
 
 
 

As feiras livres 
As feiras livres são espaços públicos ao ar livre onde são 

expostas mercadorias para compra e venda. Elas têm como 

objetivo proporcionar o abastecimento suplementar de 

produtos  hortifrutigranjeiros,  cereais,  doces,  carnes, 

pescados,  laticínios, artesanatos, etc. 

No Brasil, os primeiros registros oficiais de feiras são do 

século XVII. Nesta época, as feiras eram realizada nas cidades, 

aos sábados, para o abastecimento alimentar da população. Um 

exemplo de mercadoria era o gado, que era criado das zonas 

rurais, e trazido para a cidade, onde era comercializado. 

A feira livre é uma manifestação da cultura urbana 

brasileira que se mantém, apesar do crescente avanço do 

desenvolvimento do comércio, pois cada vez mais o consumidor 

tem acesso a supermercados e sacolões, inclusive às compras 

virtuais (internet), com todo conforto e comodidade, que inclui o 

horário flexível e até mesmo facilidades de pagamento. Mesmo 

assim, a feira livre se mantém viva, tanto nas pequenas como 

nas grandes cidades, em bairros, seja na periferia ou nobres. 
Referências bibliográficas: 

http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/okara/article/viewFile/31814/19015 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Feira_livre  
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