
 

 

 

RESUMO 

A investigação aqui apresentada é constituída por dois estudos complementares que versam, 

respectivamente, sobre o processo de intervenção do Estado na Feira de São Joaquim, por meio do Projeto 

de Requalificação na promoção da salubridade deste espaço, e, um estudo de caso da atividade de ralar 

mandioca desenvolvida pela feirante Balbina de Jesus, ambos de ordem qualitativa. No estudo sobre a 

intervenção do Estado foram priorizadas as análises dos depoimentos de feirantes com experiência acima 

de 10 anos, bem como de suas atividades nesta feira, dos discursos do Governo em vídeos institucionais 

sobre sua intervenção, além da análise de documentos e registros audiovisuais das etapas do projeto entre 

os anos de 2011 e 2012. Para o estudo sobre a atividade desenvolvida pela raladora de mandioca foi 

aplicada a análise ergonômica do trabalho (AET), por meio de visitas técnicas, observações participantes e 

entrevistas semi-estruturadas nos últimos 10 meses, cuja abordagem foi focada na organização da atividade, 

suas demandas e impactos à saúde da trabalhadora. Os registros audiovisuais também constituíram 

importantes ferramentas neste estudo. Foi verificado no estudo sobre a intervenção do Estado, que possíveis 

ameaças se apresentam contra a efetiva promoção da saúde e da segurança no espaço da feira. Estas se 

expõem por meio da diminuída participação dos feirantes nos processos de pensar, planejar, executar e 

acompanhar o desenvolvimento da saúde e segurança neste lugar, no direcionamento da intervenção 

objetivar mais a promoção do turismo do que da saúde, além das ameaças à manutenção da cultura informal 

feirante. Detectou-se por meio da AET que o uso da máquina traz riscos para a saúde de Balbina e que a 

efetiva aproximação dos agentes do Estado aos trabalhadores feirantes e às suas atividades poderia 

contribuir significativamente para a compreensão, o desenvolvimento e a organização do conjunto de 

elementos que constituem estas atividades. Diante das verificações, assinala-se a necessidade de que 

planejamentos de intervenções públicas que visem à promoção da saúde em feiras devam contemplar maior 

participação dos mantenedores da atividade, no sentido de colaborar para o desenvolvimento eficaz da 

saúde ambiental e ocupacional nestes espaços.   

 

Palavras-chave: Feira de São Joaquim; Atividade informal feirante; Projeto de Requalificação; Trabalho 

informal, Etnografia da feira, Ergonomia em feira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The research presented here consists of two complementary studies which deal, respectively, on the process 

of state intervention in São Joaquim’s fair, through Project Renewal in promoting of the health of this 

space, and a case study of activity developed by grating cassava marketer Balbina of Jesus, both qualitative 

order.In the study of state intervention were prioritized analyzes the testimonies of marketer with over 10 

years experience, as well as their activities at the show, the speeches of the Government in his speech on 

corporate videos, as well as analysis of documents and audiovisual recordings of stages of the project 

between the years 2011 and 2012. For the study of the activities developed by the cassava grater was 

applied to ergonomic analysis (AET), through technical visits, participant observation and semi-structured 

interviews in the last 10 months, whose approach was focused on the organization's activity, their demands 

and impacts the health of the worker The audiovisual recordings also were important tools in this study. 

Was observed in the study of state intervention, which present potential threats against the effective 

promotion of health and safety within the fair. These are exposed through the decreased participation of 

merchants in the processes of thinking, planning, executing and monitoring the development of health and 

safety in this place, in the direction of the intervention aim to promote more tourism than health, beyond the 

threat to the maintenance of informal culture marketer.Was detected by AET that the use of the machine 

brings health risks to Balbina and effective approach of state agents fairground workers and their activities 

could contribute significantly to the understanding, development and organization of the set of elements 

forming these activities. Given the findings, it is pointed out the need for planning of public interventions 

aimed at promoting health fairs should include greater participation of supporters of the activity, in order to 

contribute to the effective development of environmental and occupational health in these spaces. 
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