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RESUMO: o presente estudo apresenta discussões acerca do conceito de território levando em 

consideração as feiras livres como territórios temporários. Assim, o objetivo deste trabalho 

consiste em caracterizar as feiras de Capinópolis/MG, levando em consideração a importância das 

mesmas para a manutenção da cultura e valorização da produção local, destacando a 

organização destas durante determinados períodos, no caso durante um dia da semana. Para a 

realização deste estudo, fez-se necessário o levantamento bibliográfico de obras que discutem 

tanto o território quanto as feiras livres, assim como trabalhos de campo nas feiras, tendo como 

objetivo o registro fotográfico das mesmas. Notou-se por fim que as feiras fazem parte da cultura 

da população e que a realização destas contribui de forma efetiva para a manutenção da cultura. 

PALAVRAS-CHAVE: Território; Feiras Livres; Cultura; Trabalhos de Campo. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Ao longo dos tempos a Geografia tornou-se responsável por compreender e dar significado 

as relações do homem com o espaço no qual habita, e direta ou indiretamente passa a interferir, 

uma das categorias que a Geografia passou a utilizar, para compreender essas dinâmicas de 

organização do espaço e suas relações de poder, foi o Território. Esta categoria considerada por 

muitos geógrafos uma das mais complexas seja pelas diferentes correntes que passaram a se 

dedicar ao seu estudo, ou pelo fato de que as relações estabelecidas entre homem e espaço 

dependam muito do grupo de convívio e ao poder ao qual está subordinado.  

Assim, o presente estudo visou compreender a dinâmica de territórios temporários em 

cidades pequenas tomando como exemplo o caso das feiras livres na cidade de Capinópolis/MG. 

Objetivou-se também identificar o papel destas para a cidade no que tange as características 

culturais da mesma, assim como a contribuição destas para a distribuição das mercadorias 
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produzidas no município (usa-se município, pelo fato dos produtos oferecidos nas feiras terem 

vínculo principalmente com a zona rural).  

Estudar a dinâmica dos territórios temporários faz-se importante, pois contribuir com estas 

discussões em cidades pequenas torna-se pertinente a partir do momento em que observar estes 

fenômenos em tal escala pode vir a enriquecer pesquisas futuras. Desta forma o trabalho foi 

idealizado pensando na dinâmica das feiras em Capinópolis/MG, dando destaque as discussões 

teóricas calcadas em autores que fundamentaram este estudo, visando apresentar os principais 

conceitos (território e feiras livres), logo em sequencia são realizados alguns apontamentos 

quanto às feiras de Capinópolis/MG e suas principais características, assim como a contribuição 

para os produtores rurais e manutenção da cultura local. 

Para a realização deste estudo fez-se necessário estabelecer algumas etapas 

metodológicas visando maior sistematização do mesmo. Primeiramente fez-se necessário o 

levantamento bibliográfico de obras que abordassem principalmente a questão do território, 

tomando como base principalmente Saquet (2009), Souza (2000) e Raffestin (2009), estabelece-

se então um diálogo entre estes visando a ideia de que eles “conversem” e se complemente (ou 

se contraponham), assim como reflexões dos autores deste estudo. 

Num segundo momento foram realizados trabalhos de campo nas duas feiras realizadas 

na cidade de Capinópolis/MG na busca por compreender a dinâmica das mesmas assim como a 

contribuição destas para o município. Durante estes trabalhos de campo foi realizado registro 

fotográfico, assim como levantamento dos produtos e atividades desenvolvidas ali. 

O presente estudo visa assim apresentar a relação dos territórios temporários em cidades 

pequenas, tomando exemplo das feiras livres como atividades que se apropriam de um 

determinado espaço por um período de tempo e nele imprime características e normas, 

constituindo assim um território, mesmo que temporário. 

 

2. DISCUSSÃO TEÓRICA  

 

Na busca por definir o conceito de território depara-se com diversos autores e diversas 

correntes de pensamento, hora divergindo dos demais e hora complementando conceitos 

abordados anteriormente. Desta forma fez-se necessário o levantamento destes conceitos, além 

de buscar uma definição que maior se encaixe na realidade abordada neste estudo, assim, foram 

citados autores que se dedicaram a esta categoria de análise da Geografia ou que de alguma 

forma contribuíram para a discussão (SOUZA, 2009; RAFFESTIN, 2009; SAQUET, 2009; SOUZA, 

2000; GIL, 2004; ROSENDAHL, 2005). 

Estudos de Geografia vem reforçando a necessidade de se trabalhar os conceitos 

corretamente, a confusão entre os pesquisadores advém da semelhança entre algumas 
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discussões ou simplesmente pela desatenção no momento da pesquisa. Os cinco conceitos 

principais (espaço, território, lugar, região e paisagem) possui momentos distintos ao longo da 

construção da ciência geográfica. As teorias mais recentes visam complementar os conceitos 

estabelecidos anteriormente e assim apresentar novas formas de aplicação dos mesmos. 

Tendo espaço como conceito mais abrangente entre os cinco, é o mais passível de erro 

durante a utilização em estudos sobre territórios. A partir do momento em que se insere o poder 

no espaço, surge aí o que será discutido como território. Para isso a discussão vai do espaço ao 

território, passando pela fase da apropriação do mesmo à organização do território regido por um 

determinado poder (no caso temporário). 

Ponto inicial para a discussão é a relação entre espaço e território, visando basicamente 

diferenciá-los, apresentando então a divergência entre eles. Duas categorias de análise da 

Geografia que se complementam, mas não se referem a mesma coisa. Para tal, recorreu-se a 

Raffestin (2009), que destaca a importância em diferenciá-los assim como entender a 

complementaridade que estes exercem. 

Espaço e território não são termos equivalentes e nem sinônimos. Utilizando-os 
indiferentemente, os geógrafos introduziram em suas análises algumas confusões 
notáveis. É fundamental entender como o espaço está em posição que antecede 
ao território, porque este é gerado a partir do espaço, constituindo o resultado de 
uma ação conduzida por um ator que realiza um programa em qualquer nível. 
(RAFFESTIN, 2009, p. 25) 
 
 

Observa-se que o espaço antecede o território servindo como palco para as relações que 

ali serão estabelecidas, cabe aqui ressaltar o espaço como uma análise geral, enquanto o 

território surge como uma construção social e política organizando o espaço de acordo com um 

determinado poder ou sistema. Assim por si só o espaço não se configura um território, porem-no 

entanto, a partir do momento em que o homem e suas relações são inseridos, o mesmo passa a 

ser territorializado. Partindo deste pressuposto Lopes de Souza destaca que: 

Sem dúvida, sempre que houver homens em interação com um espaço, 
primeiramente transformando a natureza (espaço natural) através do trabalho, e 
depois criando continuamente valor ao modificar e retrabalhar o espaço social, 
estar-se-á também diante de um território, e não só de um espaço econômico: é 
inconcebível que um espaço que tenha sido alvo de valorização pelo trabalho 
possa deixar de estar territorializado por alguém. (SOUZA, 2000 p. 96) 
 
 

É importante ressaltar o papel do homem na construção de um território, tendo em vista 

que são suas ações que contribuirão para a organização do mesmo. O território passa a ser 

reflexo dessas relações imprimindo no mesmo as características sociais, econômicas e 

principalmente de poder nele estabelecidas. Complementando os ideais de Souza (2000) têm-se 

estudos como o de Saquet (2009), que além dos conceitos de espaço e território, utiliza também o 

de paisagem que configura o visível do processo de territorialização. 
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Neste sentido:  

O território é um espaço natural, social, historicamente organizado e produzido; a 
paisagem é o nível visível e percebido deste processo. [...] O território é produto 
de ações históricas que se concretizam em momentos distintos e sobrepostos, 
gerando diferentes paisagens. (SAQUET, 2009, p. 81) 
 
 

Enquanto o espaço se configura como um conceito chave de abordagem mais abstrata, a 

paisagem surge como o visível, a captura de um determinado momento do espaço (ou no caso, 

de um território). O território constitui uma dinâmica fluída enquanto a paisagem funciona como 

um “quadro” pintado para representar um momento exato deste processo. 

Gil (2004) destaca que o território não é produzido de forma isolada, necessitando assim 

das articulações políticas e sociais as quais estes grupos ou indivíduos estão submetidos num 

determinado recorte temporal, ou seja, o processo de formação do território está intimamente 

ligado ao tempo e modo de produção vigente. Assim, o território se moldará de acordo com a 

realidade vivenciada naquele momento, muitos territórios se formam e se transformam, 

adaptando-se a novos poderes ou dinâmicas que se apresentam e os modificam. 

Saquet complementa essa ideia de que o território é construído ao longo do tempo com 

base nas relações e atividades desenvolvidas naquele determinado espaço. Desta forma entende-

se que a “territorialização é resultado e condição dos processos sociais e espaciais, significa 

movimento histórico e relacional” (SAQUET, 2009, p. 83). A partir daí pode-se definir a 

territorialização como processo lento e acumulativo, enquanto o território como produto gerado por 

esta evolução temporal, social e política. 

Em suma o território se caracteriza como fragmento do espaço no qual um determinado 

poder é aplicado, visando organizar este a partir de um sistema regido e sistematizado com base 

em certas regras. Convergindo com a ideia de poder, depara-se com a ideia de Marcelo Lopes de 

Souza, que apresenta o poder como relação social que necessita do espaço para se perpetuar e 

configurar o território.  

Desta forma: 

O poder é uma relação social (ou, antes, uma dimensão das relações sociais), e o 
território é a expressão espacial disso. A existência do território é impossível e 
inconcebível sem o substrato espacial material, da mesma maneira que não se 
exerce o poder sem contato com e referência à materialidade em geral; ao mesmo 
tempo, porém, o território não é redutível ao substrato, não devendo ser com ele 
confundido. (SOUZA, 2009, p. 66) 
 
 

A ideia de Souza faz surgir um termo de grande importância para a definição do que vem a 

ser o território, o “poder”, não é possível pensar o território sem um poder sendo executado 

naquele espaço. Desta forma, sendo ele cultural, político, militar, econômico, etc., exercido num 

dado espaço, este passa a configurar-se como território regido pelas características do grupo 

possuidor de tal poder. 
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Destaca-se então a importância do coletivo, ou da organização do poder tendo como fonte 

um determinado grupo, o território existe a partir do momento em que este grupo passa a 

estabelecer determinadas normas, as quais existem indivíduos que passarão a segui-las como 

norteadoras do comportamento em sociedade. ARENDT (1985) apud SOUZA (2000) reflete sobre 

esta relação entre poder e indivíduo, assim como a necessidade de ter quem se submeta a este 

poder para que ele possa perpetuar.  

O “poder” corresponde à habilidade humana de não apenas agir, mas de agir em 
uníssono, em comum acordo. O poder jamais é propriedade de um indivíduo; 
pertence ele a um grupo e existe apenas enquanto o grupo se mantiver unido. 
Quando dizemos que alguém está “no poder” estamos na realidade nos referindo 
ao fato de encontrar-se esta pessoa investida de poder, por um certo número de 
pessoas, para atuar em seu nome. No momento em que o grupo, de onde 
originara-se o poder (potestas in populo, sem um povo ou um grupo não há 
poder), desaparece, “o seu poder” também desaparece (ARENDT, 1985 apud 
SOUZA, 2000 p. 80) 
 
 

Esse poder aqui destacado se materializa na apropriação de um determinado espaço, a 

ação de tomar para si e perpetuar neste espaço uma série de medidas normativas para o convívio 

entre indivíduos, configura assim território. Tem-se nessa “apropriação” o papel de imprimir no 

espaço as características de um determinado grupo, seja essa apropriação pela força ou 

simbólica por meio da cultura deste grupo. 

O território surge, na tradicional Geografia Política, como o espaço concreto em si 
(com seus atributos naturais e socialmente construídos), que é apropriado, 
ocupado por um grupo social. A ocupação do território é vista como algo gerador 
de raízes e identidade: um grupo não pode mais ser compreendido sem seu 
território, no sentido de que a identidade sócio-cultural das pessoas estaria 
inarredavelmente ligada aos atributos do espaço concreto (natureza, patrimônio 
arquitetônico, “paisagem”). (SOUZA, 2000 p. 84) 
 
 

Observa-se na discussão trazida por Souza (2000) a concepção de território como 

“gerador de raízes”, isto se dá a partir do momento em que este território constitui-se de indivíduos 

que pela lógica compartilham dos mesmos ideais, o agrupamento de pessoas requer além de um 

poder dominante, exige semelhanças ou afinidades que os mantenha unidos. Porem, estas 

“raízes” não são fixas, só existindo na presença de um grupo de indivíduos, assim que estes 

indivíduos deixam de existir,  concomitantemente o território se extinguirá ou será realocado.  

De acordo com Rosendahl (2005, p. 12933), um “território apresenta, além do caráter 

político, um nítido caráter cultural, especialmente quando os agentes sociais são grupos étnicos, 

religiosos ou de outras identidades”. Assim tem-se a ideia de territórios inconstantes, mutáveis de 

acordo com o período histórico e poder exercido sobre estes, assim como a presença ou não de 

indivíduos naquele espaço. Ainda de acordo com Souza (2000, p. 81) os “territórios são 

construídos (e desconstruídos) dentro de escalas temporais as mais diferentes: séculos, décadas, 

anos, meses ou dias; territórios podem ter um caráter permanente, mas também podem ter uma 
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existência periódica, cíclica.” Esta ciclicidade é importante para a manutenção dos territórios, 

assim como para o surgimento de novos, que venham a estabelecer novas relações de poder. 

Entende-se então um território como espaço delimitado no qual os indivíduos ou grupo 

presentes passam a seguir uma espécie de sistema com base nas características culturais que os 

agrupa e ou pela imposição de um poder sobre eles.  

Assim: 

Nos tempos atuais o território, impregnado de significados, símbolos e imagens, 
constitui-se em um dado segmento do espaço, via de regra delimitado, que resulta 
da apropriação e controle por parte de um determinado agente social, um grupo 
humano, uma empresa ou uma instituição. (ROSENDAHL, 2005, p. 12933) 
 
 

A inconstância destes territórios torna-se uma das dificuldades em estuda-los, são 

dinâmicas rápidas que exigem do pesquisador muita atenção, o território não está espaço 

delimitado, mas no grupo de pessoas que o tomou para si e o organizou dentro de um sistema. 

Mesmo sem esta delimitação o território pode não deixar de existir desde que estas pessoas 

mantenham-se sob o mesmo poder ou organização. 

Estes territórios cíclicos ou temporários são facilmente identificados nas cidades, onde as 

dinâmicas econômicas e sociais ocorrem de forma acelerada, forçando esses territórios a se 

transformar. O território tende por vezes a ser confundido com as cidades, que representam a 

delimitação de um espaço no qual um determinado governo se estabelece configurando assim um 

território. Partindo desta ideia torna-se necessário ter em mente que o desenvolvimento das 

cidades de uma forma ou de outra está ligado à questão da produção, seja ela espacial, 

econômica ou cultural. No interior de uma cidade surgirão territórios dominados por certas 

atividades, estes territórios urbanos representam a organização de nichos como comércio de 

roupas, móveis, materiais para construção, ou no caso deste estudo, das feiras-livres. 

Neste contexto, é possível observar pontos que se destacam dentro de uma cidade, 

principalmente pela sua importância na relação entre produto e consumidor, no caso deste estudo 

serão abordadas as feiras-livres como território comercial e cultural, levando em consideração o 

seu papel na distribuição da produção local assim como a manutenção da cultura em pequenas 

cidades. 

Sabe-se que a atividade comercial tornou-se presente no cotidiano do homem a partir do 

momento em que o mesmo passou a dominar técnicas agrícolas e a produzir mais do que o 

necessário para o consumo. A partir desse excedente gerado tornou-se necessário estabelecer 

trocas entre as comunidades mais próximas, a troca dessas mercadorias permitiu a maior 

diversidade de produtos consumidos, assim como estabelecer relações com pessoas que não 

àquelas da comunidade em que vivia. 
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Assim, passam a estreitar a comunicação entre estas comunidades passando a suprir as 

necessidades uma das outras, tem-se o surgimento das pequenas cidades a partir dos primeiros 

aglomerados, que serviam num primeiro momento como ponto de encontro para a troca dessas 

mercadorias.  

Estes pontos de convergência passaram a ser chamados de feiras, nas quais as relações 

comerciais se concebiam, compra e venda de produtos de todos os tipos, desde aqueles voltados 

a alimentação (seja animal ou vegetal) e ainda em relação a ferramentas e utensílios a serem 

utilizados no dia-a-dia. 

Este tipo de comércio passou a ganhar força e poder dentro das cidades, no sentido das 

pessoas virem de diversos locais para a compra e venda de suprimentos. Assim, durante um 

determinado período certos espaços tornavam-se territórios voltados a um único objetivo, o 

comércio de bens de consumo. As relações de poder passavam a ser organizar naquele recorte 

espacial, surgindo ali um território regido por regras, mesmo que insipientes, que determinava 

quais produtos vender e como estes deveriam ser comercializados. Por muito tempo as feiras se 

fizeram como principal referência de atividade comercial seja pelo seu nível de abrangência ou 

pela variedade de produtos oferecidos num mesmo espaço.  

Com o tempo estas feiras passaram a perder espaço, mas não perderam sua importância, 

as mesmas não se configuram como principal atividade comercial, porém são relevantes no que 

tange a cultura de determinada cidade, pois nestas feiras encontram-se basicamente as 

mercadorias que são produzidas nesta cidade, ou seja, a produção seja ela agrícola ou de caráter 

urbano são reunidas naquele ambiente por um determinado período. 

No Brasil, há evidências de feiras livres desde os tempos da colonização e, apesar 
da modernidade, elas resistem, sendo em muitas cidades do interior do país, o 
único local de comércio da população, funcionando também como centros de 
educação, cultura e entretenimento (FORMAN, 1979 apud CASTRO E ALMEIDA, 
2009, p. 22). 
 
 

Observa-se que com o passar dos tempos e com o avanço do processo de urbanização 

das cidades, houve a diminuição do espaço destas feiras, o surgimento de supermercados 

promove a redução da atuação e frequência destas feiras.  

Porem, em cidades pequenas, como é o caso deste estudo, as feiras adquirem um caráter 

cultural, no qual as pessoas passam a utilizar deste espaço para manter tradições e estabelecer 

relações sociais com base no comercio de mercadorias. Em cidades médias e de grande porte 

essa manutenção da cultura é facilmente encontrada materializada nos mercados municipais, que 

visam reunir os produtos gerados tanto na cidade quanto no campo.  

Castro e Almeida (2009) destacam que a feira enquanto espaço físico apresenta-se como 

um local amplo e aberto, no qual possibilita a ocupação por diversos tipos de atividades que se 

caracterizam pela aglomeração de pessoas com intensa conformação e desconfiguração de 
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micro-eventos. Criam-se os territórios temporários, sendo eles caracterizados pela efemeridade do 

processo que se faz e refaz numa velocidade que exige do estudioso grande atenção. 

Diante disso a feira livre representa esses territórios temporários, resultado da apropriação 

de um determinado espaço onde temporariamente serão estabelecidas regras para que haja o 

funcionamento do comércio e perpetuação da cultura. Em cidades pequenas, estas feiras tendem 

a ocorrer em ruas, nas quais durante o período da feira são fechadas para esta atividade e que 

posteriormente voltam a ter a função de vias públicas de circulação urbana. Isso resulta em vários 

usos de um mesmo espaço físico, o qual adquire funções diferenciadas de acordo com um 

determinado horário ou dia da semana, são territórios temporários. 

Assim: 

Uma característica peculiar das feiras livres é a utilização de um espaço, que é 
alterado com a sua realização e que, após, volta ao arranjo original, havendo, 
portanto, a necessidade de produzir, semanalmente, um espaço onde as trocas 
possam ser realizadas. (CASTRO E ALMEIDA, 2009, p. 25).   
 
 

No Brasil, as feiras surgiram, oficialmente, em 1910, através de uma intervenção do poder 

público, como tentativa de aproximar consumidores e produtores/feirantes e fregueses, 

minimizando as irregularidades no fornecimento de gêneros alimentícios, que eram adquiridos 

cotidianamente, o que contribuiu, também, para o desenvolvimento das feiras e, 

consequentemente das cidades. (CASTRO E ALMEIDA, 2009, p. 29).   

As feiras para as cidades pequenas funcionam como ponto de encontro das mercadorias 

produzidas no município e região, tendo em vista que é nela que os produtores colocam seus 

produtos a venda. Em cidades de porte médio e grande é comum que estas feiras possuam um 

local específico para ocorrer, com estrutura montada e uma dinâmica própria, nas pequenas 

cidades têm-se as vias públicas como local de realização das feiras. Cabe destacar que o local de 

realização destas feiras não são alterados a cada semana, a partir dai cria-se uma rotina, ou 

pode-se dizer que torna-se parte da cultura da cidade que durante um dia específico tal via pública 

deixe de ser usada como via de circulação para dar espaço ao território das feiras. 

 

 

3. RESULTADOS 

 

Tendo como objetivo estudar os territórios das feiras em cidades pequenas, optou-se pela 

cidade de Capinópolis/MG a qual se encontra localizada na Mesorregião do Triângulo Mineiro/Alto 

Paranaíba e Microrregião Geográfica de Ituiutaba (figura 01). O município de Capinópolis/MG que 

pertence a Microrregião Geográfica de Ituiutaba completou 64 anos de emancipação política no 

ano de 2016, a cidade vem crescendo principalmente em relação a sua malha urbana. A 
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construção de novos bairros e novos loteamentos tem sido inserida no planejamento da cidade, 

movimentado a dinâmica urbana. É importante notar que apesar da população ser considerada 

pequena (em 2015 a estimativa era de 16.112, IBGE, 2015), a cidade possui ocupação densa, 

especialmente nos bairros mais antigos da cidade, ou aqueles criados a partir de conjuntos 

habitacionais. 

 

Figura 01: Localização do município de Capinópolis/ MG. 

 

 

Observa-se na cidade a presença de duas feiras livres em dias distintos, ambas ocorrem 

na parte da manhã, sendo uma no sábado e outra no domingo. As feiras na cidade são 

conhecidas por atrair produtores do município, seja de mercadorias de origem vegetal ou animal. 

Nestas feiras podem ser encontrados desde produtos como farinhas, frutas, legumes, plantas, 

doces caseiros, sabão, frangos, peixes e outros tipos de carnes. 

Para facilitar a compreensão optou-se por dividi-las em dois tópicos para destacar as 

características que cada uma apresenta, como a quantidade de barracas e variedade de produtos, 

assim como a territorialização daqueles espaços durante um determinado momento. 

O objetivo não foi mostrar que uma feira é melhor que a outra, no entanto, tornou-se visível 

que uma das feiras tem maior poder de atração de produtores e clientes.  
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A figura abaixo (Figura 02) representa a localização das feiras na cidade de 

Capinópolis/MG, no qual o ponto 1 é a Feira do bairro Alvorada, e o ponto 2 representa a Feira da 

99. 

 

Figura 02: Localização das feiras representadas pelo ponto 1 e 2. 

 

Fonte: COSTA, H. R.O., 2015 

 

A partir de agora, serão apresentados alguns apontamentos referentes ao papel destas 

feiras e as características de cada uma ao longo do seu funcionamento. 

 

3.1. FEIRA DO SÁBADO OU “FEIRA DO BAIRRO ALVORADA” 

 

A primeira feira observada ocorre semanalmente nos sábados, localizada na Avenida 

Magalhães Pinto entre as Avenidas Rondon Pacheco e 117 (figura 03). Esta é uma feira pequena 

que conta com apenas seis barracas de produtos (levou-se em consideração apenas as barracas 

com estrutura montada, no entanto foi possível identificar alguns produtores vendendo queijo e 

frango mesmo sem as barracas propriamente ditas), dentre estes produtos pode se identificar 

frutas, verduras e legumes.  
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A feira conta principalmente com a participação de produtores do município de 

Capinópolis/MG, que aproveitam a oportunidade para comercializar mercadorias produzidas na 

zona rural do município, como queijos e frangos caipiras. 

 

Figura 03: Feira do Bairro Alvorada 

 

Fonte: COSTA, H. R.O., 2015 

 

Se comparada com outras feiras, inclusive a da Avenida 99, a feira do bairro Alvorada tem 

dimensão reduzida e publico alvo mais específico, que são os moradores do bairro, a própria 

divulgação da feira é menor o que diminui o poder de atração de consumidores, justamente por 

suas proporções (figura 04) 
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Figura 04: Feira do Bairro Alvorada 

 

Fonte: COSTA, H. R.O., 2015 

 

A feira possui estrutura reduzida, o que não quer dizer que o território perca sua 

significância, dado o fato de que a mesma é realizada todos os sábados imprimindo na paisagem 

mesmo que de forma momentânea as características dessa apropriação. É interessante ressaltar 

que a “construção” desse território é resultado de uma apropriação cultural e não a força, tendo 

em vista que ocorre numa via pública e quem veio ganhando espaço e representatividade ao 

longo dos anos. 

Conversando com alguns vendedores foi possível compreender parte da dinâmica da feira, 

foi relatado que a organização tem início às 06:00hrs e tem suas atividades encerradas às 

11:00hrs. A feira atende principalmente aos bairros mais próximos, nota-se que durante as 

manhãs de sábado esta avenida tem sua dinâmica alterada, se transformando num território do 

comércio das feiras livres, a rua não é “fechada”, mas já faz parte do cotidiano, ou em outras 

palavras, da cultura da comunidade local que durante aquele período não é permitido a passagem 

de carros para que a feira ocorra.  

 

3.2. FEIRA DO DOMINGO OU “FEIRA DA 99” 

 

Durante todos os domingos ocorre esta feira que se tornou parte da cultura capinopolense, 

esta feira dos domingos ou da “99”, adquiriu certo status na cidade de Capinópolis/MG por 

oferecer diversos tipos de produtos a preços relativamente atraentes. A feira se localiza na 

Avenida 99 entre as Ruas 100 e 104 (Figura 05), a feira conta com cerca de vinte e cinco barracas 
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que oferecem variados tipos de produtos, como: mudas de plantas ornamentais, frutas, verduras, 

legumes, calçados, frangos caipiras, queijo, leite, etc. 

 

Figura 05: Feira da 99 

 

Fonte: COSTA, H. R.O., 2015 

 

A feira já faz parte do cotidiano da cidade e atrai pessoas de diversos bairros para 

consumir os produtos ali oferecidos. Fato curioso é que mesmo durante os outros dias da semana 

a Avenida 99 ainda é chamada de “rua da feira”, ou seja, mesmo não estando materializada sabe-

se que aquele local é territorializado pela feira. A importância da feira para a cidade é tanta, que a 

avenida na qual ela se encontra é larga justamente pelo fato de que todos os domingos a 

quantidade de barracas e pessoas que circulam por ali é grande. Outras avenidas que tinham a 

mesma dimensão já foram reduzidas ou duplicadas, no entanto a presença da feira durante os 

domingos inviabiliza a redução ou duplicação desta. 

Nota-se que a Avenida foi demarcada, assim cada feirante sabe o seu devido lugar dentro 

daquele espaço, passam a serem estabelecidas relações de poder dentro deste território existe 

uma organização interna para facilitar a produção deste território temporário (figura 06).  
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Figura 05: Feira da 99 

 

Fonte: COSTA, H. R.O., 2015 

 

A feira constitui uma organização comercial, que possibilita a existência da mesma sem 

que haja a presença de conflitos constantes. Sabe-se que durante aquele momento um 

determinado ponto do espaço altera suas funções, transformando-se num comercio que tem hora 

pra começar e terminar, assim como características específicas. 

É comum identificar nas cidades a influência das feiras em cidades pequenas, as pessoas 

se organizam para que no sábado ou no domingo possam fazer suas compras neste território 

comercial temporário. O papel das feiras vai além da comercialização, a construção social e 

cultural adquirida é tanta que a feira tornou-se ponto de encontro, muitas pessoas vão a feira 

apenas para passear e conhecer um pouco mais da cidade. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ambas as feiras constituem-se importantes para a cidade, tanto economicamente quanto 

culturalmente, sendo estes territórios temporários, no caso de Capinópolis/MG estas feiras 

acontecem semanalmente alterando a dinâmica de determinadas vias públicas por um período 

temporal relativamente curto. 

Nota-se que durante o período em que estas feiras se instalam, existe a predominância do 

poder delas sobre as vias publicas, onde antes era o local no qual os automóveis circulavam, 

passa a ser território do comércio, sendo assim estabelecidas relações econômicas. 
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Além dos fatores econômicos, as feiras são territórios que apresentam forte presença 

cultural, no caso das feiras de Capinópolis/MG, nota-se a presença de produtos que estão ligados 

diretamente a cultura local, como frango caipira, queijo caipira e guariroba, produtos estes que 

fazem parte da cultura da região. Assim, a feira propicia a manutenção de culturas por meio do 

fornecimento destes produtos. 

Estas feiras não possuem caráter competitivo já que ocorre em dias distintos, 

possibilitando que produtores que exponham sua produção num dia possam também expor no 

outro. Assim, as feiras se complementam, tendo como principal aliado e beneficiado os produtores 

do município, que utilizam ambas as feiras para comercializar seus produtos. 

Ressalta-se a importância destas feiras para a manutenção da cultura local pelo fato de 

que é nela onde se reúne as principais características de um município. Por exemplo, se o 

município é conhecido pela produção de suínos a feira local será abastecida por produtos ligados 

a esse tipo de cultura.  

Para aqueles que estão visitando a cidade, as feiras se tornam a melhor oportunidade de 

conhecer as características socioculturais e econômicas da cidade. Em Capinópolis/MG sabe-se 

que ainda há pouco investimento para que produções como artesanato local seja expostos nas 

feiras, o que representaria grande avanço na perpetuação da cultura local. 
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