E conforme Ludmila Brandão (2005, p.104-5), esse 

                                                 
4
 Censo IBGE 2010. Ver em: www.ibge.gov.br 
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modo de operar torna-se “práticas que se definam como anticapitalistas, as práticas em 

questão são aquelas encontradas no interior do mesmo sistema que, por alguma razão, 

arranham, perturbam ou até mesmo desestabilizam a lógica hegemônica”. 

Professor de Educação Física durante a semana e feirante aos domingos, o senhor 

Luís Antonio vende CDs de música e DVDs de filmes há cinco anos na feira livre de Alto 

Araguaia. Os produtos comercializados por ele, pirateados, são adquiridos taticamente 

através de um conhecido e especialista em softwares dentro de seu círculo social. As cópias 

piratas aparecem como uma versão subalterna de consumo em relação aos produtos 

comumente consumidos pelo mercado hegemônico.  

“Fique à vontade, moço! Temos os melhores CDs e DVDs. Fiz uma seleção com 

as melhores músicas”. Através dessa fala convidativa, logo foi observado que o feirante 

Luis Antônio sabia fazer uso da chamada comunicação. Durante o tempo de pesquisa de 

campo, o método de comunicação oral adotado por Luis Antônio, apesar de ser rudimentar, 

mostrou-se eficiente para o público naquele ambiente, na medida em que atraiu clientes na 

sua barraca. 

Entre os feirantes, o vendedor de CDs e DVDs é conhecido pela sua capacidade criativa 

em desenvolver gírias, bordões e cantigas com as músicas tocadas em sua barraca. A sua astúcia e 

versatilidade com as palavras revela-se como uma folkcomunicação oral, ao se utilizar de códigos 

verbais e musicais (MELO, 2008, p.91).  

Além do vendedor de CDs, temos também o açougueiro, o senhor Jerônimo Gomes 

Teixeira, mais conhecido como “José Leocádio”, que torna-se um agente-comunicador a 

partir do momento que se utiliza dos apelidos para nomear os seus colegas e as pessoas que 

freqüentam a sua barraca, sob o intuito de proporcionar um ambiente mais descontraído e 

familiarizado. De certo modo, o uso dos apelidos revela-se também como uma 

folkcomunicação oral, ao se utilizar de códigos verbais. 

Ainda era bem cedo quando chegamos à feira e o senhor José do Leocádio ainda 

Figura 1 – O feirante Luís 

Antonio vende CDs de 

música e DVDs de filmes há 

cinco anos.  (1/200 F.6.3 ISO 

1000 Distância Focal: 

24mm) 

Figura 1 – O feirante Luís 

Antonio vende CDs de música 

e DVDs de filmes há cinco 

anos.   
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praticava os cortes na carne de porco. Entre uma conversa e outra, dava-nos atenção e 

atendia a seus clientes sempre com uma frase peculiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ente um atendimento e outro, um apelido curioso é direcionado a seu cliente, 

sempre disposto a comprar.  

 

Hoje só tenho carne de porco. A de boi ficou para o outro domingo. Vamos levar 

freguês. Olha, gaúcho. Carne fresca. Olha, gaúcho da camisa bordada. Essa é o 

melhor corte do dia. Separei esse corte especialmente para você, 

gaúcho.(08/04/2012) 
 

 

Sempre loquaz e hábil com a faca, José do Leocádio não cria os animais que abate 

para comercializar na feira. Tudo que dispõe aos clientes é adquirido junto às propriedades 

rurais da localidade. Segundo ele, o lucro é maior na medida em que se compra o animal 

vivo. Ele mesmo faz o abate, o corte da carne e sua comercialização. 

Outro açougueiro muito popular na feira municipal de Alto Araguaia é o senhor 

Alcino Martins de Souza, 63 anos, sendo 20 dedicados à feira. Embora não tivesse apelido, 

também trabalha com mercadorias de origem animal. Sua “tática comunicativa” é adotar a 

gíria para se referir aos clientes, que acaba se enquadrando como um tipo de 

folkcomunicação oral.  

“– Fala, meu irmão! Fala, Senhora! O que manda! ‘Tá’ tudo firme meu cumpadre!”  

(08/04/2012, Alcino Martins de Souza) 

 

 
Figura 2 – José do 

Leocádio é o apelido do 

senhor Jerônimo Gomes 

Teixeira, um dos mais 

antigos feirantes de Alto 

Araguaia. Sua 

especialidade é a venda 

de carnes, em especial de 

suínos que ele mesmo 

compra.  
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A feira livre de Alto Araguaia é repleta de personagens emblemáticos, que acabam 

demarcando e reforçando a presença do local e do popular, quanto determinantes culturais e 

legitimadores das identidades sociais. Percebemos que os feirantes mais populares possuem 

apelidos condizentes às particularidades ou elementos determinantes da localidade. É o caso 

do senhor Waldecy Martins de Oliveira, “O Waldecy do Feijão”, que se dedica à 

comercialização de frutas, em que seu apelido evidencia uma leguminosa típica da 

gastronomia local. Esse seu apelido justifica-se porque, em outros tempos e antes de ser 

feirante, o senhor Waldecy tinha como ocupação a comercialização de feijão. A atividade 

lhe rendeu o apelido que carrega consigo até hoje desde a época em que a feira funcionava 

na rua Silvio José de Castro Maia. O apelido ao qual lhe atribuíram o coloca na 

folkcomunicação oral através do formato zombaria.  

Assim como os demais companheiros de feira, Seu “Waldecy do Feirão” tem suas 

particularidades nas práticas comunicativas com os clientes que freqüentam a feira.  

Figura 3 – Embora não tenha apelido, o 

Senhor Alcino Martins de Souza adota a gíria 

como mecanismo de comunicação junto a seus 

clientes. Ele também é um feirante com mais 

de 20 anos de experiência. Trabalha com 

carnes de suíno e bovino. 
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_Hoje tem um franco bom aqui pra você! Dona Maria, vamos levar mexerica e pocã? É 

bom, é docinha. Vamos levar? Temos também carnes de porco, frango, queijo e melancia.  

(15/04/2012, Waldecy do Feijão) 

Há dois anos freqüentando a feira, a Dona Maria Rita, de 62 anos, também adota 

uma das tipologias folkcomunicacionais para atrair seus clientes e fazer boas vendas 

domingo a domingo. Utiliza peças artesanais, elaboradas com recipientes de vidro e papel 

camursa, que se transformam em bonecas que atraem a atenção dos clientes e a venda de 

pães, bolos e doces. Entre os produtos mais famosos está o “Mané pelado”
5
. As duas são 

atreladas a folkcomunicação icônica, sendo a primeira de formato diversional e a segunda 

de formato nutritivo. De fala calma e atenciosa, Dona Maria Rita atrai a atenção dos 

fregueses e sempre comercializa tudo que trouxe para mais um dia de feira em Alto 

Araguaia.  

 

“_Vamos levar o Mané Pelado. É muito gostoso. Temos também pães. Vamos aproveitar 

cliente!” (15/04/2012, Dona Maria Rita) 

                                                 
5
 Bolo doce tendo como ingrediente base a mandioca. É muito apreciado na região. 

Figura 4 – Do feijão à feira: apelidado 

de Waldecy do Feijão, este feirante é 

outra figura constante nos domingos 

de feira em Alto Araguaia. Sua aposta 

é na comercialização de frutas, 

queijos e frangos vivos. O apelido o 

torna um folkcomunicador oral. 

 

Figura 5 – Dona Maria Rita é 

uma das mais recentes 

feirantes. Porém, chama a 

atenção dos frequentadores ao 

oferecer bolos típicos da 

região. É também uma exímia 

artesã. 
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E, por fim, o mais emblemático agente-comunicador e ativista midiático entre os 

feirantes, o vendedor de remédios com ervas naturais Elias Lopes Botelho, “Baiano”. 

Trabalhando há quase um ano na feira municipal de Alto Araguaia, o feirante destaca-se 

através de sua originalidade em vender remédios feitos à base de ervas e plantas. Para quem 

passa à sua barraca, ouve uma embolada – canto improvisado – feita por meio de um 

sistema de som improvisado que se faz formado através de um microfone, um pequeno 

amplificador e uma bateria. 

O sistema de som e o microfone utilizados por Elias Botelho em muito se assemelha 

com locutor apresentador de rádio, justamente por não seguir obrigatoriamente um script, 

tem a liberdade de praticar improvisos, fato esse totalmente explícito em suas emboladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Essa aqui é a catuaba

6
. Ela é corta de baixo para cima para o “relógio” marcar 

meio dia. Se cortar de cima para baixo, o “relógio do homem” marca só seis 

horas. Esse é o nó-de-cachorro, pra levantar a moral. Esse é pra quem ta 

derrubado, ta devagar em casa, sem moral, meio fraco em casa. É pra quem 

está com a bateria fraca. A mulher cutuca, belisca e não funciona nem no 

beliscão bem no empurrão. É dar nó-de-cachorro, que é bater e 

valer.(22/04/2012, Elias Botelho) 
 

No uso da embolada, Elias Botelho arranca risos dos clientes que o procuram na 

tentativa de comprar plantas para combater algum tipo de enfermidade. Nesse sentido, 

reproduzimos aqui mais um trecho de sua embolada: Uma planta ajuda a outra, mau não te 

faz. Aqui quem compra uma vez, vira freguês. (29/04/2012) 

Nascido na cidade de Pequizeiro, estado do Tocantins, em 15 de setembro de 1978, 

o vendedor já atravessou o Brasil de Norte a Sul, de Leste a Oeste levando seus produtos 

                                                 
6
 Catuaba e nó-de-cachorro são considerados Viagras naturais 

Figura 5 e 6 – Elias Botelho preparando a tradicional garrafada (mistura de uma série de plantas). 

Enquanto faz a mistura, usa seu sistema de som improvisado para verbalizar uma embolada. Na foto 

a direita, panfletos que o feirante utiliza para se comunicar e divulgar seus produtos 
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fitoperápicos. O dom de vender herdou do pai de criação, Valdemir Marques Lins, natural 

de Jequié, interior do estado da Bahia. Além do uso da embolada, Elias Botelho tem outra 

técnica de comunicação através da utilização de panfletos. Os panfletos são de sulfite cor 

azul e impressos através de uma antiga prensa, que se apresentam na forma de uma 

publicidade rudimentar em relação aos folders e flyers, geralmente utilizados na divulgação 

dos produtos. Os panfletos, que foram impressos em preto e branco e em papéis coloridos 

como azul, verde e até rosa aproximam dos impressos da literatura de cordel (romanceio 

popular nordestino) utilizando-se da linguagem verbal na sua produção gráfica. O feirante 

alia, em sua prática cotidiana, a folkcomunicação oral através da embolada e a 

folkcomunicação visual através dos panfletos. 

De acordo com Melo (2008, p.91) os panfletos adotados por Elias Botelho para 

vender seus produtos fitoterápicos é um exemplo de folkcomunicação visual. Conforme 

depoimento do feirante, esses folhetos constituem um meio de comunicação de fácil 

manuseio e distribuição sob o intuito de popularizar a importância dos remédios naturais.  

 

Desde que comecei a fazer essas ‘folhas’ em papel colorido, as vendas e o 

conhecimento pelas ervas aumentaram bastante. Já tenho clientes até de outros 

estados. Eles telefonam pra mim querendo os remédios que preparo. (entrevista em 

15.01.12)  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho buscou não apenas enveredar-se pela vida econômica e social que 

fervilha semanalmente na feira livre de Alto Araguaia, mas compreender a dinâmica das 

camadas populares através da produção de sentidos de feirantes. Amparado pelos estudos 

beltranianos da folkcomunicação, mas se propôs a lançar um olhar sobre as diversas 

manifestações que pontuam e constituem o popular na sua relação tática e cotidiana com o 

imaginário de cidade, ao seguir pari passu o movimento dos considerados grupos 

marginalizados e seus modos de apropriação e difusão simbólica, isto é, de mediação 

quanto processo de comunicação contra-hegemônica. 

Com esse modo tático de agir, atores comunicacionais aqui estudados partem do 

anonimato – não mais marginalizados - a protagonistas de sua própria comunicação, 

adotada como um saber tático e elaborado, quanto muitas vezes reproduzida na forma de 

uma imitação, ora burlesca e cômica.  

Mais do que espaços de convívio social, detectou-se na feira livre um discurso de 

legitimidade cultural dos “de baixo” em contraponto à incapacidade política do Estado em 
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atender a população considerada periférica aos excludentes processos de modernização da 

“cidade de asfalto”, isto é, da cidade imaginada (idealizada) pela minoria dirigente. Neste 

sentido, as práticas folkcomunicacionais, além de aproximar os processos sociais dos 

processos midiáticos, promovem rupturas com o texto hegemônico, em nosso caso, 

insuflado pelos aparatos midiáticos, e fortalecem as identidades coletivas e comunitárias no 

seu entroncamento com a sociedade globalizada. 

Nota-se que do ativismo midiático dos feirantes fortalecem-se novos métodos de 

locução, interlocução e recepção, à título de mecanismos de resistência às práticas 

dominantes, já que os mesmos são marginalizados e fora da agenda setting dos principais 

veículos midiáticos de Alto Araguaia e região. Essa marginalidade a qual estão impostas, 

forçosamente ou não, fez e possibilita com que os feirantes atuem de modo tático visando 

fazerem-se ouvidos. 

Deste trabalho embrionário espera-se que se lance olhares sobre os locais que 

pontuam o popular na cidade com vistas a destacar o potencial dos agentes comunicadores 

que compõem este cenário. Também desejamos que as experiências aqui narradas 

contribuam para outras inquietações com foco nas feiras livres, e que, enfim, também 

sirvam como ponto de partida para novas investigações e outras abordagens acerca da feira 

livre quanto lugar potencial de mediações culturais no viés da Comunicação. 

 

 

REFERÊNCIAS 
AMARAL, M.F. Jornalismo popular. São Paulo: Contexto, 2006. 

 

ANDRADE, R. de, Fotografia e Antropologia: Olhares Fora-Dentro, São Paulo: Estação 

Liberdade, 2002 

 

BARBERO, J. Dos meios às mediações: Comunicação, Cultura e hegemonia. Trad. Ronald 

Polito e Sérgio Alcides. 6. ed. Rio de Janeiro: UFRJ, 2009. 

 

____________. Dos Meios às Mediações: comunicação, cultura e hegemonia. Rio de Janeiro: Ed. 

UFRJ, 1997 

 

BRANDÃO, L. Circuitos subalternos contemporâneos: pessoas, objetos e valores 

em trânsito”. Tese de pós-doc na Université d’Ottawa, 2005. 

 

BELTRÃO, L. Folkcomunicação: A comunicação dos marginalizados. São Paulo: Cortez, 1980. 

_____________. Folkcomunicação: teoria e metodologia. São Bernardo do Campo: Umesp, 2004.  

 

BRAUDEL, F. Os jogos das trocas. V.2. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 15 

CANCLINI, N. G.. Culturas híbridas. entrada e saída na modernidade. Trad. Luiz Sérgio 

Henriques. Rio de Janeiro: UFRJ, 2003. 

 

DE CERTEAU, M. A invenção do cotidiano. Artes de fazer. Tradução Ephraim Ferreira Alves. 

Petrópolis: Vozes, 1994. 

 

GEERTZ, C. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Editora Zahar, 1989. 

 

GOBBI, M. C. Bibliografia de Folkcomunicação. In: BELTRÃO, Luiz – Folkcomunicação: teoria 

e metodologia. São Bernardo do Campo: UMESP, 2004. 

 

GONZÁLEZ, J. e CÁCERES, J. G. Cultura y Metodología. México: CNCA, 1994. 

 

GONZÁLEZ, J. A. Sociologia de las culturas subalternas. Mexicali: Universid Autónoma de la 

Baja California, 1990. 

 

GONZÁLEZ, J. A. Más (+) Cultura (s) Ensayos sobre realidades plurales. México, Pensar la 

Cultura, 1994. 

 

HUBERMAN, L. História da Riqueza do Homem. Rio de Janeiro: ZAHAR Editores, 1976. 

 

MAFFESOLI, M. O mistério da conjunção. Ensaios sobre comunicação, corpo e socialidade. 

Porto Alegre: Sulina, 2005. 

 

_______________ Sobre o nomadismo: vagabundagens pós-modernas. Rio de Janeiro: Record, 

2001. 

MELO, J. M. Mídia e cultura popular. História, taxionomia e metodologia da folkcomunicação. 

São Paulo: Paulus, 2008. 

 

SILVA, L. A.; SOUZA, M. C. Estudando folkcomunicação na feira: um estudo sobre os 

processos comunicativos na feira municipal da cidade de Alto Araguaia, Mato Grosso, Brasil. 

XII Congresso Iberoamericano de Comunicación – IBERCOM, Santa Cruz de La Sierra, Bolívia,  

2011. 

 

SILVA, J. M. Cultura e Territorialidades Urbanas. Uma abordagem da pequena cidade. Vol. 5, 

Nº2. Inverno, 1987. 

 

SILVA, E. M.; SILVA, J.  M.; SANTOS, J.E.; SANTOS, M.A.; NUNES, C. O desenvolvimento 

econômico e social da feira livre de Umbaúba, 1989 a 2009. Monografia de Conclusão do Curso 

de História da Universidade Federal de Sergipe- UFSE, 2010. 

 

SCHMIDT, C. (ORG). Folkcomunicação na Arena Global: avanços teóricos e metodológicos. 

São Paulo: Doctor, 2006. 

 

SCHMIDT, C. Viva São Benedito! Festa popular e turismo religioso em tempo de globalização. 

Aparecida, SP: Santuário, 2000. 

 

TRIGUEIRO, O. Folkcomunicação e ativismo midiático. João Pessoa: UFPB, 2007. 

 

WOLF, M. (Org.). Teorias da Comunicação. 6ª ed. Lisboa: Presença, 2001. 

 


