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RESUMO 

Este artigo tem por objetivo investigar de que maneira a revitalização de áreas centrais, uma 

pauta da agenda mundial no âmbito do planejamento urbano, efetua-se na cidade de Fortaleza. 

Trata-se de uma pesquisa exploratória sobre o uso das feiras na promoção do espaço público. 

Uma das principais características de tais atividades é a utilização dos espaços públicos  em 

prol do consumo e do lazer com finalidade de promovê-los. Portanto, pretende-se analisar de 

que maneira as feiras Quarta Coletiva e Paratodos são utilizadas como ferramentas de 

promoção do Teatro Carlos Câmara (TCC) e do Mercado dos Pinhões, equipamentos públicos 

culturais localizados no Centro, administrados pelo Governo do Estado do Ceará e Prefeitura 

Municipal de Fortaleza, por meio das respectivas Secretarias da Cultura. 
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1. Introdução 

Este artigo tem por objetivo apresentar os primeiros levantamentos sobre a inserção 

das feiras autorais nos espaços públicos em Fortaleza. Trata-se de uma pesquisa exploratória 

descritiva sobre a ocupação de áreas centrais da cidade incentivada pelas secretárias de cultura 

municipal e estadual. Como corpus para análise foram selecionadas duas feiras – Quarta 

Coletiva e Paratodos – promovidas respectivamente pelo governo do estado e do município. 

Foram analisadas a localização dos equipamentos culturais, por meio de revisão histórica 

sobre o bairro do Centro, as divulgações das feiras em suas redes sociais, bem como nos sites 

das secretarias.  

Diante do atual estágio de desenvolvimento do processo de globalização, acredita-se 

ser notório que tal processo tem perpassado as cidades na maneira como elas se organizam e 

influenciado o modo de vida dos seus habitantes, seja por tentarem incorporá-lo ou por tentar 
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refutá-lo. Caracteriza-se a globalização como “A crescente agilização das comunicações, 

mercados, fluxos de capitais e tecnologias, intercâmbios de ideias e imagens (...)” (IANNI, 

2007, p.209) e, acrescenta-se ainda, a mobilidade de pessoas.  

Os crescentes vínculos culturais, mercadológicos e sociais criados entre os países por 

meio de acordos formais, como os blocos econômicos, ou informais, forjados no cotidiano 

dos sujeitos contemporâneos, como o consumo de produtos midiáticos, por exemplo, são 

efetivados e geram desdobramentos, na maior parte das vezes, nas cidades. Esses espaços, 

tem assumido papéis significativos no desenvolvimento das nações e ganham mais autonomia 

no gerenciamento de  recursos econômicos para se organizarem com menos dependência das 

esferas estaduais e  nacional.  

Conforme aponta o pesquisador português João Seixas (2008) nas décadas de 1980 e 

1990 as cidades passaram a incorporar aos planos de governo as demandas advindas do 

processo de globalização 

Sujeitas a pressões de múltiplas ordens, solicitando (e obtendo) mais 

responsabilidades, maior autonomia e maior visibilidade política e, muito 

especialmente, necessitando de actuar em contextos de acção local face a 

dinâmicas de influência global, as formas de governação urbana tornaram-se 

objecto de significativas transformações nas últimas duas décadas. (Seixas, 2008, 

p.3). 

 

Neste contexto, acentuou-se a concorrência entre cidades a fim de obterem visibilidade 

mundial. E nessa disputa, a cultura e a criatividade foram escolhidas como elementos chaves 

do processo de promoção das cidades, pois “Dessa forma, uma atividade é territorializada 

quando sua efetivação depende da localização, de recursos inexistentes em muitos outros 

espaços e/ou que não podem ser facilmente criados ou imitados pelos locais que não os 

possuem.” (STORPER, 1994 apud FIGUEIREDO, 2015, p.39). Essa estratégia tem sido 

recorrente para garantir que cada uma das cidades que faz parte da disputa por investimentos 

internacionais e fluxo turístico intensificado se diferencie das demais e ainda colabore para 

garantir o desenvolvimento local a longo prazo. 

Para a pesquisadora Fernanda Sánchez (2010) na contemporaneidade nota-se “as 

convergências das políticas urbanas no que se refere ao empresariamento dos governos de 

cidade, à construção do civismo urbano e à espetacularização dos projetos de renovação.” 

(SÁNCHEZ,2010, p.35) .  Esse modelo econômico global capitalista orienta as questões e os 

desafios dos governos, sobretudo dos municipais no planejamento urbano e/ou de suas ações. 

Garantindo, assim, o mínimo de adaptações de acordo com as realidades locais.  



 

No que diz respeito a implementação de um modelo de planejamento urbano  

semelhante em vários lugares no mundo, Sánchez (2010) explica esse fenômeno baseada no   

conceito de ‘cidade-mercadoria’. A autora aponta que tais cidades podem ser caracterizadas 

pela tentativa de cumprir uma série de padrões, entre eles: a modernização de infraestrutura e 

de transportes; construção de residenciais de alto padrão, que por vezes propiciam processos 

de gentrificação; a criação de novas centralidades com ênfase nos espaços destinados ao lazer 

e o consumo; e a revitalização de áreas consideradas degradadas, pincipalmente àquelas na 

orla e nas áreas portuárias.  

Na mesma lógica de padronização urbana voltada para o mercado Irlys Barreira(2010) 

lembra os  processos de revitalização e argumenta:   

As expressões ‘requalificação’ ou ‘revitalização’, utilizadas para traduzir a 

tentativa de dinamizar antigas áreas centrais, readaptando-as a funções do presente, 

são recorrentes em discursos de gestores e profissionais do urbanismo, ensejando 

planos e propostas de mudança na zona considerada como o “coração” da cidade. 

(BARREIRA, 2010, p. 255-256). 

 

Deste modo, a autora nos chama atenção para o fato de que nas áreas centrais urbanas, 

especialmente nos centros históricos das cidades
4
, esse tipo de procedimento determina o 

modo de uso e de transformações dos espaços.  

Uma crítica recorrente a este tipo de ação refere-se  a exclusão das classes populares 

dos espaços que passam por um processo de revitalização. Tanto Barreira (2010) quanto 

Sánchez (2010) atribuem isso ao fato de que os projetos são pensados para um público 

específico formado essencialmente pelas classes médias locais e turistas. Outra crítica aos 

projetos de revitalização é que por vezes eles acabam ignorando os usos anteriores às 

reformas. 

Na cidade de Fortaleza, capital do estado do Ceará, nota-se que desde meados da 

década de 1990
5
, o bairro do Centro tem sido o bairro objeto de diversas ações e projetos das 

esferas municipal e também estadual que visam a sua transformação, como explicaremos a 

diante Entre os investimentos realizados nesta localidade, uma ação constante é a reforma de 

equipamentos culturais a fim de torná-los espaços que cumpram suas funções sociais de 

oferecer aos cidadãos acesso à cultura e ao lazer gratuitos.  
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Dentre os equipamentos culturais que compõem o bairro, estão o Mercado dos Pinhões 

e o Teatro Carlos Câmara, cuja localização é descrita pela Secretaria da Cultura do Ceará 

(SecultCe) como “(...) privilegiada, no Centro da cidade, contribuindo para o esforço de 

requalificação da região e se somando a uma série de equipamentos culturais disponíveis nas 

proximidades, (...)” (CEARÁ, 2017). É importante salientar que apesar de os dois 

equipamentos não fazerem parte de uma única reforma de ‘requalificação’, podemos encará-

las como etapas de um plano maior que persegue os ideais de modificar os usos da área 

central da cidade.  

Os equipamentos passaram por reformas significativas nos últimos 20 anos e 

enfrentam problemas para manter a assiduidade de frequentadores, como detalharemos a 

seguir. Como explanado, inserir o consumo atrelado ao lazer é uma estratégia que vem sendo 

repetida em diversos países atualmente e vislumbramos no fato de que ambos os 

equipamentos tem realizado feiras que buscam movimentar a produção autoral
6
 na cidade nas 

áreas das artes visuais, moda, design e gastronomia, a aplicação deste recurso na cidade de 

Fortaleza.  

Este artigo é uma parte inicial de pesquisa desenvolvida no mestrado em Comunicação 

da UFC, com ele buscou-se responder a questão: como a inserção do consumo na 

programação desses equipamentos contribui para a promoção destes espaços? 

 

2. Centro de Fortaleza 

O Centro de Fortaleza, local dos equipamentos culturais nos quais são realizadas as 

feiras, é o marco inicial da cidade. Lá nasceu a capital cearense com a construção do Forte 

Schoonenborch, construído por holandeses e conquistado pelos portugueses em 1654 e 

rebatizado de Forte Nossa Senhora da Assunção. 

A ocupação de Fortaleza remonta ao século XVII, a partir das primeiras tentativas de 

colonização do Ceará. Não apresentando riquezas naturais de interesse da coroa portuguesa a 

ocupação deu-se com finalidades militares, permanecendo assim até o século XVIII. 

Com os importantes acontecimentos históricos no Brasil durante o século XIX, de estado a 

reino (1815), torna-se independente de Portugal (1822) e muda a forma de governo de 

Monarquia para República (1889), Fortaleza também passa por importantes transformações. 
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Assim, desde as primeiras tentativas de criação de um entreposto militar no século 

XVII, passando por sua transformação em vila no século XVIII, Fortaleza esperará 

pelo século XIX para participar de um processo de animação incrementado por 

uma atividade econômica, consolidado progressivamente por intermédio do 

comércio, quando passa a desempenhar o papel de centro coletor e exportador de 

algodão. Nesse novo quadro de surgimento de uma atividade mercantil, aliado às 

atividades políticas e administrativas, será esboçada sua futura função comercial e 

desencadeado o processo de urbanização da incipiente e abandonada povoação. 

(CARTAXO, 2005, p.34). 

 

As primeiras ocupações da cidade ocorreram no entorno do que hoje conhecemos com 

o Centro da cidade, dessa maneira o desenvolvimento da função comercial tornou-se também 

a principal atividade da região. 

Em 1812 surgem as primeiras normas de organização urbanística em Fortaleza. A 

responsabilidade do projeto foi do engenheiro José da Silva Paulet e envolveu a reconstrução 

do Forte Schoonenborch, um dos primeiros fortes erguidos em solo cearense, a implantação 

de chafarizes para melhorar o abastecimentos de água, a construção do mercado público e a 

elaboração de diretrizes para arruamentos da vila (CARTAXO, 2005). Paulet implementa o 

traçado xadrez para as ruas, seguindo a tendência de “afrancesamento” urbanístico da cidade, 

que ficou conhecida como Belle Époque. No ano de 1823, Fortaleza é elevada à categoria de 

cidade.  

Apesar dessas transformações, a cidade é urbanizada somente na segunda metade do 

século XIX. O arquiteto Adolf Herbster foi responsável pelo levantamento cartográfico da 

capital e o registro de todos os equipamentos urbanos públicos e privados. Entre as principais 

mudanças no período estão o aumento do número de casas de alvenaria, construção de 

edifícios, estradas, o passeio público, praça mais antiga da cidade e a pavimentação das ruas 

no Centro e em seus arredores. 

Estas mudanças denotam o esforço da cidade em acompanhar as transformações que 

vinham ocorrendo no país inteiro logo após o advento da república, que impulsionou a busca 

nacional para acompanhar os ideais de modernidade vindos da Europa. Entre as características 

desses ideais perseguidos, Georg Simmel aponta que “O desenvolvimento da cultura moderna 

caracteriza-se por aquilo que podemos considerar ser a preponderância do espírito objectivo 

sobre o espírito subjectivo.” (SIMMEL, 2001, p. 41), espírito esse observado nas mudanças 

realizadas pelas reformas hebsteriana. 

Para Simmel (2001), o espírito moderno manifesta-se primordialmente na metrópole, 

cuja abundância de estímulos demanda dos indivíduos a incitação das lógicas da 



 

quantificação, da calculabilidade, do agir pragmático. Podemos considerar que cria-se aí, um 

duplo vínculo, a cidade sendo moldada pelo capital e a produção do capital moldado por essa 

nova cidade (HARVEY, 2006). E são várias outras as possibilidades para se pensar as 

relações entre o urbanismo e o capital
7
. 

Na atualidade, as práticas que evidenciam essas relações são os grandes projetos de 

reforma de áreas centrais, áreas portuárias, frentes marítimas, em geral processos de 

modernização em áreas consideradas pelos citadinos e pelo Estado como degradadas 

(Sánchez, 2010). O que as qualificam como tal, muitas vezes, é a ausência da classe média 

entre frequentadores e as notícias veiculadas pela mídia. Uma vez que, “A partir do momento 

em que a palavra medo é anunciada em periódicos e noticiários televisivos, ou passa a ser dita 

por moradores diversos, constata-se que ela produz efeitos sobre o modo como as pessoas se 

comportam.” (BARREIRA, 2011, p.92), principalmente a respeito dos lugares sobre os quais 

esse medo é anunciado, dessa maneira colaborando para criação de cenários taxados como 

proibidos e perigosos no imaginário da cidade. 

O Centro é uma dessas áreas, demarcada como um espaço a ser evitado e quando isso 

não é possível, deve-se ter atenção aos bens e a segurança. Atualmente, o processo de criação 

do imaginário dos habitantes da cidade a respeito do Centro sofre influência dos 

desdobramentos causados pelo entroncamento que há no bairro entre comércio e 

desenvolvimento urbano, como nos explica a urbanista Lívia Barbosa, 

A década de 1990 é também marcada por acenos à revitalização do Centro, local 

que marca a origem do desenvolvimento de Fortaleza e guarda símbolos 

representativos de sua história. A partir especialmente dos anos 1970, em um 

fenômeno conhecido pela maioria das capitais brasileiras, o Centro entra em um 

processo de ‘esvaziamento’ e ‘decadência’, com a transferência de grande parte de 

suas funções para as novas centralidades, levando consigo os investimentos 

públicos, e a especialização em um comércio dedicado às classes mais baixas. Seu 

paulatino abandono pelas elites e o fortalecimento de outras centralidades, como a 

Aldeota, faz com que o Centro adquira uma conotação negativa, representando a 

marginalidade e a precariedade dos espaços. (BARBOSA, 2006, p.44). 
 

De um modo geral “É notório observar que intervenções realizadas em várias cidades 

contemporâneas caracterizam-se pela busca de conferir aos locais públicos formas dinâmicas 

de utilização, baseadas em investimentos comumente associados a comércio e lazer.” 

(BARREIRA, 2010, p 255). Acredita-se que é no esteio desta orientação, da oferta de 

atividades culturais somadas ao consumo, como prática de lazer, que as feiras Quarta Coletiva 

e Paratodos têm sido integradas na programação do Mercado dos Pinhões e do Teatro Carlos 
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Câmara. No tópico seguinte abordar-se-á sobre o histórico dos equipamentos e as feiras 

organizadas por cada um deles. 

 

3. O mercado e o teatro  

Para além do fato de que os dois equipamentos culturais têm adotado feiras de formato 

e objetivos semelhantes, o Mercado dos Pinhões e o TCC chamam à atenção por dividirem 

um modo de funcionamento similar. Observa-se que ambos oscilam entre o esquecimento e 

abandono por parte de seus gestores e tentativas, como as que relataremos em breve, de fazer 

com que eles assumam uma importância na promoção da cultura e do lazer na cidade, 

especialmente no bairro em que eles estão inseridos. Percebe-se que há um esforço no sentido 

de torná-los símbolos do patrimônio cultural, tentando reviver no presente a importância que 

tiveram no passado.  

O Mercado dos Pinhões é gerido pela Secretaria de Cultura de Fortaleza (SecultFor) e  

foi tombado pela prefeitura como um bem cultural no ano de 2006, por meio do decreto 

municipal 11.962. A estrutura de ferro atualmente localizada na praça Visconde de Pelotas, 

entre as ruas Gonçalves Ledo e Nogueira Acioli, região fronteiriça dos bairros Centro e Praia 

de Iracema, na verdade é uma das partes
8
  que compunham o  Mercado das Carnes. De acordo 

com o texto disponibilizado pela SecultFor em seu site “A inauguração do “Mercado da 

Carne”, formado de início por dois galpões unidos por uma passagem coberta, conhecida 

como “avenida”, foi realizada em 18 de abril de 1897, durante a gestão do prefeito Guilherme 

Rocha.” (FORTALEZA,2017) e sua localização era a Praça Waldemar Falcão, também no 

Centro. 

Em 2017 o Mercado completará 120 anos desde sua inauguração, outro fator que 

denota a importância histórica dele é sua origem, com pré-fabricação feita nas oficinas Guillot 

Pelletier, em Orleans, França, mesma oficina responsável pela Torre Eiffel. O Mercado foi 

desativado em 1938 até seu desmembramento no ano de 1939 (NETTO, 2014). Apenas no 

final do ano de 1998, durante na segunda gestão do então prefeito Juraci Magalhães
9
, o 

mercado foi restaurado. O financiamento da obra foi realizado por meio da parceria entre o 
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Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur), a Prefeitura de Fortaleza e o Instituto de 

Planejamento Municipal (Iplam) (DIÁRIO DO NORDESTE, 2007). 

No site da SecultFor a descrição do equipamento é finalizada com a afirmativa de que 

“Reformado e preservado, hoje é palco para uma programação variada, que inclui feiras, 

atrações musicais e eventos culturais diversos.” (FORTALEZA,2017). Além da feira Quarta 

Coletiva, que é organizada pela SecultFor, o mercado também recebe a Feira Afins de 

Vitrola, Chefs na Praça, Mercado dos Quadrinhos, Feira de Gastronomia Retrô e Feira Orgânica. 

Esporadicamente as feiras Babado Coletivo, que tem organização da iniciativa privada, e 

também dedica-se a promoção do mercado autoral, principalmente de moda, mas também 

expõe produtos de outras categorias. 

Distante aproximadamente 2,5 quilômetros do Mercado dos Pinhões, está localizado o 

TCC, na rua Senador Pompeu, 454,Centro e é gerido pela Secretaria de Cultura do Ceará 

(SecultCe). A história do teatro é mais recente, tendo início com sua inauguração em 1974, na 

gestão do então governador Cesar Cals, na época seu nome era Teatro da Emcetur
10

. A 

importância do teatro é destacada pela SecultCe ao relembrar que  “Ao longo das décadas de 

70 e 80, o equipamento se manteve como um dos mais ativos teatros da cidade, inclusive 

recebendo espetáculos de estreia de muitos atores, dramaturgos e músicos que viriam a se 

tornar nomes de destaque nas cenas cearense e nacional.” (CEARÁ,2017), apesar da 

vivacidade como é descrito, o teatro foi fechado no ano de 1994. O teatro foi reinaugurado em 

2012 pelo governador da época, Cid Ferreira Gomes
11

, após passar por uma grande reforma 

que incluiu  

Caixa de espetáculo totalmente reparada. Camarins e palco principal 

redimensionados. Dois pisos a mais, um para a administração do espaço e para a 

cabine de som e luz, outro com café, varanda e sala multimídia. Parte externa com 

praça e palco para apresentações ao ar livre. Rampas, elevador, piso tátil, corrimões 

e sanitários para portadores de necessidades especiais. 368 lugares, incluindo 

quatro para cadeirantes. (DIÁRIO DO NORDESTE,2012). 
 

O valor da reforma foi de R$ 8.671.634,29 e foi financiada pelo Tesouro do Estado e 

pelo Banco do Nordeste, via Programa de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur), de acordo 

com matéria veiculada no Jornal O Povo, em janeiro de 2013. Após a reinauguração a gestão 

do espaço passou da Secretaria de Turismo do Estado do Ceará para a SecultCe. Esta 
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mudança de pasta provocou o adiamento de aproximadamente mais um ano até o pleno 

funcionamento do TCC, que só voltou a abrir as portas ao público em março de 2014. 

A SecultCe descreve  a missão do equipamento como “(...)promover a difusão da 

cultura por meio das artes cênicas, da música, das artes visuais e de atividades de intersecção 

entre essas e outras linguagens,(...)” (CEARÁ, 2017). Vemos que assim como o Mercado do 

Pinhões, o TCC também é retratado pelo órgão gestor como equipamento que busca abrigar 

varias expressões artísticas e culturais. 

Como podemos observar os dois equipamentos citados pretendem oferecer à 

população programações diversificada, ao que nos parece a fim de serem eficazes em suas 

funções, na tentativa de participar ativamente do cotidiano artístico e cultural da cidade. 

Dentre a programação do mercado e do teatro observa-se que, além das expressões e 

manifestações mais óbvias para equipamentos culturais, há a inserção de eventos que 

promovem o consumo.  

Autodenominadas feiras, tais eventos são destinados à comercialização de produtos 

diversos, que têm em comum a característica de primarem por expositores que produzam o 

que estão vendendo. Os produtos variam entre as áreas das artes visuais, design gráfico e de 

produtos, acessórios, gastronomia e em geral se identificam como produtos ligados à 

economia criativa. O objetivo deste artigo é investigar em que medida as feiras contribuem na 

promoção  o mercado e do teatro como equipamentos culturais. 

 

4. Feiras Quarta Coletiva e Paratodos: estratégias de promoção de espaços públicos 

As feiras Quarta Coletiva e Paratodos que integram a programação do Mercado dos 

Pinhões e do TCC são geridas pelas Secretarias de cultura municipal e estadual, 

respectivamente. Ambos os equipamentos encontram-se no Centro, bairro que tem recebido 

atenção especial do Estado, nas esferas municipal e estatual, desde meados da década de 

1990. Trata-se da tentativa de reverter a paulatina evasão domiciliar pela qual o bairro foi 

passando nas décadas anteriores, provocada pela intensificada atividade comercial e pela 

consequente criação de outras centralidades na cidade em razão do crescimento populacional.  

Os equipamentos culturais concentrados no bairro são recorrentemente utilizados 

como parte integrante dos planejamentos de revitalização do Centro, no intuito de manter a 

circulação de pessoas e as atividades no bairro fora dos horários comerciais e nos finais de 

semana. Como discutido no tópico dois deste artigo, a sensação de perigo e insegurança no 

bairro fazem parte do imaginário de parte da população da cidade e esse é dos desafios 



 

colocados para que haja um público frequente e bem estabelecido usufruindo dos 

equipamentos.  

O mercado tem ofertado atividades ao público desde pelo menos 2004
12

 e o teatro 

desde 2014. Considerou-se relevante frisar essa informação para dimensionar a diferença do 

destaque desses equipamentos na agenda cultural da cidade e também o quão conhecidos e 

divulgados eles são.  

É a partir das contextualizações e dos dados apresentados até o momento que inferiu-

se as feiras Quarta Coletiva e Paratodos como estratégias para promover junto a população 

local o teatro e o mercado. Esta estratégia vem sendo adotada desde abril de 2013 pelo 

Mercado dos Pinhões, quando houve a primeira edição da Quarta Coletiva, e recentemente foi 

adotada pelo TCC, que incorpora a Paratodos a sua programação em 2017 e terá sua 

periodicidade bimensal. 

Nos últimos três anos e meio, a Quarta Coletiva ocorre no Mercado dos Pinhões, com 

breves interrupções - os períodos de eleições municipais ou da reforma
13

. Desde novembro de 

2016 o evento acontece no segundo sábado de cada mês, mas anteriormente a feira já foi 

realizada na última e na segunda quarta-feira de todos os meses durante alguns períodos. No 

lançamento da sua primeira edição, a feira foi descrita pelo site da prefeitura como um projeto 

que “(...) trará o que há de mais criativo no mercado artístico de Fortaleza, promovendo novas 

tendências ligadas à economia criativa e aos diferentes processos desenvolvidos no cenário local.” 

(FORTALEZA, 2013). 

No site da SecultCe, o propósito da feira Paratodos é descrito por uma das 

responsáveis pela feira como “ (...) convidar a cidade a um encontro com o equipamento e 

com o próprio Centro, fora da correria cotidiana. (...) ‘Além da festa, a ideia é divulgar o que 

a cidade tem produzido em artes visuais, artesanato, música e gastronomia’.” (CEARÁ, 

2017). Como observamos, as questões da produção local e do vivenciar o bairro no período 

fora do horário de funcionamento das várias lojas, escritórios, bancos, cartórios e demais 

atividades comerciais, são colocadas em destaque. 
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 Não foi possível encontrar registros precisos sobre a programação no espaço anterior a esta data.  
13

 No período em que esteve sem funcionamento noturno devido aos reparos na parte elétrica, a atividade foi 

transferida para o Estoril, outro equipamento cultural municipal, localizado no bairro da Praia de Iracema. 



 

Outras características partilhadas entre as feiras são: a utilização do site de rede social, 

Facebook e pelo aplicativo Instagram
14

, como os seus principais meios de comunicação; ter 

expositores que transitam nos demais eventos de natureza semelhante que ocorrem na cidade; 

a articulação de atividades artístico culturais, como discotecagem de djs, pequenos show, 

apresentações teatrais, dentre outros, para seus visitantes.  

O processo de publicização da feira Quarta Coletiva se acontece de modo mais 

intensificado pelo perfil da feira no Instagram, onde ele conta com 2.671 seguidores. O 

aplicativo tem forte apelo visual e nele são publicadas imagens com a molduras padrões e 

fotos com os produtos, na legenda encontramos breve descrição da marca e/ou do evento, 

caso o expositor em questão tenha também uma perfil no aplicativo, ele é marcado na 

imagem, como podemos visualizar abaixo. 

 

FIGURA 6 – Do lado esquerdo captura de tela do perfil e do lado direito, um exemplo de postagem 

FONTE – Captura de tela do Instagram
15

 

 

Já no Facebook, a divulgação do evento é feita por meio da criação de eventos criados 

através da página da Quarta coletiva na rede social
16

. Este recurso permite que os demais 
                                                           
14

 O Instagram é um aplicativo para dispositivos móveis que permite aos usuários publicarem fotos, imagens e 

vídeos de até 60 segundos. Cada perfil pode escolher os usuários que vai seguir e também ser seguido pelos 

demais usuários do aplicativo. 
15

  Disponível em: < https://www.instagram.com/quartacoletiva/>. Acesso em: 15 fev 2017. 

https://www.instagram.com/quartacoletiva/


 

usuários da rede social sejam convidados, no evento podem ser postadas informações sobre os 

eventos utilizando textos e imagens. A feira Paratodos também foi anunciada de modo 

semelhante, por meio de evento no Facebook, criado pela página do TCC e também por meio 

de uma postagem no perfil do Instagram do teatro
17

. As feiras também são divulgadas em 

jornais locais, em suas versões impressa e online, bem como nos sites das respectivas 

Secretarias da cultura.  

Essas divulgações são reverberadas e intensificadas pelos expositores das feiras. 

Acredita-se ser este um importante ponto para compreender de que modo as feiras são 

estratégias de promoção dos equipamentos culturais. Afirmamos isso na medida em que elas 

mobilizam em sua divulgação um número grande número de pessoas, já que cada feira tem 

em torno de 20 a 30 expositores. 

Grande parte dos expositores que participam de ambas as feiras têm a internet como 

principal meio de divulgação de suas marcas e produtos, seja por meio de sites, aplicativos ou 

redes sociais. Observamos que por se tratarem de micro ou pequenos empreendimentos, e em 

alguns casos são uma atividade profissional paralela dos expositores, quem vende na feira não 

conta com estrutura de loja física própria
18

. Deste modo para realizar suas vendas as 

negociações são feitas online e enviadas pelos correios, ou entregues pessoalmente, em casos 

assim as feiras também servem como ponto de encontro entre vendedores e consumidores. 

Identificamos nos expositores das feiras, pessoas que tem o potencial aglutinador, ao 

reuni-las no Mercado do Pinhões e no TCC nas feiras, elas colaboram para que mais pessoas 

circulem pelos lugares, com potencial para atingir um novo público frequentador.  

 

5.Considerações finais 

Este artigo é um estudo inicial da pesquisa que será desenvolvida no mestrado sobre as 

feiras de economias criativas promovidas em Fortaleza. Ao longo dele, discutiu-se a 

adequação da cidade de Fortaleza a tendência do planejamento urbano contemporâneo 

mundial em utilizar o consumo e o lazer nos projetos ditos de requalificação, ou 

revitalização
19

. Para isso buscou-se responder a questão: de que modo a inserção do consumo 
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 A página da feira disponível em: < https://www.facebook.com/quartacoletivaa/?fref=ts >. 
17

 Link do evento: <https://www.facebook.com/events/237506433370538/> 
18

 Algumas das marcas disponibilizam seus produtos em lojas colaborativas. Neste tipo de espaço pode-se 

encontrar diversos tipo de produtos de várias marcas. 
19

 Reiteramos que a utilização destes termos comumente estão articuladas a um processo de abstração dos usos 

corriqueiros anteriores as intervenções por serem julgados indesejados ou inapropriados  pelos os governantes e 

gestores. Sobre possíveis desdobramentos desse processo ver LEITE (2007). 



 

na programação dos equipamentos culturais no Centro contribui com a promoção destes 

espaços e consequente processo de requalificação? 

A fim de responder tal questão, analisamos de que maneiras as feiras Quarta Coletiva 

e Paratodos contribuem para promoção do Mercado dos Pinhões e Teatro Carlos Câmara. 

Como dito anteriormente essas feiras trazem no cerne de suas propostas a valorização da 

produção autoral desenvolvida na cidade no segmento da moda, artes visuais, design, 

artesanato e gastronomia.  

Nesta análise observou-se que ao incorporar esses eventos em as programações dos 

equipamentos multiplicam-se o número de pessoas engajadas na divulgação, uma vez que os 

expositores divulgam a feira em suas contas nas redes sociais, consequentemente promovem o 

espaço. Percebeu-se nesse processo um forte potencial para que mais pessoas circulem, 

conheçam e usufruam dos equipamentos. Outro fator que transforma o consumo em 

promoção é o aumento da visibilidade dos equipamentos nos veículos de comunicação de 

massa, principalmente ao serem notícia nos cadernos de cultura dos jornais e portais de 

informações. 

Reconhece-se nos dois casos expostos neste trabalho que as Secretarias da cultura 

municipal e estadual percebem na atividade de consumo um modo para atrair pessoas, visto a 

importância social ocupada por ele na contemporaneidade. Pode-se compreender a princípio 

que as administrações municipais e governamentais veem no consumo uma alternativa para 

reforçar os processos de trocas material e simbólicas que ocorrem no consumo e tornam-o 

uma atividade social e cultural relevante e com potencialidades de transformação da realidade 

social.  
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