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Levantamentos sobre o Consumo de Jeans na Feira Hippie de Goiânia 

 

Resumo 

Neste trabalho apresento a Feira Hippie de Goiânia, campo em que 

realizo minha pesquisa de mestrado, e algumas de suas principais 

características. As relações estabelecidas pelos consumidores, com e a partir 

do jeans vendido na Feira, são o foco da pesquisa que se concentra dentro dos 

estudos em antropologia do consumo e cultura material. Começo com uma 

caracterização da Feira como um lugar que vende moda popular, e como esse 

tipo de moda se relaciona como o gosto do consumidor que frequenta esse 

lugar. A partir disso faço uma descrição do jeans vendido na Feira e, me 

apoiando em outras etnografias sobre o jeans, traço alguns apontamentos 

sobre as relações estabelecidas com e a partir do jeans, levando em 

consideração as características físicas do produto e a carga simbólica que este 

carrega para quem consome na Feira Hippie. As dicotomias 

qualidade/quantidade e conforto/aparência, aliadas ao gosto, aparecem até 

agora na etnografia como principais fatores para a escolha do jeans pelo 

consumidor.  
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Introdução  

Com o aumento das pesquisas em consumo e cultura material 

dentro da antropologia nos últimos anos é visível o grande avanço no campo 

teórico desta área. Desde clássicos da disciplina como Mauss (2008) e 

Douglas e Isherwood (2004) os estudos em antropologia do consumo tem se 

aprofundado e buscado responder questões contemporâneas que se mostram 

tão complexas quanto o estudo, por exemplo, relações interétnicas, grupos 

deslocados e grupos não hegemônicos. Encontramos estudos sobre as 

relações entre consumo e objetos na sociedade contemporânea em diferentes 

e renomados autores como Bourdieu (2008, 2011), Sahlins (2003, 2007), 

Appadurai (2009), Miller (2013) e Baurillard (2009). Cada um com sua 



perspectiva e recortes próprios, proporcionaram, e alguns ainda proporcionam, 

ricas discussões sobre a importância e relevância dos estudos sobre consumo, 

objetos e as relações que estabelecemos com estes em nossa vida.  

Em meu projeto de dissertação escolhi analisar as relações entre 

objetos e pessoas a partir da Feira Hippie de Goiânia, que a partir de agora 

tratarei por FH. Situada na Praça do Trabalhador em Goiânia e conhecida 

como a maior feira livre da América Latina, a FH conta com aproximadamente 

09 mil barracas, o número exato é desconhecido tanto pelos feirantes quanto 

pela prefeitura que regulariza a feira. Milhares de pessoas vêm de toda parte 

do país para comprar vestuário na FH e revender em suas cidades. Montada 

todos os fins de semana ao lado da rodoviária de Goiânia a FH não para de 

crescer e incentivar o crescimento econômico da região em que se encontra. 

No meio de um campo tão extenso e complexo escolhi como ponto de partida 

analisar as relações entre sujeitos e coisas a partir das calças jeans vendidas 

na FH. Abaixo uma imagem aérea da FH montada ao lado da rodoviária de 

Goiânia. Todas as barracas azuis na foto participam da FH. 

 

Fonte: 
http://www.apontador.com.br/local/go/goiania/festas_e_eventos/C404903913413U4137/feira_hi

ppie.html Acesso em: 23/08/2015 

http://www.apontador.com.br/local/go/goiania/festas_e_eventos/C404903913413U4137/feira_hippie.html
http://www.apontador.com.br/local/go/goiania/festas_e_eventos/C404903913413U4137/feira_hippie.html


Mesmo sem dados quantitativos acredito que, após a malha, o jeans 

é o tecido mais vendido na FH. Inúmeras barracas vendem calças jeans 

masculinas, femininas e infantis, entre outras peças como saias e shorts. 

Assim, farei uma conceituação da FH como mercado de moda popular e com 

alguns dados etnográficos esboçarei sobre o gosto presente na FH.  

Moda Popular 

Situando a FH, principalmente pelo baixo preço de seus produtos, 

posso afirmar que vende uma moda popular. Em seu livro, A Experiência do 

Status (2007), Bergamo faz considerações sobre o que considera moda 

popular (p. 121), onde afirma ser consumida pelos “menos favorecidos” (p. 

127). O baixo preço das peças, a forma de distribuição destas na vitrine e o 

público que consome estas peças são algumas das medidas utilizadas para 

essa classificação. Sobre o consumo de moda popular Bergamo diz que:  

Como é sabido, esse gosto não é reconhecido enquanto tal 
pelos meios de informação legítimos do mundo da moda, 
sendo por eles classificado como uma “forma (rudimentar) de 
imitação”. Um indicativo disso é o uso “corriqueiro” que é feito 
da expressão “gosto popular”: deixa patente um não-
reconhecimento e uma homogeneização de diferenças para as 
quais não se reconhece nenhum estatuto. (p. 128) 

Considerado por muitos como “brega”, o produto de moda vendido 

na FH apenas participa de outra lógica, um universo cosmológico diferente do 

proposto pelo mercado hegemônico de moda e que reflete o gosto de quem 

frequenta aquele espaço. Canclini (2009) argumenta que “ainda que os setores 

subalternos não disponham do tempo nem dos recursos econômicos da 

burguesia para se entregarem a uma “estilização” da sua vida, não vivem uma 

vida sem estilo” (p. 88). Observando toda a variedade de produtos que a feira 

oferece, entendo que a moda popular se mostra muito mais aberta as 

diferenças que a moda hegemônica. Vejo como moda hegemônica os produtos 

e informações vindos de passarelas nacionais e internacionais, que além dos 

preços exorbitantes circulam apenas em espaços não acessíveis para a 

maioria das pessoas. Nizia Villaça (2010) faz uma oportuna discussão sobre 

moda, consumo e periferia em seu livro Mixologias: Comunicação e Consumo 



da Cultura. No capítulo intitulado “Espaços periféricos: negociações midiáticas” 

a autora analisa a produção de sentido gerada pelo consumo na periferia do 

Rio de Janeiro.  

Utilizando da teoria da comunicação e da antropologia do consumo, 

a autora discute o sistema da moda e o consumo contemporâneo analisando o 

hibridismo presente na contemporaneidade. Villaça observa um consumo da 

diferença no mundo da moda, onde as tendências, as informações de moda, 

não partem do centro para a periferia, mas fazem o caminho inverso. A 

diferença (Différance), como definida por Derrida (1991) é entendida como um 

novo vetor significante no sistema da moda. Villaça diz que “contra os 

reducionismos identitários, a diferença, como prazer de multiplicar e não como 

dever a ser uniformizado. A diferença é nômade, anômica, diaspórica.” (p. 78). 

A autora fala também sobre a relação entre moda e o espaço urbano: 

A visibilidade urbana estimula os discursos do consumo, 
notadamente da moda que, segundo Georg Simmel, se não 
quer mudar o mundo, pretende arrumá-lo com um novo olhar. 
Ela ressemantiza o espaço e, na sua dimensão simbólica, 
organiza e desorganiza a vida social por meio das aparências 
que se cruzam entre grupos. A publicidade e o consumo são 
alguns vetores dessa construção de superfícies em que o 
sentido desliza jogando com o up and down dos indivíduos e 
lugares. (p. 199)  

Já no texto Corporeidades urbanas: trajetos periféricos (Corpo, 

moda e comportamento) (2011), Villaça afirma que entende a moda como “fator 

de mobilidade social e individual, atitude cultural que entre outras artes vem 

acentuar o caráter dinâmico da cena contemporânea, trabalhando com o 

imaginário de misturas” (p. 55). Assim, entendo a moda consumida na FH 

como periférica, hibrida e voltada para a afirmação da diferença. 

Em A Distinção (2008) Bourdieu faz uma análise do gosto a partir de 

sua teoria dos campos e de diferenças entre classes sociais. Baseando-se nas 

diferenças culturais entre as classes francesas, o autor diferencia o gosto entre 

“gosto legitimo”, “gosto médio” e “gosto popular”. Não me interessa aqui citar as 

definições e especificações de cada uma destas diferenciações, nem lançar 

criticas à Bourdieu, já feitas brilhantemente por diversos autores (Canclini 2009, 



Gringnon e Passeron 1991 entre outros), mas usá-lo como ponto de partida 

para discutir o gosto.  

Em suas definições sobre gosto baseadas na divisão de classe 

Bourdieu acredita que o “gosto popular” esta sempre subordinado ao “gosto 

legitimo” o gosto hegemônico propagado pela burguesia capitalista. Colocando-

os em oposição, o autor pensa o gosto popular a partir da falta, e o gosto 

hegemônico a partir da abundância. Para Bourdieu a única saída para os 

setores populares é a imitação do gosto hegemônico, já que este seria 

possuidor de maior capital econômico e cultural. Tais definições, muito uteis 

para começarmos a pensar o consumo estético presente em nossa sociedade, 

não se mostram válidas quando aplicadas a realidade brasileira, por exemplo.  

Mylene Mizrahi (2011), a partir de uma etnografia feita nos bailes 

funks do Rio de Janeiro, percebe outro processo de formação do gosto nas 

classes populares. A autora afirma que  

the production of taste at Rio de Janeiro’s Funk parties, on the 
other hand, denotes a differing tendency than that deployed by 
Bourdieu. Both their formal aspect and the locality of the 
production speak for a relative autonomy from any hegemonic 
taste in the conformation of Funk Aesthetics. (p. 128) 

Em minhas observações na FH visualizei um cenário semelhante. O 

jeans vendido na FH pouco se parece com o visto nas vitrines dos shoppings 

ou nas passarelas de desfiles internacionais. As calças, tanto masculinas 

quanto femininas, apresentam uma grande variedade de detalhes. Bordados, 

tachas, recortes, bolsos, estampas, strass, entre outros elementos, se 

encarregam de criar uma diferença infinita entre todas as calças vendidas na 

FH.  

O Jeans da FH: Primeiros Apontamentos 

A FH, em seu aparente caos estrutural, reflete o gosto de um grupo 

que busca por produtos que não encontrariam com facilidade em outros 

ambientes. A partir de conversas com consumidores do jeans vendido na FH 

pude perceber duas dicotomias que são criadas a partir do produto. A primeira 



é a dualidade entre qualidade e quantidade, e a segunda entre conforto e 

aparência. Como são várias as barracas que vendem jeans na FH, dificilmente 

alguém não encontrará o que procura lá, mas a maioria das buscas se dão, ou 

por peças baratas nas quais não se busca muita qualidade, ou por produtos de 

melhor qualidade com um valor mais alto. Esse valor mais alto na FH se mostra 

ainda baixo quando comparado com os valores praticados por lojas de 

shoppings. Pude averiguar até agora uma variação entre R$25,00 e R$80,00 

nos valores das calças vendidas na FH. Alguns dos fatores que influenciam o 

valor mais alto ou mais baixo são a qualidade do tecido, as lavagens 

empregadas, a modelagem do modelo, os tipos de detalhes como bordados, 

recortes e aviamentos (não necessariamente quantidade), a quantidade de 

peças produzidas de cada modelo (quanto mais peças produzidas menor o 

valor final), e o gênero a que é destinada a peça, sendo o jeans masculino 

normalmente mais barato que o feminino.  

Na relação entre conforto e aparência, percebi as pessoas que 

buscam um jeans confortável e as que buscam um jeans que as deixe com o 

corpo que desejam. Aqui os fatores que influenciam a escolha variam de 

acordo com a ocasião em que será usada a calça jeans e também o gênero 

que usará. Entre as mulheres é grande o sucesso de um tipo de calça jeans em 

que a modelagem “levanta o bumbum”, modelagem que é buscada tanto para o 

dia-a-dia quanto para eventos sociais. Recortes feitos no tecido, com a costura 

na angulação certa, e uma redução do gancho da calça, dão o efeito de que o 

bumbum está mais “em pé”. Para eventos sociais a busca é por calças que 

possuem mais detalhes, como pedrarias, e em que a composição do jeans 

apresente maior presença de tecido sintético, o que facilita a movimentação, 

devido ao fato de as calças serem muito justas. Também é maior a procura por 

calças que “escondam a barriga”, onde a barriga de quem usa é pressionada 

pelo tecido, não tornando o uso muito confortável. 

Abaixo uma calça jeans da marca Pitbull Jeans, marca bem vendida 

na FH, em que é visível a modelagem “levanta bumbum”.  



 

Fonte: http://www.modat.com.br/calcas-pit-bull-femininas-belas-opcoes-da-moda/ Acesso em 

23/08/2015. 

 Para o dia-a-dia as mulheres parecem buscar um jeans mais 

confortável e que não precise ser lavado a cada uso diário. Aqui o conforto 

aparece também na modelagem das calças que, além de serem feitas de um 

jeans mais leve, não são tão coladas ao corpo nem possuem uma grande 

variedade de detalhes. 

Pude verificar ate agora duas grandes variações nas calças 

masculinas. De um lado as calças mais folgadas, feitas em jeans mais pesado, 

onde a variação de uso para o dia-a-dia e para ocasiões especiais se faz 

aparentemente entre novo e usado, não havendo muita variação na 

modelagem, mas algumas variações entre calças básicas com poucos detalhes 

e calças com recortes, bolsos e bordados. De outro lado, uma variação mais 

recente para o púbico masculino, as calças mais justas, conhecidas como 

skinnys, de tecido mais leve, normalmente com mais fibras sintéticas em sua 

composição, e menos detalhes e lavagem. Essas calças são mais consumidas 

http://www.modat.com.br/calcas-pit-bull-femininas-belas-opcoes-da-moda/


por jovens, e sua principal característica é ser bem colada ao corpo, sendo foco 

de homens mais magros ou com a musculatura das pernas bem definida.  

No momento em que se encontra a pesquisa, mais relações se 

mostram difíceis, sendo necessário mais trabalho de campo para sair das 

análises do produto e compreender melhor o usuário deste objeto. Acredito que 

a análise das relações entre produtos e pessoas deve atingir um nível mais 

profundo de percepção e análise etnográfica. Mizrahi (2011), analisando as 

“calças da gang”, conhecidas internacionalmente como “brazilian jeans” afirma 

que: 

If the media discourses, expressing the ambiguities involved in 
the style’s appropriation by high and middle classes and 
celebrities, simplify and explain the success of these “Trousers” 
merely by reference to their effect upon the body – giving them 
a bum, the grass-roots discourses reveal by contrast that the 
object in itself does not have any such meaning. (p. 122) 

Daniel Miller e Sophie Woooward no texto Manifesto for a study of 

denim (2007) levantam fatores históricos, relatos etnográficos e conceitos 

filosóficos como justificativa para o estudo do jeans, que dizem ser “the most 

personal, the most intimate item of clothing that anyone had yet experienced” 

(p. 344). Os autores relacionam o jeans, seu uso e escolhas, com elementos 

como ansiedade, segurança, individualidade, coletividade, noção de eu (self) e 

o apontam como uma ótima opção para análise da relação entre o local e o 

global. Assim acredito que, com a conclusão da pesquisa etnográfica, poderei 

relacionar campo e teoria a fim de alcançar uma melhor compreensão sobre as 

relações de consumo presentes na Feira Hippie de Goiânia. 
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