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Resumo 

 
A comunidade do complexo de São Braz, está dividida em quatro complexos, o restaurante, o 

hortifrúti, o pescado e o mercado com a venda de outros produtos, todos elas apresentam um 

tipo de negócio. Mas o que mais observamos nesse tipo de empreendimento é a quantidade de 

trabalhadores que já passam dos 50 anos, atuando em diversas áreas de negócio, esse por sua 

fez esse está sendo passado de família para família. Logo, o conhecimento de 

empreendedorismo também e outro fator que é passado de geração para geração, a 

convivência com o mercado gerou conhecimentos de público e venda, as bases que auxiliam 

todos em sua venda. Porém, esse tipo de empreendimento apresenta outros pontos negativos, 

como a falta de investimento por parte dos governantes com essa comunidade, o que gera um 

local de trabalho que apresentar uma dificuldade de atuação desse público para tirar os 

benefícios para seu sustento também temos outro problema que é a falta de manutenção do 

complexo, o que gera a exposição de alguns perigos para esses trabalhadores e até mesmo 

temos a situação dessa comunidade não ter carteira assinada. 
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Introdução 

 

No contexto das mais diversas cidades, há as mais variantes formas de apropriação de 

determinados espaço público, seja por meio do uso hegemônicos e não hegemônicos, que 

necessitam ser analisados e investigados através de meios acadêmicos, nos quais se inter-

relacionam dos saberes e práticas diárias (Almeida, 2009, p. 85), que utilizam os mais 

diferentes universos para desenvolver este tipo de trabalho.  

Assim, as feiras livres, tem uma trajetória cultural e uma importância histórica para a 

sociedade, na qual remonta desde tempos antigos. No Brasil, se originou em tempos ibéricos, 

trazidas pela colônia portuguesa, no período da colonização (Matos, 2005, p. 16). Atualmente, 

verifica-se que este tipo de prática, é considerado como um meio de sobrevivência, em que 

está inserida na economia urbana, definido por Milton santos (1979, p. 123), que passam a 

abrigar a marginalização ao seu redor, o abandono pelo poder público, e outras consequências 

cotidianas existentes dentro desses espaços.  

No entanto, apesar do contexto descrito, ainda está presente na atualidade como forma 

de disseminação e valorizada e reconhecida pela comunidade local, na medida que dão 

continuidade a sua expansão na qual são impulsionadas por grupos populares.  

Desta forma, nota-se que o empreendimento familiar é um ponto chave para manter a 

história dentro das feiras, na qual sempre passará de geração em geração mantendo sempre as 

suas características próprias, neste sentindo, a feira existente localizada no complexo de São 

Brás, na cidade de Belém do Pará, foi escolhida para fazer parte deste estudo de caso, na qual 

tem como objetivo trabalhar as questões sociais relacionadas ao empreendedorismo familiares 

existentes neste espaço.  

Nota-se que por trás do objeto de estudo, o local abrange uma história que se passa 

desde a época do ciclo da borracha, em que o lugar era considerado como ponto de partida 

para as transições de mercadorias das ferrovias que interligava a cidade de Belém ao 

município de Bragança.  

PANORAMA SOCIAL E REGIONAL 

A análise das feiras livres como espaços de expansão de saberes, traz consigo a 

necessidade de se trabalhar de uma forma consciente ações que possam beneficiar não 

somente os trabalhadores que estão incluso neste cenário, e sim gerar um trabalho que atinja a 

comunidade próxima, para que assim a sensibilização seja presente por parte desta.  
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Neste sentindo, o mercado de São Brás foi construído em 1911 na época áurea do ciclo 

da borracha, na qual foi um importante centro comercial, em que escoavam e 

comercializavam as mercadorias na antiga estrada de ferro Belém-Bragança, no entanto, com 

a desativação da ferrovia, o mercado veio perdendo suas características no passar do tempo, 

caindo muito das vezes em descaso. Para Carlos (2007), os lugares são demonstrados pelas 

suas inter-relações, que os indivíduos mantêm com os espaços habitados evidenciando o uso 

de uma forma simplificada. Ludwig (2008) reforça que o espaço é dotado de peculiaridades 

para aquelas pessoas que o vivenciam, seja por sua parte histórica, ou meio especifico que 

envolva as questões sociais e culturais.  

Atualmente, o complexo abrange o mercado na parte interna, e a feira localizado na 

parte externa, na qual ainda é possível observar um grande número de pessoas inserida de 

forma inadequada. Vale ressaltar, que diante do grande valor histórico, a feira de São Brás 

continua a se manter, isso se observar devido ao processo de geração familiar adotado pelos 

pais e filhos que já estão á muito tempo alocado neste local, mantendo assim as tradições e 

conservando os laços para as gerações futuras.    

Desta forma, a feira de São Brás, deve ser analisado como um local onde são 

produzidos, diariamente, saberes relacionado ao trabalho, caracterizados pelas as mais 

diversas formas, movimentos e dizeres, fortificada pelos feirantes e fregueses, vivenciadas 

pelos atores sociais no seu âmbito diário. 

QUESTÕES SOCIAIS E OS PERIGOS NO TRABALHO 

Muito tem se discutido sobre as questões da terceira idade no campo de trabalho, 

sendo que os dados do IBGE comprovam que cerca de 4,5 milhões de idosos estão no 

mercado de trabalho, tudo isso reflete em como eles ainda estão ativos nessa categoria, sendo 

que são muitos tem o mercado informal como sua válvula de escape para a ociosidade e o 

sustento da família, já que em muitos casos o mercado formal acaba que não quer mais 

adquirir esse trabalhador em seus mercado, por infinitos motivos, um dele é o grau de risco 

que esses trabalhadores possam estar expostos.  

Mas em contra partida a terceira idade do século 21 vem apresentam uma contra 

partida em tudo isso, está mais saudável, dados comprovam que essa categoria de trabalhador 

tem praticado mais exercício, tem se alimentado mais, está mais feliz é agora não é mais 

chamada de terceira como antigamente com aquele estereótipo de uma pessoa frágil e 

delicada, agora assume uma nova categoria conhecida como a melhor idade, essa que vemos 
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em nosso dia-a-dia nas feiras, nos mercados ou até mesmo em trabalhos que exigiam mais 

atenção e cuidado. 

Porém, o que irá se questionar aqui não é apenas a questão da capacidade da melhor 

idade lidar com essas diversas atividade, as quais são exercidas todos os dias por eles, mas 

sim, a periculosidade que todos eles estão sendo expostos a esse trabalho, ocasionando algum 

tipo de desgaste para a sua saúde com o decorrer de sua atividade, afinal nós sabemos que eles 

já tem uma desgaste de seus membros um pouco mais rápido do que qualquer outro 

trabalhado. 

Sendo assim, algumas atividades trabalhistas “irregulares” como o trabalho em uma 

feira pode expor todos a essa periculosidade de um trabalho, o qual não estão com seus EPI’S 

devido ou até mesmo sem seus adicionais de periculosidade adicionados em seu salário, tudo 

isso contribui para um trabalho mascada sem perigo, porém não é isso que observamos no 

cotidiano dessas pessoas. 

No mercado de São Braz não é diferente, pois lá funciona uma feira ao ar livre e um 

mercado de venda de diversos produtos, sendo assim esse estabelecimento tem como público 

vendedor a terceira idade, que em sua grande maioria já está lá exercendo sua atividade a 

bastante tempo. 

No complexo pela falta de manutenção observamos que a comunidade tem algumas 

dificuldades no exercício de seus trabalhos, tal comunidade foi deixado de lado pelo poder 

público, assim nessa comunidade existe um certo número de pessoas marginalizadas que 

convivem no complexo e que fazem uso dele após o termino da feira, mas esse trabalhadores 

estão exposto a outro tipo de perigo o dos seus próprios trabalhos como o de se machucar com 

algum material cortante ou as doenças geradas pela logística de suas mercadorias.   

NEGÓCIO FAMILIAR 

No complexo de São Brás, é possível visualizar e estudar (através de questionários 

socioeconômicos) a faixa etária dos comerciantes; assim, percebemos que as idades diferem 

bastante.  

Foi feito um estudo mais profundo, com perguntas sobre parentesco com outros 

vendedores, e a análise mostrou que vários dos jovens trabalhando ali são parentes dos mais 

antigos lojistas. Desta forma, percebemos o tipo de empreendimento preponderante naquele 

lugar - o negócio familiar.  

As firmas familiares tem suas bases conceituais, estruturais e funcionais de uma época 

onde ainda se usava o escambo como prática dominante e as habilidades do trabalho eram 
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transmitidas de pai para filho - sendo estas 90% das empresas brasileiras. Atualmente, a 

tendência dos herdeiros em seguir os passos do fundador está cada vez mais rara e os 

negócios familiares perdem visibilidade no mercado.  

Sendo antagônico à sua era, o Complexo de São Brás tem a maioria de suas barracas, 

boxes e balcões nessa modalidade de firmas - com pais, filhos e netos no mesmo local ou em 

setores diferentes da feira. Além disso, é possível comprovar que as famílias residem em 

bairros diversos, mesmo comprando na Central de Abastecimento do Estado do Pará (Casa); o 

que reforça os problemas de seus empreendimentos. 

O negócio familiar, se bem administrado, pode levar as pessoas a se desenvolverem e 

criarem respeito pela empresa. Contudo, no Complexo de São Brás, as habilidades dos 

sucessores e ajudantes não evolui, causando um rompimento na continuidade da firma. Além 

disso, há a quebra do princípio da entidade - o qual afirma que o patrimônio da instituição não 

deve se confundir com os dos seus sócios ou a firma pode acabar gerando prejuízo. Há 

também os casos em que estes jovens são impedidos de estudar (não pelos pais, mas pela 

situação difícil vivenciada) para trabalhar na feira. Com o nepotismo impedindo a 

profissionalização, os vendedores do Complexo de São Brás se permitem uma organização 

informal, confusa e incompleta. Por isso, o projeto tem buscado montar cursos para 

demonstrar formas de organização e planejamento aos feirantes; de modo que estes possam se 

desenvolver. 

Apesar de ser um espaço histórico, o Complexo de São Brás se tornou um local 

insalubre e nocivo aos seus trabalhadores e lojistas. Com diversos problemas na estrutura, o 

lugar foi quase abandonado pelas autoridades; estas somente fazem a limpeza do local e 

cobram taxas dos feirantes. A manutenção é paga pelas famílias que trabalham no Complexo; 

sendo raras as revitalizações feitas pela prefeitura. Além disso, existe a insegurança com a 

falta de guardas e rondas. Os cursos ofertados pelo governo são feitos em lugares longe da 

feira e muitos dos lojistas não têm condições de comparecer. Contudo, temos feito cursos de 

manuseio de alimentos e ações dentro do complexo; um local que eles já estão acostumados e 

não se sentem tão intimidados a fazer questionamentos. Por conseguinte, as famílias que lá 

trabalham podem ter um espaço de trabalho mais saudável.  

 

 

 


