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A FEIRA LIVRE DE CARIRIAÇU – CE: UMA DISCUSSÃO DO TRABALHO
NO ESPAÇO DA FEIRA
Diego da Costa Pinheiro1, Marco Antonio Gonçalo da Costa2, Drª. Maria
Soares da Cunha3, Dr. Emerson Ribeiro4
O presente trabalho parte das discussões feitas na disciplina de pesquisa
geográfica com temas socioeconômicos e culturais, quarto semestre do curso de
Licenciatura em Geografia. A pesquisa objetiva analisar a construção cotidiana
do trabalho na feira livre de Caririaçu/CE. Os questionamentos para a execução
do trabalho são: quais as principais dificuldades enfrentadas pelos feirantes na
cidade de Caririaçu/CE? Como se caracteriza o trabalho do feirante? O que
dizem as políticas públicas sobre o trabalho informal? Como o poder público atua
no espaço da feira? Qual a história e dinâmica dessa feira no espaço urbano do
município estudado? Esses questionamentos norteiam o desenvolvimento da
pesquisa. A metodologia realiza-se através de leituras e de trabalho de campo
exploratório. Essa etapa é enriquecida pelo suporte teórico. Autores lidos: Milton
Santos (2008), discutindo sobre os dois circuitos da economia; Goddoy (2005),
aborda a feira como um sistema local de comercialização; Oliveira, Joseneide e
Cruz (2007) discutem o trabalho a partir de uma perspectiva histórica; Antonio
Thomaz Junior (2012) que discute o trabalho do ponto de vista geográfico. A
pesquisa encontra-se em fase de complementação da revisão teórica e empírica.
Percebeu-se o descaso da gestão municipal com os feirantes. Eles se sentem
desprotegidos, citando apenas a existência de um contrato simples para
permanecer no local da feira. Portanto, se torna fundamental o estudo da feira
enquanto atividade econômica básica para muitos sujeitos sociais que tem no
trabalho de feirante a sua condição de existência e de melhoria de vida. A
pesquisa pode nos fazer entender bem esse tipo de trabalho e nos aproximar de
suas dificuldades e contribuição para a dinâmica do comércio local.
Palavras-chave: Feira livre. Trabalho informal. Espaço. Caririaçu/CE.

1

Universidade Regional do Cariri, email: diegocosta120@outlook.com
Universidade Federal do Cariri, email: Marco4antonio4@gmail.com
3
Universidade Regional do Cariri, email: maria.soares@urca.br
4
Universidade Regional do Cariri, email: emerson.ribeiro@urca.br
2

