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A feira livre se constitui em um importante espaço de relações econômicas e sociais, 

sobretudo no Nordeste, onde ainda são consideradas uma tradição, apesar da expansão e 

concorrência dos supermercados e hipermercados. Diversos estudos demonstram as 

inadequadas condições de higiene nestes locais, aliadas às estruturas físicas precárias. 

Soma-se a estes fatores, a possibilidade de contaminação química por agrotóxicos, em 

especial, dos alimentos consumidos na forma in natura, assim como a exposição 

ambiental por metais pesados, uma vez que os meios urbano e rural de Santo Amaro 

apresentam elevada contaminação por resíduos sólidos perigosos produzidos por uma 

fundição de chumbo. O objetivo da pesquisa foi compreender os significados da 

contaminação alimentar para os feirantes de Santo Amaro do Estado da Bahia. Tratou-

se de um estudo de abordagem etnográfica, que privilegiou a experiência dos sujeitos. 

As técnicas utilizadas foram entrevista semi-estruturada, diário de campo e observação 

participante. O processo de compreensão se desenvolveu através da análise 

hermenêutica, a partir de repetidas leituras da narrativa textual, identificando-se os 

significantes das falas. Constatou-se que os significados da contaminação alimentar são 

construídos muito mais por influências culturais, baseados em crenças e costumes do 

que pela interferência de conhecimentos técnico-científicos. A noção de contaminação 

restringiu-se às percepções dos sentidos. Contaminantes físicos visíveis e odores 

desagradáveis são os possíveis transmissores de doenças e impurezas. A contaminação 

microbiana permanece na invisibilidade. O agrotóxico é representado como algo 

imponderável, invasor do mundo conhecido, provocando estranhamento na relação dos 

feirantes com os alimentos. Observou-se uma naturalização do risco de contaminação 

pelo chumbo, ilustrando que numa cidade com preocupantes índices de contaminação 

ambiental pelo chumbo, os feirantes dispõem de percepção limitada sobre a presença 

deste risco nos alimentos e casos em que houve desconhecimento da problemática de 

contaminação dos alimentos comercializados. 
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The street market constitutes an important area of economic and social relations, 

especially in the Northeast, where they are still considered a tradition, despite the 

expansion and competition from supermarkets and hypermarkets. Several studies have 

demonstrated the poor hygienic conditions at these sites, combined with poor physical 

infrastructure. Added to these factors, the possibility of chemical contamination by 

pesticides, particularly the food consumed in natura, as well as environmental exposure 

to heavy metals, since the urban and rural areas of Santo Amaro with high 

contamination hazardous solid waste produced by a lead smelter. The research aim was 

to understand the meanings of food contamination to the street market vendors of Santo 

Amaro in Bahia State. This was a study of an ethnographic approach, which focused on 

subjects' experience. The used techniques were semi-structured interviews, field diary 

and participant observation. The process of understanding was developed through the 
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hermeneutic analysis, from repeated readings of the textual narrative, identifying the 

significance of narratives. It was found that the meanings of food contamination are 

built much more by cultural influences, based on the beliefs and customs than by the 

interference of technical-scientific knowledge. The notion of contamination was 

restricted to the sense perceptions. When food shows uncharacteristic signs indicate a 

nuisance or association to danger. Visible physical contaminants and unpleasant odors 

are potential transmitters of disease and impurities. Microbial contamination remains in 

invisibility. The pesticide is represented as something imponderable, invasive of the 

known world, causing an estrangement in the relationship of street market vendors with 

the food. It was observed a naturalization of the risk of contamination by lead, 

illustrating that in a city with alarming rates of environmental contamination by lead, 

the street market vendors have a limited perception about the presence of this risk in 

food and cases where there was ignorance about the market food contamination 

problem. 
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