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GEOGRAFIA 

 

Unidade temática: Conexões e escalas. 

Objetos de conhecimento: Território, redes e urbanização. 

 

Origem das Feiras 

 

 

As Feiras representam um fenômeno sociocultural e econômico proveniente dos 

aglomerados de pessoas e barracas, onde são comercializados diversos tipos de produtos nas ruas 

(alimentos, roupas, sapatos, acessórios de casa, artesanato etc.), com o intuito de oferecer 

mercadorias a preços mais baixos. 

O termo “feira” deriva do latim “feria” e significa dia santo, feriado ou dia de descanso, posto 

que os comerciantes, preocupados em vender o excedente da produção, se reuniam próximo das 

Igrejas aos domingos (dia do senhor) para comercializar seus produtos, já que eram os locais que 

apresentavam o maior fluxo de pessoas. 

 

Feiras no Brasil 

No Brasil, as feiras existem desde o tempo da colonização e são um evento social que 

promoveu o desenvolvimento da economia interna do país. Atualmente, é muito comum nas cidades 

brasileiras as feiras serem realizadas uma vez por semana em locais pré-determinados. 

Entre as maiores e mais tradicionais feiras do país, merecem destaques: a maior feira livre 

do Brasil e da América Latina chamada “Ver-o-Peso”, que ocorre desde o século XVII, na cidade de 

Belém, no Pará, e a Feira de Caruaru, em Pernambuco, uma das maiores feiras ao ar livre do Brasil, 

iniciada no final do século XVIII. Ambas foram consideradas de grande importância histórica e, por 

isso, foram consideradas patrimônios imateriais do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN). 

Fonte: https://www.todamateria.com.br/historia-e-origem-das-feiras/. Acesso em 02/09/2020 

Imagem: freepik.com 
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Compreendendo os significados: 

 Proveniente: 

Que teve sua origem em; que provém de; originário. 

 Excedente: 

Capaz de exceder, de ultrapassar os limites de; excessivo. 

Fonte: dicio.com.br 

 

 

 

Agora é com você: 

 

1- Explique a origem do fenômeno sociocultural e econômico que é a feira: 

  

  

 

 

2- Você já foi a alguma feira?  

 

(   ) Sim (   ) Não 

 

 

3- Há feiras perto da sua casa? 

 

(   ) Sim (   ) Não 

 

 

4- Dê três exemplos de produtos que são comercializados nas feiras. Caso não saiba, pergunte 

a um responsável: 

  

  

  

  


