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1. RESUMO 

Esta pesquisa propôs investigar como uma forma de comércio tradicional 

manifestada como uma feira é agente no processo de construção de identidade 

cultural em uma cidade nova brasileira, Palmas, fruto de um monótono desenho 

urbano. No trabalho, permeiam reflexões sobre a importância da chamada Feira 304 

Sul na geração de sociabilidade e vitalidade urbana enquanto equipamento 

mediadordas dinâmicas do cotidiano baseadas nas trocas materiais e imateriais. 

2. INTRODUÇÃO 

Diante de um singular contexto, avalia-se em que medida a Feira 304 Sul é um 

dos únicos espaços de sociabilidade de Palmas servindo ao encontro e à 

diversidade (de usos, fluxos e pessoas), sendo um importante agente na construção 

da identidade cultural da nova cidade. A feira atrai uma considerável parcela da 

população e ali se pode vivenciar um modo de consumo e de cidade muito 

tradicional, em oposição aos espaços estandardizados do urbanismo de Palmas. 

Para enlaçar, buscou-se refletir sobre os planos da administração local em 

transformar essa feira em um mercado público municipal.  

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo principal do presente texto é investigar como uma forma de comércio 

tradicional manifestada como uma feira é agente no processo de construção de 

identidade cultural em uma cidade nova brasileira, Palmas, planejada e edificada no 

final do século XX materializada em um monótono desenho urbano de acepções 

modernas e que por sua própria constituição (projetual e temporal) se revela mais 

como genérico e extemporâneo.  

Sob esse horizonte de análise, busca-se compreender como o espaço da 

chamada Feira 304 Sul é um dos únicos espaços de sociabilidade de Palmas 

servindo ao encontro e à diversidade (de usos, fluxos e pessoas), sendo um 

importante agente na construção da identidade cultural da nova cidade.  

 

4. METODOLOGIA 

A pesquisa se estruturou em três principais momentos:  



1. Momento abordagem conceitual do tema – estudo e discussão sobre as 

relações do terciário na cidade, bem como sobre o histórico das feiras e 

mercados. Estudo e discussão sobre sociabilidade, urbanidade e 

vitalidade urbana.  

2. Momento técnico – levantamento arquitetônico do edifício e sua inserção 

urbana. Levantamento dos principais usos e atividades da feira bem como 

seus respectivos fluxos e espaços de permanência. Diagnóstico da 

situação atual da feira, visto por suas debilidades arquitetônicas/funcionais 

e na relação correspondente entre usos, fluxos e espacialidade.  

3. Momento perceptivo – pesquisa qualitativa por meio de observações 

participativas, entrevistas com os feirantes, usuários, administração da 

Feira e lideranças internas. Observação das dinâmicas do cotidiano em 

seus mais variados dias e horários de funcionamento.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Esse trabalho é parte de uma pesquisa desenvolvida no NEPPUR – (Núcleo de 

Estudos, Pesquisas e Práticas em Urbanismo) da Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo do ITPAC (Porto Nacional, TO), que investiga as feiras e mercados 

públicos enquanto lugares geradores de sociabilidade e urbanidade. 

Em 1988, no processo de redemocratização do Brasil, foi criada uma nova 

divisão territorial no país, o Estado do Tocantins - desmembrado do norte do Estado 

do Goiás - promulgado pelo artigo 13 da então recém-aprovada Constituição. 

Confirmando uma antiga vontade política, que data de 1821 algumas manifestações 

por autonomia da região (Teixeira, 2009), ficou a cargo do então deputado Siqueira 

Campos, nomeado primeiro governador do Estado do Tocantins, a decisão de 

construir a nova capital e de localizá-la no centro geográfico do novo Estado, em 

pleno planalto central brasileiro de inóspitas temperaturas que rondam os 40 graus 

Celsius. Encomendando o projeto a um jovem escritório de arquitetura e urbanismo 

goiano, GrupoQuatro (dos arquitetos Walfredo Antunes e Luiz Fernando Cruvinel) 

defini-se por meio do memorial “Projeto da Capital do Estado do Tocantins” (1989) o 

plano básico da capital, de nome Palmas.   



Após aproximadamente 27 anos de sua inauguração, no monótono desenho 

urbano de Palmas prevalece desde sua gênese o predomínio do carro sob o 

pedestre observado em suas retilíneas e monumentais avenidas; nos imprevisíveis 

deslocamentos a pé ou por bicicleta, constatados na ausência de calçadas, ciclovias 

e inadequadas faixas de travessia; no desenho de quadras residenciais autônomas 

que não dialogam com o restante da cidade; com um centro de cidade 

predominantemente comercial muito movimentado durante a semana ao longo do 

dia e praticamente vazio às noites e aos fins de semana. Palmas é uma cidade de 

um desenho urbano avesso à sociabilidade, encontrando-se como uma capital onde 

prevalece uma ocupação dispersa acentuando ainda mais os deslocamentos 

motorizados de seus 280 mil habitantes, com muitos vazios urbanos e com poucos 

espaços que permitam a interação homem-cidade em uma escala mais humana. 

A composição dos moradores de Palmas é singular, pois constitui-se de pessoas 

vindas de todo o território brasileiro para engendrar a máquina burocrática 

governamental e que seguem chegando atraídas pelas possibilidades de emprego. 

Assim sendo, é uma cidade que não construiu ainda uma identidade, o que, 

dialeticamente reforçado pela falta de espaços representativos que auxilie nessa 

peculiar construção, letarga a identificação das pessoas com a própria cidade, 

correndo o risco de se ter um significante sem significado, onde conforme afirma 

Lefebvre (2016), uma cidade ausente de urbanidade, sociabilidade e simultaneidade, 

converte-se num corpo sem vida, servindo única e exclusivamente ao capital, 

perdendo seu potencial de mediação da vida cotidiana, tendo anulado seu valor de 

uso e passando a ser vista apenas por seu valor de troca. 

Dessa forma, a questão da identidade cultural de uma cidade é de suma 

relevância, pois é ela quem demarca sua representatividade imagética no universo 

das relações, sejam comerciais, turísticas ou sociais.  

Em Palmas, uma cidade sem memória, ainda construindo sua própria identidade, 

é descrita por Silva como “uma cidade planejada que vertiginosamente apareceu no 

meio do cerrado [...], uma cidade marcada pela ausência de tempo” e “para explorar 

essa condição de sua formação, os seus planejadores e o poder que a materializou 

instituíram uma série de alegorias em seu espaço, buscando constantemente 

símbolos que a identifiquem” (2010, p. 19). 

Dentre esses símbolos, estão algumas abstrações como de “cidade ecológica”, 

que nada tem de fato de ecologia ou sustentabilidade; de “última capital planejada 



do século XX” (Segawa, 1991), que pouco têm de planejamento urbano, onde talvez 

o mais correto fosse dizer “a última capital desenhada do século XX”; ou de “cidade 

Amazônica”, onde ainda que faça parte da Amazônia Legal, nada - nem clima, nem 

solo, nem vegetação e nem população - tem a ver com a Amazônia. No hall das 

alegorias simuladas para que a cidade tenha uma identidade cultural, têm-se a sede 

do poder na intitulada Praça dos Girassóis, onde pergunta-se o que girassóis tem a 

ver com a vegetação do cerrado permeada por cajus, pequis, favas de bolota, buritis 

e babaçu, espécies nativas da rica fauna local.  Nessa realidade artificial, em meio 

ao cerrado brasileiro, sobram narrativas que subvertem a lógica moderna sonhada, 

revelando o pastiche pós-moderno típico dos anos 1980 e entrevê uma desrazão 

própria do mundo contemporâneo. 

Neste contexto de uma cidade planejada de acepções modernas e assentada 

sob uma realidade periférica pós-moderna valendo-se dos instrumentos próprios do 

capital financeiro na era da globalização, desponta sob esse amorfo tecido urbano 

uma qualidade de feiras públicas que tendem a afirmar-se como os principais 

espaços de sociabilidade de Palmas, auxiliando na construção da identidade cultural 

local. É uma sutil contradição a ser considerada, da dominância de uma forma 

tradicional de comércio sobre uma cidade nova.  

Suprindo as necessidades de varejo da nova capital e transgredindo a camisa-

de-força do planejamento inicial proposto, Palmas possui uma intensa programação 

de feiras públicas que revezam-se ao longo dos dias da semana atendendo as 

demandas de diversas regiões da cidade.  

Para esta pesquisa, utilizamos como lócus de estudo a feira realizada em sua 

área mais central, conhecida como Feira 304 Sul. Como esse espaço de 

sociabilidade, tal qual se encontra hoje, pode ser considerado um agente na 

construção da identidade cultural da capital do Tocantins? 

Enquanto lugar para interagir, ver, sentir e escutar, sejam os odores, os ruídos, 

os gritos, o frescor dos produtos ou a troca (Braudel, 1985), os mercados e feiras 

mantêm-se como agentes de sociabilidade, confirmando sua antiga vocação 

econômica e social, ainda pulsante nas cidades. Conforme afirma Vargas, “é muito 

difícil identificar-se onde termina o econômico e começa o social e vice-versa, onde 

sai o individual e entra o coletivo” (2000, p. 78), de modo que Braudel considera o 

mercado como o “centro natural da vida social” pois está no “centro de uma vida de 

relações” (1985, p. 19). 



Por meio das relações em comum na sociedade urbana, ou seja, da 

sociabilidade gestada no espaço físico apropriado (Bourdieu, 2013), produz-se a 

vitalidade urbana, tanto defendida por Jane Jacobs (2001) como a diversidade de 

usos, de tipos arquitetônicos, de encontros casuais nas esquinas da cidade, do 

burburinho dos lugares urbanos e dos olhares vigilantes pelas vias da cidade, 

alegando que ruas e calçadas devem ser seguras, por meio de usos diversificados e 

pouco monótonas. A forma como esse espaço físico apropriado “trata” as pessoas e 

como elas se apropriam desse espaço, se dá a chamada urbanidade, que para 

Aguiar “está no modo como essa relação espaço/corpo se materializa” (2012, pag. 

62), ou seja, uma cidade como Palmas onde faltam calçadas, praças, espaços de 

encontro, mobiliário urbano e arquiteturas que favoreçam a sociabilidade, considera-

se como uma cidade de baixa urbanidade. 

A feira 304 Sul é um espaço do cotidiano que vem servindo como um local de 

compras, encontros e manifestações, favorecendo a sociabilidade na cidade e 

timidamente sem ter ainda seu potencial explorado, revelando-se como um agente 

na construção de uma identidade cultural local. Funcionando as terças e sextas das 

14 as 22hs as pessoas vão em busca além de hortaliças e verduras, produtos 

regionais como farinhas, temperos entre outros.  

 

Foto 1 e 2: Feira 304 Sul 
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Com o intuito de realizar um mosaico de percepções da Feira 304 Sul realizaram-

se algumas visitas, efetivando entrevistas com usuários, com feirantes e com 

administração local da feira. Questionados sobre a importância da Feira, 90% dos 

entrevistados vão ao local para comer além de comprar os produtos de subsistência. 

Dos usuários entrevistados, 81% afirmam encontrar algum conhecido na feira 

quando a visita, e 72% afirmam que o que os atrai, além dos produtos básicos, são 

os produtos regionais que não são encontrados em outros espaços de comércio da 

cidade. Um dado interessante levantado é que 95% dos entrevistados afirmam que 

levam convidados/visitantes de fora para conhecer a Feira, indicando ser um dos 

únicos locais turísticos da cidade e o que melhor expressa a vida urbana de Palmas 

com sua comida e sua música. O layout da Feira 304 possibilita inúmeras formas de 

circulação, assim podendo comprar, ver, degustar, sentir, ouvir, conversar, encontrar 

e vivenciar um modo de consumo e de cidade muito tradicional.  

Ao serem entrevistados, os comerciantes indicam que valorizam a excelente 

localização da feira, o fluxo de compradores e colocam em destaque os vínculos 

criados entre eles e clientes. Também levantou-se que a maioria dos feirantes 

produz a maior parte dos produtos que vendem e que trabalham nas outras feiras 

nos outros dias da semana. 90% deles queixam-se do estado de abandono em que 

se encontra a feira, apontando a falta de banheiros e conforto nas mesas e cadeiras 

das praças de alimentação, algumas observações na infraestrutura como as 

infiltrações do telhado que faz chover nas barracas e produtos e os desusos em 

algumas partes do edifício, como o andar superior atualmente sem utilização. Com 

isso houve solicitação da administração local foi realizado um estudo e a elaboração 

de um projeto arquitetônico orçado em 50 milhões de reais que converte a Feira 304 

Sul em um mercado público municipal. Muito tem se debatido a respeito dessa 

transformação, dividindo opiniões entre os feirantes, os usuários e os próprios 

incentivadores do projeto. Vejamos: 

Dos 72 usuários entrevistados, 81% responderam que acham positivo a 

conversão da feira em mercado municipal, ainda que peçam atenção a preservação 

dos artigos regionais (que dizem ser um diferencial) e pedem mais opções de 

lanches e comidas com uma praça de alimentação maior e mais organizada 

(aspecto que mais atrai consumidores à feira). Indicaram que frequentariam a feira 

nos outros dias, inclusive tendo ela como opção para almoço durante a semana. Os 

outros 29% alegam que acham suficiente a feira abrir dois dias da semana e que os 



outros dias frequentam os outros espaços de comércio da cidade para comprar os 

produtos que não são encontrados na feira, a exemplo de hipermercado, mercados 

e padarias. 

Foto 3: Feira 304 Sul 

 

Autor: Arquivo NEPPUR 

 

O efeito gourmetizador, que se apropriou do mundo alimentício transformando 

o banal em espetacular (fantasiando um valor de uso e extrapolando o valor de 

troca) também se vale da arquitetura, do urbanismo e da própria cidade por meio de 

seus usos para sofisticar, elegantizar e hipsterizar espaços, modos de consumo e 

atividades. Sob essa óptica, pergunta-se o quanto a Feira 304 Sul perderia de sua 

identidade cultural nesse processo ainda em andamento de identificação das 

pessoas com a cidade e da própria feira enquanto agente nesse processo? 

Em casos semelhantes, por exemplo, no mercado Ceasinha em Salvador (Bahia, 

Brasil) e alguns mercados públicos de Barcelona (Espanha), ao passo que 

estruturas arquitetônicas tradicionais com seus usos e atividades passaram por 

reformas de modernização, perceberam-se mudanças no perfil de público, nas 

empresas que começaram a participar do negócio, na alta de preços e no marketing 

dominante.  



Na balança entre converter ou não a Feira 304 Sul em mercado municipal, é preciso 

avançar nas discussões e reunir os mais diversos segmentos que possam contribuir 

para uma verdadeira compreensão tendo em vista sua relevância enquanto espaço 

de sociabilidade e identidade cultural na cidade. Nesse sentido, é preciso aunar os 

diversos interesses em jogo, não perdendo de vista sua capacidade de mediação da 

vida cotidiana. 

 

6. RESULTADOS 

Todo processo de requalificação em que estão envolvidos importantes agentes 

(administração pública, comércio e cidadãos) manifesta-se por meio de muitas 

dúvidas e incertezas, provindas dos múltiplos olhares que cada um direciona para o 

projeto em questão.  No caso da Feira 304 Sul, percebe-se seu poder de atração à 

população local, em uma interessante manifestação onde uma forma de comércio 

tradicional - a feira, com suas características intrínsecas, ou seja, desordem, acaso, 

possibilidades e alternativas - exerce uma dominância sobre a cidade planejada - 

com sua rigidez inicial projetual, ou seja, o plano, as determinações de ocupação e o 

zoneamento proposto - ocasionando uma simbiose única entre o asséptico desenho 

da prancheta e os usos do cotidiano ocasionados pelos usuários do dia-a-dia e a 

forma como eles se apropriam do espaço.  

Os produtos oferecidos na feira, como as frutas, verduras, legumes, temperos, 

laticínios e produtos regionais, somadas à oferta de artesanato e alimentação são o 

chamarizes para as pessoas cuja dinâmica realizada denota a capacidade da feira - 

enquanto espaço de comércio - em regular as relações sociais servindo como ponto 

de encontro, visita obrigatória para visitantes e turistas, parada para lanches, 

passeios, manifestações políticas e publicidade. É nítido como a Feira 304 Sul tem 

contribuído para a construção da identidade cultural de Palmas, principalmente por 

essa forma como ela é hoje: por seu espaço arquitetônico aberto e permeável, por 

suas barracas sem frente nem fundo, pelas infinitas possibilidades de circulação, 

pelo “jeito” casual, informal e descompromissado que lhe são tão característicos.  

Pode-se dizer que a feira extrapola os limites do projeto, causando uma interferência 

no bairro onde está inserida e determinando formas de sociabilidade na nova capital. 

Juntamente a isso, a vitalidade urbana ocasionada no entorno imediato nos dias de 

funcionamento e a vida noturna que desponta em meio à característica solidão do 



centro comercial pelas noites e fins de semana, demonstra seu potencial de 

aglomeração com o burburinho, os fluxos e o encontro tão valiosos para o tecido 

urbano das cidades. 

Entre esses aspectos, discutiu-se a conversão da Feira 304 Sul em mercado público 

municipal, onde para alguns será reforçada sua vocação por meio da renovação de 

seus usos, espaço e atividades, conformando um importante equipamento para 

Palmas. Para outros, a feira precisa apenas de reformas básicas e sutis adaptações 

para seu melhor funcionamento, preservando suas características, sua formas de 

expor os produtos e preservando sua arquitetura.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para essa discussão, buscou-se por meio de entrevistas com os usuários, com os 

permissionários e com a administração pública, compreender melhor o impacto 

desse projeto, entendendo-o pelo olhar do consumidor, do feirante e do poder 

público local. Nessa importante tarefa de escutar os interessados mais diretos, 

balizou-se as potencialidades da feira e as implicações de torná-la mercado, onde - 

ainda que diversas opiniões se posicionem a favor ou contra - a grande maioria dos 

entrevistados pedem para que sejam preservadas suas características atuais, já que 

foi observado que a Feira 304 Sul é um importante agente na construção da 

identidade cultural nessa cidade sem história, sendo um dos únicos espaços cujos 

moradores têm uma identificação. É preciso um projeto arquitetônico que se valha 

de mais insumos e do entendimento dos olhares que cada um possui do espaço, 

pois caso a feira seja descaracterizada dando vez para a estetização de uma 

simulação de vida cotidiana, corre-se o risco de se ter anulado seu processo no 

breve histórico de Palmas, passando a confirmar a lógica imperante inicial onde na 

qual todos desejam romper: a de insípida tábula-rasa genérica no meio do inóspito 

cerrado brasileiro.   
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