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Resumo 

A Feira da Sé (Feira da Madrugada) teve início no final da década de 1990. Tudo começou 

com um pequeno aglomerado de artesãos cearenses que comercializavam sua produção 

nas proximidades do Mercado Central, em frente à Catedral da cidade de Fortaleza. A 

feira está localizada em uma área considerada como Centro Histórico da Cidade de 

Fortaleza, no Ceará. Pretendeu-se investigar as transformações do Centro Histórico de 

Fortaleza, analisar os processos de preservação e transformação do espaço frente ao 

crescimento das atividades daquela Feira. Esta dissertação procurou compreender a 

importância que o espaço tem para nos atores que o utilizam, se existe uma dualidade 

entre o significado patrimonial e o valor comercial ou se é possível conviverem sem 

conflitos. Procura-se descobrir como a evolução dos processos comerciais, sociais e 

urbanos passaram a interferir diretamente na transformação do espaço e na 

preservação do Patrimônio do Centro Histórico de Fortaleza desde o século XIX até aos 

nossos atuais. Para isso, realizaram-se levantamentos em monografias, periódicos 

científicos, trabalhos acadêmicos e imprensa local e regional, assim como trabalho de 

campo. O estudo permitiu concluir que os bens patrimoniais próximos da Feira da 

Madrugada, na maior parte dos casos, são desconhecidos ou não atraem o interesse dos 

moradores e dos que ali trabalham. O resultado auxiliará no desenvolvimento de futuros 

projetos de mediação e educação patrimonial direcionados para a valorização do 

Patrimônio Histórico. 

 

 

Palavras-chave: Feira da Madrugada, Centro Histórico de Fortaleza, Patrimônio 

Histórico, Fortaleza-CE, Brasil 

 

  



Abstract 

The Market (Feira) of Sé (Feira da Madrugada) began in the late 1990s. It started with a 

small cluster of artisans from Ceará who marketed their production near the Central 

Market in front of the Cathedral. The market settled down in an area considered as the 

Historic Center of the City of Fortaleza, in Ceará. We investigate the transformations of 

the Historic Center of Fortaleza, analyzing the processes of preservation and 

transformation of the space regarding the growth of the activities of this market. This 

dissertation sought to understand the meaning of the uses of this space causes by those 

actors, if there is a duality between heritage meaning and commercial value or if it is 

possible to live together without conflicts. It seeks to discover how the evolution of 

commercial, social and urban processes interfere in the transformation of that space 

and in the preservation of the Heritage of the Historic Center of Fortaleza from the 19th 

century to the present. For this study we gathered information from monographs, 

scientific journals, academic papers and local and regional press, as well as fieldwork, as 

well as fieldwork survey. The study concluded that although there is historical heritage 

close to the Feira da Madrugada, most of them is unknown or do not attract the interest 

of residents as well as for those who work in the market. The result of this study will be 

used to the development of future projects of mediation and heritage education to the 

enhancement of Historical Heritage. 

 

Key-words: Market of Madrugada, Historical Center of Fortaleza, Historical Heritage, 

Fortaleza-CE, Brazil 

 

  



Índice de Figuras 

Figura 1- Desenho da Vila de Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção do Siará Grande, 

1726................................................................................................................................39

Figura 2- Planta da cidade de Fortaleza, levantada no ano 1856, pelo Padre Manoel do 

Rego Medeiros............................................................................................................... 42 

Figura 3- Planta da cidade de Fortaleza (1888) por Adolphe Herbster.......................... 43 

Figura 4 - Anúncios no Almanaque do Estado do Ceará de 1930.................................. 48 

Figura 5 - Reconstrução cartográfico da Planta Exacta da Capital do Ceará de 1859.... 51 

Figura 6 - Box de venda de artesanato Localizados no Mercado Central.......................56 

Figura 7 -Mercado Central detalhes da Estrutura Interna............................................. 57 

Figura 8 -Avenida Alberto Nepomuceno meados do século XX.................................... 59 

Figura 9 - Avenida Alberto Nepomuceno esquina com José Avelino/ Setembro 2020. 60 

Figura 10 - Galpão do Pequeno Empreendedor (GPE) Rua José Avelino/ Setembro 2020. 

61 

Figura 11 - Fachada do Centro Fashion de Fortaleza..................................................... 67 

Figura 12 - Retorno da Feira após Revitalização da Rua José Avelino Outubro/2017... 69 

Figura 13 - Aferição de temperatura na recepção do Galpão Pequeno Empreendedor 

na Rua José Avelino/Setembro 2020............................................................................. 70 

Figura 14 - Carregador Francisco Carlos com seu carrinho na Feira da Rua José 

Avelino/Setembro 2020 …..............................................................................................71 

Figura 15 - Novos Horários da Feira no Polo José Avelino/Agosto 2020........................73 

Figura 16 – Localização da Feira da Madrugada – Fortaleza/2014.................................79 

Figura 17 - O Patrimônio Histórico na área delimitada/ Agosto 2020 .......................... 79 

Figura 18 - Rua José Avelino Setembro/2020 ............................................................... 82 

Figura 19 – Palácio João Brígido e Bosque do Pajeú Setembro/2020............................83 

Figura 20 - Fortaleza de Nossa Senhora de Assunção Setembro/2020..........................84 



Figura 21 - Prédio da Secretaria da Fazenda (Edifício Edson Ramalho)/Setembro 

2020................................................................................................................................85 

Figura 22 - Palacete Avenida Central (Casarão dos Fabricantes) /Agosto 2020..............86 

Figura 23 – Casarão dos Fabricantes em chamas/Setembro 2020.................................88 

Figura 24 - Catedral Metropolitana/Setembro 2020......................................................89 

Figura 25 – Re-funcionalidade do espaço da Catedral Metropolitana/Setembro 

2020................................................................................................................................90 

  

 

 

  

 

  



Índice de Tabelas 

Tabela 1 – Dados Populacionais das Principais Capitais Brasileiras (1898) ....................34 

Tabela 2 – População nos Censos Demográficos Segundo os Municípios das Capitais 

(1872/2019) – Fortaleza/Ce............................................................................................37 

Tabela 3 – Inquéritos aos feirantes da Feira da Madrugada por idade, sexo e 

escolaridade...................................................................................................................93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Índice de Gráficos 

Gráfico 1 – Percentagem de feirantes por intervalo de idade........................................94 

Gráfico 2 – Exemplos de Patrimônios Históricos identificados pelo feirante.................99 

  



Lista de abreviaturas e siglas 

ANC...............................................................................................................AÇÃO NOVO CENTRO 

CCBNB................................................................................CENTRO CULTURAL BANCO DO NORDESTE 

CDL………………………………………………………………………………………..….CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS 

COEPA...................................................................CONSELHO ESTADUAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO 

COMPHIC.........................CONSELHO DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DE FORTALEZA 

EMCETUR……………………………………………………………………………………… EMPRESA CEARENSE DE TURISMO 

FUNCET......................................................................FUNDAÇÃO DA CULTURA, DO ESPORTE E DO TURISMO 

GPE..........................................................................................GALPÃO DO PEQUENO EMPREENDEDOR 

IBGE…………………………………………………………………….  INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA 

IPECE………………………………………………………….INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ 

IPHAN.............................................................INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL 

IPLANCE………………………………………………………………..FUNDAÇÃO DE PESQUISA E INFORMAÇÃO DO CEARÁ 

OUC.............................................................................................OPERAÇÕES URBANAS CONSORCIADAS 

PEA.............................................................................................POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA 

PMF............................................................................................PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 

SECULTFOR…………………………………………………………………..…...... SECRETARIA DE TURISMO DE FORTALEZA 

SEFAZ............................................................................................................SECRETARIA DA FAZENDA 

SIDRA................................................................................SISTEMA IBGE DE RECUPERAÇÃO AUTOMÁTICA 

UFC…………………………………………………………………..……………….…..UNIVERSIDADE FEDERAL DE FORTALEZA 

UECE…………………………………………………………………..…………….……….UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ 

 

  



Introdução 

O ponto de partida desta pesquisa surgiu com o questionamento acerca da natureza e 

dos impactos causados pelo desenvolvimento comercial de um espaço tradicionalmente 

considerado histórico na cidade de Fortaleza, estado do Ceará, nordeste do Brasil. 

Pretendem-se investigar as transformações do Centro Histórico de Fortaleza, cidade 

conhecida por suas praias, em particular a Praia de Iracema, marcada por uma tradição 

balnear, e analisar os processos de preservação e transformação do espaço urbano. 

Na verdade, o que se quer compreender é qual a representatividade que o espaço causa 

nos atores que utilizam o mesmo. Se existe uma dualidade entre o significado 

patrimonial e o valor comercial ou se é possível conviverem sem conflitos. Será que 

essas duas vertentes podem construir um caminho cruzado, com equivalente 

importância, para quem dele usufrui? 

O ponto de vista inicial será o de entender como funcionou o processo de 

patrimonialização que classificou aquele espaço como histórico, e como enfrentar os 

processos urbanísticos do século XX e XXI, com todas as suas decorrências: crescimento 

demográfico, funcionalidade económica sectorial e impactos socioprofissionais. 

O espaço delimitado tem um forte apelo histórico por se tratar do primeiro Centro de 

Fortaleza e onde se encontram os edifícios e instituições que marcam o surgimento da 

cidade e as seguintes etapas do seu desenvolvimento, como, o Forte de Nossa Senhora 

de Assunção, mas também, a Catedral Metropolitana de Fortaleza, o Museu do Ceará, a 

Praça do Ferreira, o Mercado Central de Fortaleza, a Rua José Avelino, o Centro Cultural 

Dragão do Mar, o Seminário e Igreja da Prainha, o Teatro São José, a Praça do Cristo 

Redentor, a Santa Casa de Misericórdia, Emcetur Empresa Cearense de Turismo do 

Ceará, a antiga cadeia pública e o Paço Municipal. 

É nesse espaço que hoje acontece a Feira da Madrugada, que engloba importantes 

galpões (armazéns e depósitos) de confecção, principalmente, localizados na Rua Sobral 

e na Rua José Avelino, e hoje sofre um importante impacto econômico e estrutural, face 

à multidão de clientes ou simples visitantes que se acumulam em áreas até então 

consideradas turísticas ou apenas vivenciadas por antigos residentes. 

A Feira da Madrugada é a reunião de feirantes de rua, galpões e shoppings que, em sua 

maioria, vendem vestuário. Teve origem no início da década de 1990, na Praça Caio 



Prado, também conhecida como Praça Pedro II ou Praça da Sé, tal como o nome indica, 

em torno do centro arquiepiscopal.  Hoje, esta atividade dinamiza e atrai um grande 

número de pessoas. Os feirantes que comercializam suas mercadorias, em 

determinadas épocas do ano, podem passar de sete mil (CABRAL,2013). 

A abordagem desta realidade, a avaliação dos impactos destas mudanças no patrimônio, 

é o que nos propomos a fazer. Esta atenção tem um significado pessoal e profissional. 

O espaço a ser estudado foi parte da minha infância e, posteriormente, da minha vida 

profissional, já que fui feirante e vivenciei a forma como se deram as transformações do 

Centro Histórico de Fortaleza. A escolha do objeto de estudo partiu da relação de 

identificação que está implícita na sua análise. A relação com o local em que nasci e que 

foi vivenciado pelo meu núcleo familiar explica que o desenvolvimento desta pesquisa 

resgate e desperte o meu envolvimento como investigadora. 

É claro que pretendo discutir algo visionário, original e inovador, um sentimento quase 

universal inserido no processo investigativo. Mas, percebi, que, com o passar do tempo 

e do contato com o tema, que o que mais importa é o fator de “apropriação” do tema a 

ser investigado, porque me integro numa atmosfera intensa de valores informativos. 

Um dos maiores desafios enfrentados durante o processo de pesquisa foi o período de 

quarentena causado pela COVID-19 porque condicionou todo o desenvolvimento 

planejado. Na verdade, o Centro Comercial, foco de análise, bem como, instituições de 

estudo e pesquisa mantiveram-se fechados como forma de controle da proliferação da 

doença. Um momento único e transformador em vários aspectos. Tivemos assim que 

construir alternativas de trabalho on line e, criativamente, aproveitar todo o material 

pesquisado no primeiro ano do Mestrado em História e Patrimônio. 

Não será difícil uma nova realidade nas fotografias atuais: pessoas utilizando máscaras 

de proteção de boca e nariz que, para este período, se tornou uma medida regulatória 

e de uso obrigatório. 

 

 

 

 

 

 



Justificação e estrutura 

Num primeiro momento, a escolha do tema foi motivada por uma reportagem 

de um periódico diário de referência editado em Fortaleza, Jornal OPovo1. A reportagem 

publicada on line dia 08/09/2018 era assinada pelo repórter Igor Cavalcante sob o título: 

“Fortaleza sem Memória”. De fato, foi impactante. Iniciou-se ali o caminho para 

pesquisa de um trabalho científico, com uma contribuição positiva para os processos 

patrimoniais e para a comunidade local, alertando para as mudanças que se estavam a 

operar, dados os novos usos que faziam perder a “memória” de antigas vivências. 

O artigo foi um desafio no sentido de alertar para as causas e as consequências da 

alteração espacial do Centro Histórico de Fortaleza, e avaliar o fator de pressão, como o 

processo migratório e as alterações comerciais (destacando a Feira da Madrugada), 

assim com as iniciativas de preservação desse espaço. 

Assumimos a consciência de que estamos falando de “história viva”, de uma página em 

que a população tem suas vidas influenciadas pelo processo de modificação funcional. 

Na verdade, a discussão que me motiva é a da funcionalidade do espaço histórico, da 

sua requalificação e sentido(s) de preservação patrimonial. Assim, esta dissertação 

estrutura-se em quatro capítulos. 

Para a questão de partida, no primeiro capítulo, procura-se descobrir como a evolução 

dos processos comerciais, sociais e urbanos passaram a interferir diretamente na 

transformação do espaço e na preservação do património do Centro Histórico de 

Fortaleza. 

O segundo capítulo discorre sobre a história do espaço, onde tudo começou e se 

reinventou. Avaliando a utilização do espaço que antes era área portuária e identificado 

como centro comercial, símbolo histórico e polo de venda de confeção de vestuário. 

Uma inquietude natural, e que será debatida no terceiro capítulo, é avaliar o Patrimônio 

Histórico que está localizado no centro delimitado, espaço em que também possui 

características de Centro Comercial. Pretende-se responder a algumas questões: Para 

que serve aquele espaço? Aquele espaço é bom para quem? É interesse de quem mantê-

lo preservado? Por que é importante preservar esse espaço? 

 
1  Este jornal foi fundado em 1925 e desde 2009 passou a ter um sítio on-line.(Disponível em 

https://pt.wikipedia.org/wiki/O_Povo_(Cear%C3%A1)#1925-1979 , consultado a 10 de setembro 2020). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/O_Povo_(Cear%C3%A1)#1925-1979


No quarto capítulo, avalia-se como os prováveis integrantes desse processo 

(comunidade, turistas, governantes) estão procedendo no uso do espaço. Procura-se 

descobrir como a evolução dos processos comerciais, sociais e urbanos passaram a 

interferir diretamente na transformação do espaço e na preservação do património do 

Centro Histórico de Fortaleza, desde o século XIX. Ou seja, observar as mudanças do 

processo de urbanização e verificar como está sendo realizado, hoje, o uso desse espaço 

e as relações existentes entre salvaguarda do patrimônio e desenvolvimento comercial. 

Não bastava compreender o por que razão Fortaleza se apresentava como uma cidade 

“sem memória” e por que outros patrimônios históricos conseguiram sobreviver ao 

tempo de Fortaleza. Foi essa perspetiva que abriu a possibilidade de avaliar em que 

âmbito se deu ou pode dar a sua requalificação, um exercício comparativo para avaliar 

a noção de Patrimônio ao longo do tempo e para os que o entendem como tal. 

 

Fontes e metodologia 

 

Classifiquei a investigação por etapas. A elaboração da primeira etapa foi motivada por 

reportagens e estudos que tratavam sobre a preservação patrimonial em Fortaleza. Não 

foi difícil concluir que é um grande desafio avaliar a existência de uma dinâmica de 

preservação patrimonial e, mais que isso, estabelecer o sentimento de pertença da 

população e a ação de órgãos públicos responsáveis. Na segunda etapa, obtive o contato 

com as primeiras fontes de pesquisa e percebi que uma hipótese de estudo que havia 

imaginado, em torno do edifício Estoril de Fortaleza2 fora apenas um indício para um 

desafio maior. Optei por uma problemática mais ampla, porque o Centro Histórico de 

Fortaleza apresenta questões relevantes quando citamos as transformações urbana, 

social, econômica e patrimonial. Alguns estudos consultados foram decisivos para 

 
2  O edifício, assim chamado, foi construído, no período de 1920 e 1925, pelo pernambucano, com 

ascendência portuguesa, José Magalhães Porto. Primeiro chamava-se Vila Morena, uma homenagem a 
sua esposa Francisca Frota Porto, cujo apelido carinhoso era “Morena”. Foi a primeira construção 
expressiva da Praia Porto das Jangadas que depois seria Praia do Peixe, até ser identificada como Praia de 
Iracema. Construída com características arquitetônicas específicas e peculiares, como a escada, portas e 
elementos decorativos vindos da Europa. Primeiro como moradia, depois com características comerciais 
e hoje como estrutura física de uma instituição pública, centro cultural e de convívio. O “Estoril” está 
localizado em uma área com grande potencial turístico.(Disponível em  https://projetobatente.com.br/o-
estoril/ consultado em 10 de março 2020 e Estoril, disponível em 
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/espaco/240/, consultado em 10 de março 2020). 

https://projetobatente.com.br/o-estoril/
https://projetobatente.com.br/o-estoril/
https://mapacultural.secult.ce.gov.br/espaco/240/


tomada dessa decisão: considerou-se que havia que procurar indicadores relativos à 

evolução da população e urbanização de Fortaleza, a instalação da Feira Madrugada 

(também conhecida por “José Avelino”, por se situar nesta rua) e os processos de 

intervenção urbana no Centro Histórico de Fortaleza, assim como a evolução do espaço 

classificado como tema de estudo do Patrimônio Histórico do espaço delimitado. 

Na terceira etapa pude construir minhas primeiras impressões e hipóteses. Dessa forma, 

vislumbra-se compreender a alteração espacial do Centro Histórico de Fortaleza, o 

processo migratório, as relações comerciais (destacando a Feira da Madrugada) e a 

atenção existente e desejável na preservação desse espaço. 

As fontes pesquisadas serviram para avaliar as relações econômicas, sociais e culturais 

que se construíram no Centro Histórico de Fortaleza, desde o início do século XIX até 

aos dias atuais, observar as mudanças do processo de urbanização e suas 

consequências, verificar como está hoje sendo realizado o uso do espaço e as relações 

existentes entre a salvaguarda do patrimônio e/ou desenvolvimento comercial. 

Consultaram-se as seguintes plataformas: 

• Repositórios da UFC3 (Universidade Federal do Ceará) e Uece (Universidade 

Estadual do Ceará). 

• Plataforma Sidra4 - Banca de Tabelas Estatísticas Antigas do IBGE5 (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística). 

 
3  A Universidade Federal do Ceará é uma instituição vinculada ao Ministério da Educação. Nasceu 

como resultado de um amplo movimento de opinião pública. Foi criada pela Lei nº 2.373, em 16 de 
dezembro de 1954, e instalada em 25 de junho do ano seguinte. (Disponível em http://www.ufc.br 
consultado 01 de Outubro 2020). As pesquisas foram realizadas no repositório on line da Universidade. 
Este Repositório Institucional tem como propósito reunir, armazenar, organizar, recuperar, preservar e 
disseminar a produção científica e intelectual da comunidade universitária (docentes, pesquisadores, 
técnicos e alunos de pós-graduação stricto sensu, lato sensu e graduação), bem como os documentos que 
são produzidos no âmbito da Universidade Federal do Ceará. Na edição do Ranking Web of Repositories , 
em Setembro de 2020, o Repositório Institucional da UFC, está nas seguintes colocações: 66º. lugar entre 
todos os tipos de repositórios do mundo, 56º. lugar entre os repositórios institucionais do mundo, 7º lugar 
entre os repositórios institucionais das instituições de ensino superior do Brasil, e em 1º lugar entre os 
repositórios institucionais da Região Nordeste. (Disponível em http://www.repositorio.ufc.br/ consultado 
01 de Outubro 2020). 

4  Disponível em https://sidra.ibge.gov.br/home/pimpfbr/brasil, consultado 01 de Outubro 2020. 

5  O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE se constitui no principal provedor de dados 

e informações do País que atende às necessidades dos mais diversos segmentos da sociedade civil, bem 
como dos órgãos das esferas governamentais federal, estadual e municipal. O IBGE oferece uma visão 
completa e atual do País, através do desempenho de suas principais funções: Produção e análise de 
informações estatísticas, coordenação e consolidação das informações estatísticas, produção e análise de 
informações geográficas, coordenação e consolidação das informações geográficas, estruturação e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1950-1969/L2373.htm
http://www.ufc.br/
https://repositories.webometrics.info/en/institutional
https://sidra.ibge.gov.br/home/pimpfbr/brasil


• Site da Arquidiocese de Fortaleza6. 

• IPECE7 (Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará). 

• Secretaria de Desenvolvimento Econômico.8 

• Acervo Particular Miguel Ângelo de Azevedo9 – Nirez (jornalista, historiador 

e desenhista técnico aposentado). 

• Plataformas estatísticas: Secretaria de Cultura de Fortaleza (Secultfor)10. 

• Biblioteca do Instituto do Ceará - Histórico, Geográfico e Antropológico11. 

• No Instituto Histórico, Geográfico e Antropológico do Ceará foram 

disponibilizados Os Almanaques do Ceará12 um importante periódico editado 

no final do século XIX a meados da segunda parte do século XX, através dos 

 
implantação de um sistema da informações ambientais, documentação e disseminação de informações, 
coordenação dos sistemas estatístico e cartográfico nacionais. (Disponível em https://www.ibge.gov.br  
consultado 01 de Outubro 2020). 
 
6  Disponível em https://www.arquidiocesedefortaleza.org.br/, consultado 01 de Outubro 2020. 

7  O Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará é uma instituição vinculada à Secretaria 

do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará. Fundado em 14 de abril de 2003, o IPECE é o órgão do 
Governo responsável pela geração de estudos, pesquisas e informações socioeconômicas e geográficas 
que permitem a avaliação de programas e a elaboração de estratégias e políticas públicas para o 
desenvolvimento do Estado do Ceará. (Disponível em https://www.ipece.ce.gov.br/institucional/  
consultado 01 de Outubro 2020). 

8  Disponível em https://www.sedet.ce.gov.br/institucional/sobre/, consultado 01 de Outubro 

2020. 

9  Nirez mantêm em sua casa, localizada à rua Professor João Bosco, 560 - bairro Rodolfo Teófilo, 

segundo o jornal Folha do Ceará, a maior discoteca particular do país. Boa parte de seu acervo foi 
conseguido quando a emissora de rádio Uirapuru, a "Emissora do Pássaro", resolveu atualizar sua 
discoteca com LP's e, graças ao radialista e ex-senador Cid Carvalho, os discos de 78 rotações foram 
doados ao Nirez. Possui também um grande registro de imagens históricas de Fortaleza e outros 
municípios do Estado, formada quando o estúdio fotográfico ABAFILM se desfez de seus arquivos de sua 
sede no centro de Fortaleza. O Arquivo Nirez, conhecido em todo Brasil, é composto por um rico acervo 
bibliográfico, arquivístico e museológico, como: livros, revistas, rótulos, fotos, slides, negativos, 
equipamentos antigos etc. (Disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/Nirez, consultado 01 de Outubro 
2020). 

10  Disponível em https://cultura.fortaleza.ce.gov.br/, consultado 01 de Outubro 2020. 

11  O Instituto do Ceará foi fundado em 4 de março de 1887, sendo a mais antiga instituição cultural 

do nosso estado e uma das mais antigas do Brasil. O instituto tem como finalidade o estudo e a difusão 
da História, da Geografia, da Antropologia e ciências afins, especialmente no tocante ao Ceará. (Disponível 
em https://www.institutodoceara.org.br/instituto.php , consultado 01 de Outubro 2020). 

12  Almanaque, gênero editorial de ampla circulação durante o século XIX, principalmente entre os 

anos de 1870 e 1908 no Ceará. Para Macambira (2010) o Almanaque conecta-se à história do livro e da 
leitura no Brasil, contribuindo para o conhecimento sobre a difusão do impresso. 

https://www.ibge.gov.br/
https://www.arquidiocesedefortaleza.org.br/
https://www.ipece.ce.gov.br/institucional/
https://www.sedet.ce.gov.br/institucional/sobre/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rodolfo_Te%C3%B3filo_(Fortaleza)
https://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1dio_Uirapuru_(Fortaleza)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cid_Saboia_de_Carvalho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nirez
https://cultura.fortaleza.ce.gov.br/
https://www.institutodoceara.org.br/instituto.php


quais é possível perceber indicadores de mudança, como a evolução e 

distribuição da população, aspectos políticos, sociais e comerciais. 

Algumas obras tornaram-se fulcrais. Por exemplo, Fortaleza em perspectiva histórica: 

poder público e iniciativa privada na apropriação e produção material da cidade 1810 – 

1933 (Andrade, 2012). 

O objetivo do autor foi de investigar as transformações ocorridas em Fortaleza entre 

1810 e 1933. O estudo despertou a minha atenção devido ao período delimitado, que 

corresponde aos objetivos desta dissertação, e por fornecer dados históricos e 

representações através de mapas históricos, permitindo uma visão estrutural do 

ambiente a ser avaliado. Quanto à cronologia, apresenta indicadores de grande 

transformação em Fortaleza. Ao experimentar novas possibilidades de interpretação da 

história do urbanismo, com base na espacialização e sobreposição de fontes primárias 

de naturezas diversas – plantas, planos de expansão, códigos de postura, censos, 

décimas urbanas, etc., permite interpretar a dinâmica de transformação da cidade em 

diferentes momentos. 

Ao tratar o tema no contexto de transformação urbanística, busca analisar duas escalas 

do problema, a da Urbanização e a do Urbanismo. Como já havia pesquisado o lado 

histórico da transformação urbana no século XIX e início do século XX faltava avaliar 

artifícios mais técnicos como o estudo de plantas, mapas para cruzar informações e 

responder como foi desenvolvido esse processo urbanístico. Esta tese de 

doutoramento, além de analisar mapas antigos, avalia o desenvolvimento de Fortaleza 

através de dados estatísticos, de crescimento populacional e o seu desenvolvimento 

econômico, que ajudam a responder como foi a estruturação comercial de Fortaleza e 

como essa dinâmica histórica se apresenta hoje. 

Utiliza como fontes de informação primárias do Arquivo Público do Estado do Ceará 

(inventários, correspondência, escrituras de compras, vendas, hipoteca de 

propriedades, lançamento de décimas urbanas, livros de registro de ofícios e ordens, 

censos, imprensa, fontes cartográficas, teses, relatórios que garantem a credibilidade 

da utilização da obra. Com base na documentação referida foi possível seguir as suas 

pistas e localizar as plantas da cidade de Fortaleza (Arquivo Nacional – Rio de Janeiro, 

Arquivo Público do Estado do Ceará, Biblioteca de Arquitetura e Urbanismo – 



Universidade Federal do Ceará, Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, Mapoteca do 

Itamarati). 

Mas, este trabalho de Andrade (2012) focou-se, ainda, no papel da iniciativa privada na 

apropriação e produção material das áreas planejadas (1863 – 1933). Por isso, analisa a 

implantação do Plano de Expansão de Herbster, de 1863 até 1933. Para tanto, a autora 

elegeu, para fundamentar o capítulo, as seguintes informações (fontes primárias): 

plantas antigas (1875, 1888, 1922 e 1932), Censo de 1887, décimas urbanas (1872, 1890 

e 1911), imposto predial (1922 e 1934), Descrição da cidade de Fortaleza de 1895. Neste 

estudo foram vetorizadas todas as Plantas com o objetivo de reconstruir os aspectos 

materiais e sociais do tecido urbano e, depois de compilados os dados recolhidos do 

Censo e das décimas foram organizados e lançados nas bases cartográficas. 

Foram extremamente úteis outros autores e títulos, de que se destacam: Um Centro 

para uma Cidade (Pós-) Moderna: a Requalificação do Centro Histórico de Fortaleza 

(Vasconcelos, 2008) e Feira da Rua José Avelino: Usos do Espaço Público e Questões 

sobre o Patrimônio Histórico - Fortaleza – CE ( Sousa, 2015). 

O estudo de Vasconcelos (2008) pretende responder ao questionamento sobre as 

relações urbanas e o Centro Histórico. O objetivo do autor foi refletir sobre os processos 

de requalificação de antigos centros históricos e a valorização do aspecto simbólico e 

econômico dos “produtos culturais” do espaço urbano. 

Finalmente a obra de Sousa (2015) foca-se sobre o nosso objeto de estudo, a Feira da 

Madrugada. Responde ao questionamento em torno da preservação ou não 

preservação do Centro Histórico de Fortaleza. A autora realiza um estudo espacial e 

avalia as interferências sociais da feira na Avenida José Avelino. Analisa como se deu a 

ocupação do comércio confeccionista no entorno do Centro Histórico de Fortaleza, os 

usos do espaço público da Rua José Avelino, da segunda metade do século XIX até aos 

dias, e coloca algumas questões sobre o patrimônio histórico, tendo em vista que a 

pavimentação desta via citada é tombada por decreto municipal desde 2012. A ideia foi 

utilizar essa obra como apoio de compreensão do mecanismo de subsistência da 

comunidade e as transformações que a mesma traz para o espaço onde se localiza o 

sítio histórico de Fortaleza. A autora realiza uma descrição da atuação dos agentes 

sociais produtores da feira (feirantes) e uma importante alteração espacial, resultado da 

dinâmica de consumo de produtos têxteis. 



Percebe-se, neste estudo, uma preocupação com as questões conflituosas do espaço e 

as relações de comércio e consumo. Apresenta o duelo que existe entre a Feira e os 

aspectos históricos do Centro de Fortaleza, além da relação e distribuição de grupos 

sociais pelos espaços públicos, tendo em conta o uso que dão a esses espaços. 

Além destas obras fundamentais que serviram de guião na procura de informação 

arquivística e bibliográfica, realizou-se trabalho de campo que inclui quer a recolha de 

registos em áudio ou vídeo e fotografias, quer a realização de questionários e de 

entrevistas (ver anexos 1 e 2). 

No caso das entrevistas, concordo com Miguel (2010) que considera a entrevista, nas 

suas diversas aplicações, como uma de interação social, interpenetração informativa, 

capaz de quebrar isolamentos grupais, individuais e sociais, podendo também servir à 

pluralização de vozes e à distribuição democrática da informação. Temos interesse pelo 

outro, por suas histórias, reflexões, ordenamentos dos fatos e acontecimentos 

(Seidman, 1991). Tal como Miguel (2010) considera, o propósito da entrevista detalhada 

não será o de fornecer respostas a perguntas específicas, nem mesmo o de testar 

hipóteses ou avaliar algo concreto, que poderá coartar a entrevista aberta e encadeada 

do entrevistado, mas buscar tentativas de compreender a experiência de outras pessoas 

e os significados que elas atribuem a essas experiências. 

Foram realizadas duas (2) entrevistas com feirantes que vivenciaram todo o processo de 

construção da Feira da Madrugada e que ainda trabalham na feira. Para tal os 

entrevistados assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido13 (ver anexo 3). 

A escolha dos entrevistados não foi meramente casual, conheço desde o período que 

retornei ao Brasil e iniciei as pesquisas de campo no mês de Julho. Sabia que poderiam 

compartilhar informações valiosas sobre o início da feira. Um dos entrevistados 

participou ativamente como feirante aos dias atuais e a outra entrevistada faz parte da 

segunda geração de feirantes em sua família. 

Assim, meu objetivo com a utilização do recurso teve um carater comparativo com as 

fontes já pesquisadas, além de enriquecer o estudo com histórias interessantes, mas ele 

serviu também para explicitar os critérios de escolha dos participantes envolvidos e o 

 
13  No termo o entrevistado libera a utilização do depoimento, fotos, filmagens ou gravações para 

fins científicos e de estudos (dissertações, teses, livros, artigos e slides). 



de entender os significados construídos por eles, a partir da leitura do contexto 

sociocultural de atividades cotidianas (Miguel, 2010, p. 3). 

Já os questionários tiveram como objetivo analisar o nível de familiaridade e importância 

que o feirante tem com o Patrimônio Histórico. Os resultados estão tratados no ponto 

4.2.  que trata da Percepção, Patrimônio, Identidade e os Feirantes da Feira da 

Madrugada. A construção de um questionário, segundo Aaker et al. (2001), é 

considerada uma “arte Imperfeita”, pois não existem procedimentos exatos que 

garantam que seus objetivos de mediação sejam alcançados com boa qualidade. Ainda, 

segundo o autor, fatores como bom senso e experiência do pesquisador podem evitar 

vários tipos de erros em questionários, como por exemplo, as questões ambíguas, 

potencialmente prejudiciais, dada sua influência na amplitude de erros. 

A aplicação do questionário foi realizada no mês de Agosto de 2010. A amostragem foi 

de 120 feirantes, sendo 50 do Galpão Buraco da Gia, 50 nos Galpões na Rua José Avelino 

(Pop Shop e Galpão do Pequeno Empreendedor) e 20 Feirantes que estavam 

comercializando na rua. As pessoas foram abordadas de forma aleatória. Poucos se 

recusaram a responder. Busquei realizar os questionários atingindo os principais pontos 

da feira. Para os entrevistados na rua programei aos domingos, em horários onde a feira 

já estava mais tranquila, entre 10.00h da manhã e 12.00h. Com certeza se realizados em 

horários mais movimentado não teriam tido uma boa adesão. 

Na fase de planejamento do questionário foram obtidas informações sobre o assunto 

da pesquisa a partir das fontes secundárias e pesquisa exploratória, só assim foi possível 

determinar o que seria perguntado. Tomou-se o cuidado em avaliar cada uma das 

questões, em termos de sua facilidade de compreensão. Por isso, os questionários foram 

aplicados sob o formato de resposta múltipla, para facilitar a resposta e em dias de feira. 

Também por esse motivo optei por ler as perguntas o que tornou a aplicação mais 

rápida, por recear a não adesão em caso de formato de resposta aberta. 

O público alvo para resposta do questionário (feirantes da Feira da Madrugada) 

apresentou-se como heterogêneo em termos de conhecimento sobre o que é 

“patrimônio”, pelo que um dos desafios foi ter que explicar o que seria Patrimônio 

Histórico. Outro desafio foi manter a atenção do feirante no meio de um ambiente de 



trabalho e por esse motivo realizei os questionários num dos dias em que a feira se 

apresenta com menos fluxo de clientes, o domingo14. 

A última etapa constou da tabulação e análise dos dados coletados na pesquisa de 

campo, para a verificação da relação do Patrimônio Histórico e a Feira da Madrugada 

(feirante). 

Todo o material audiovisual recolhido será disponibilizado nas redes sociais e 

plataformas de pesquisa. Tenho o sincero objetivo de proporcionar, com o meu estudo, 

uma contribuição científica para a sociedade fortalezense e para quem mais considerar 

válido os meus apontamentos e reflexões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
14  As feiras acontecem: quarta-feira, quinta-feira, sábado e domingo. Tradicionalmente, os ônibus 

de excursão que trazem clientes (conhecidas como sacoleiras pois, carregam sacolas gigantes com peças 
de vestuário) costumam chegar quarta-feira e sábado. O domingo é o dia em que as excursões seguem 
viagem ao destino inicial. Por esse motivo, o domingo é o dia mais tranquilo da feira. 



Capítulo 1 – Transformação e Funcionalidade da Cidade 
 
Pretendem-se investigar “as transformações do Centro Histórico de Fortaleza e os 

processos de preservação do espaço” como se indicou nos objetivos. Para tal, será 

importante avaliar as relações econômicas, sociais e culturais que se construíram nesse 

mesmo espaço a partir do início de Oitocentos. A escolha desse período se deu pelas 

profundas transformações que ocorreram em Fortaleza. 

Fortaleza, até o início do século XIX, era um povoado sem nenhuma importância 
econômica, mas a presença da fortaleza, garantia apoio aos barcos que 
navegavam entre o Maranhão e o Piauí e aí aportavam para se abastecer. 
Adquire o status e as características de cidade, no século XIX, após a separação 
da província de Pernambuco e, principalmente, com a inserção do Ceará na 
divisão internacional do trabalho, como exportador de algodão. O crescimento 
econômico da província e a política do Império de fortalecimento das capitais 
das províncias, atraíram moradores, investimentos foram realizados em 
edificações e infraestrutura e serviços foram implantados em Fortaleza (COSTA, 
2014, p. 81). 
 

No início do século XIX Fortaleza passa por um assinalável urbano perceptível através de 

muitas transformações sociais e econômicas. O processo de hegemonia urbana de 

Fortaleza, no quadro do Ceará e mesmo do Nordeste brasileiro, se iniciou, portanto, na 

primeira metade do século XIX e se completa na sua segunda metade. 

A centralização do poder político e administrativo iniciada no Primeiro Reinado, e que 

marcou todo o período imperial, privilegiou as capitais das províncias. (LEMENHE, 1991). 

Este fato e a concentração de um volume maior da produção para o comércio externo 

favoreceram o crescimento econômico de Fortaleza e contribuíram para que a maior 

parte dos investimentos governamentais em edificações, infraestrutura e serviços se 

fixasse na capital. 

Pesquisei reconstituições urbanas para períodos diferentes momentos (1875, 1888, 

1890, 1911, 1922, 1931, 1932) com objetivo de analisar a dinâmica de Fortaleza e para 

construir uma outra hipótese: em que medida o Centro Histórico tem potencialidades 

antigas de Centro Comercial e se as características e funcionalidades se misturam, tendo 

em consideração que nasceram em função da orla e do porto comercial, local onde se 

formalizavam negócios e importavam e exportavam produtos. 

Para tal, será importante considerar o conceito. Segundo Teresa Barata Salgueiro (2005, 

p. 259), os Centros Históricos, para além de serem “as partes mais antigas da cidade”, 



constituem-se como uma “sucessão de testemunhos de várias épocas, monumento que 

nos traz vivo o passado, nos dá a dimensão temporal com a sequência dos factos que 

estruturam as identidades”. 

Me agrada a perspectiva de Vargas e Castilho (2006) que realizam uma divisão entre 

Centro Histórico e Centro Urbano e deixam claro que nem sempre estão interligados. O 

Centro Histórico é o espaço que se remete ao passado ou à origem da construção 

urbana: 

[...] o conceito de Centro Histórico está associado à origem do núcleo urbano, 
consequentemente, à valorização do passado. Este último conceito cristaliza-se, 
por vezes como se as demais partes da cidade não tivessem dado a sua 
contribuição para a história da sua gente, refletida sucessivamente na sua 
estrutura em construção. O Centro Histórico não deve, portanto, ser analisado 
como se fosse um lugar predestinado à fantasmagoria da perda causado pelo 
desaparecimento das referências do presente do que pela real saudade do 
passado. Nessa direção, são valorizados os lugares geográficos, os elementos 
arquitetônicos (religiosos e civis) e por extensão, urbanos (estrutura urbana e 
bairros), em detrimento do conteúdo social” (VARGAS e CASTILHO, 2006, p. 2-3). 
 

Assim, o Centro Histórico liga-se à origem do núcleo urbano, já o centro urbano refere-

se ao ponto de convergência dos negócios, do comércio e da circulação de mercadorias, 

sem que se deva esquecer a sua interligação. 

A preocupação com a temática de reabilitação dos Centros Históricos não é recente e 

tem englobado diversas estratégias de resolução e atuação. A real importância da 

reabilitação prende-se com o papel que os centros históricos podem ter (deveriam ter) 

no modelo de desenvolvimento das cidades e na revitalização dos seus centros, aliando 

a componente material com a componente imaterial, permitindo assim a 

multifuncionalidade e a revitalização funcional do território (Carvalho, 2011). 

Embora ainda existam controvérsias sobre o que seria o Centro Histórico de Fortaleza, 

seguiremos as propostas de Vargas e Castilho (2006), delimitando a área de acordo com 

a mais antiga planta que chegou até nós e que confirma a origem espacial da 

urbanização de Fortaleza. Além disso, de acordo com Ponte (2001), o Centro Histórico 

de Fortaleza abrange o quadrilátero formado pelas Avenidas Duque de Caxias, Dom 

Manuel, Imperador e o oceano Atlântico. 

Procuraremos analisar a área em estudo na primeira planta de Fortaleza, de 1726, onde 

se representou graficamente a estrutura do então Centro Urbano, com algum detalhe. 



Os principais monumentos históricos da cidade já estão lá, assim como se imagina as 

intensas relações comerciais, hoje marcadas pelos polos confeccionistas de Fortaleza, a 

Feira da Madrugada. 

 

1.1.  De vila a cidade 

 

Fortaleza sob a administração portuguesa, foi “creada villa pela resolução régia de 9 de 

maio de 1725, foi installada em 13 de abril de 1726” (CAMARA, 1898). O Município de 

Fortaleza, foi criado pela ordem Régia de 11 de março de 1725 e a Câmara Municipal 

instalada oficialmente a 13 de Abril do ano seguinte. A nova vila tomou o nome de Nossa 

Senhora da Assunção. Foi elevada à categoria de cidade com o título de Cidade de 

Fortaleza de Nova Bragança, pela ordem imperial de 17 de março de 1823 (FONTENELE, 

1958). 

Fortaleza nasceu, realmente, de um traçado sobre um papel. O plano de expansão 

orientou as ações do poder público local e só assim foi possível que as linhas fixadas no 

projeto servissem de modelo à dinâmica de uma cidade real. Em 1823, alguns meses 

após a Independência do Brasil, o imperador Pedro I elevou, por decreto, todas as vilas 

que fossem capitais de província à categoria de cidade. 

Rodrigues (2017) em seus estudos sobre regulação de trabalho em Fortaleza no período 

de 1880 – 1888, descreve muito bem a situação vivenciada pela capital passada a grande 

seca de 1877-79.15 Os anos de seca estimularam o comércio de mão de obra cativa e o 

movimento de retirantes (sertanejos vindos do interior do Ceará), que seriam utilizados 

para trabalho compulsório em obras públicas, dentro de uma perspetiva modernizadora 

da província (RODRIGUES, 2017). Acredita-se na hipótese que essa seria uma das 

 
15  Termo usado por ser a primeira seca que interessou os poderes públicos no sentido de ser algo 

que modificou os aspectos políticos e sociais (ALBUQUERQUE JR, 2008. p. 229). A Grande Seca, ou a seca 
no Nordeste brasileiro de 1877–1879, foi o mais devastador fenômeno da seca da história do Brasil 
ocorrido no período imperial brasileiro. A calamidade foi responsável pela morte de entre 400.000 e 
500.000 pessoas. De um total de 800.000 pessoas que viviam na área afetada da região Nordeste, em 
torno de 120.000 migraram para a Amazônia, enquanto 68.000 migraram para outras partes do Brasil. A 
região mais afetada foi a província do Ceará. Foram três anos seguidos sem chuvas, sem colheitas, sem 
plantio, com perda de rebanhos e com a fuga das famílias, deixando despovoado o sertão (Disponível em 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Grande_Seca, consultado 10 de setembro 2020). 

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


justificativas para o crescimento populacional na cidade de Fortaleza, durante esse 

período. 

Já o período entre as secas de 1845 e 1877 é considerado pelos historiadores como um 

dos mais ricos para a economia cearense, pois foi de bons “invernos” e com o algodão 

alcançando preços elevados no mercado internacional (GUABIRABA, 1989). 

Aumentaram as trocas. O comércio diversificou-se, com o desenvolvimento da cultura 

de café e da exportação da borracha de maniçoba. O excedente da produção de açúcar 

e da cultura de subsistência era vendido para outras províncias. 

A evolução urbana de Fortaleza ganha estatuto, com a inserção do Ceará na divisão 

internacional do trabalho como exportador de algodão. Portanto, nesse processo de 

políticas de urbanização, é fundamental analisar o papel dos diferentes agentes 

produtores do espaço, principalmente o Estado, que investiu na construção de 

edificações públicas, estradas, ferrovias, legislou e aprovou Códigos de Posturas e 

concedeu a exploração dos serviços públicos (iluminação, distribuição de água, 

transporte e comunicações) a empresários nacionais e estrangeiros, como Ceará Water 

Company, Ceará Gás Company e a Ceará Harbour Corporation (COSTA, 2014). 

 

1.2. A Evolução da População 

 

Para se ter informações sobre o crescimento populacional do Ceará e de Fortaleza 

procuraram reunir-se dados a partir dos Almanaques do Ceará e dos Censos 

Demográficos do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Deparei-me com 

dados populacionais que apresentavam inconsistências, principalmente quando o foco 

de análise foi o Almanaque do Ceará (Almanach do Ceará Administrativo, estatístico, 

industrial e literário), entre 1895-196216. Mesmo assim, o conteúdo do Almanaque 

possui relevância comparativa. 

O Almanaque foi também um referencial do progresso da cidade. Por meio dele, 
a cidade afirma sua existência, mostrando para além das fronteiras do seu 
território os indicativos de urbanidade, mesmo que em construção, mesmo que 
incipiente. Os que estão na cidade se veem por impresso, passam a existir de 

 
16  Disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/Almanaque_do_Cear%C3%A1, consultado 24 de 

Setembro 2020. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Almanaque_do_Cear%C3%A1


forma racionalizada, escrita. Em paralelo, a publicação quer divulgar a cidade 
para os que estão além dela, tornando-a conhecida em outros espaços, quem 
sabe até, admirada (MACAMBIRA, 2010, p. 78). 

 
A solução foi verificar os dados populacionais em todos os exemplares disponíveis que 

datam de 1898 a 1961. Embora o material apresentasse uma riqueza de informações 

em diferentes aspetos, optei por canalizar meus esforços em compreender como se deu 

o crescimento populacional do Ceará e, especificamente, de Fortaleza. 

Supõe-se que o desenvolvimento urbano e populacional de Fortaleza está intimamente 

ligado à potencialidade marítima do seu porto que, segundo Costa (2014), garantia 

apoio aos barcos que navegavam entre o Maranhão e o Piauí e aí aportavam para se 

abastecer. Para Oliveira (2013), as mudanças urbanísticas ocorridas em Fortaleza na 

última década do século XIX têm apenas sido identificadas como produtos, recursos e 

necessidades advindas da economia algodoeira e de feitos de dirigentes locais. Para 

responder às questões de desenvolvimento urbano e comercial em Fortaleza no século 

XIX, Andrade (2012) valoriza o nosso “Ouro Branco”, o Algodão, como uma das principais 

fontes de comércio de Fortaleza no período descrito. Ocorreram então, mudanças 

decisivas no espaço cearense. 

A bibliografia faz-nos rever as perguntas iniciais uma vez que, acreditava-se que as 

transformações urbanas de Fortaleza haviam ocorrido apenas como consequência de 

questões comerciais. De fato, a década de 1860 marca um período de profundas 

transformações decorrentes da economia do algodão, mas não se deve excluir o 

crescimento induzido por planos e normas de regulação, desde 1863. A partir de meados 

dos anos de 1930, a cidade passa a crescer pela iniciativa privada. 

Foram muitas a remodelações urbanas e foi na década de 1930 (como se supunha) que 

ocorreu a aceleração do processo, com ampliação de novos bairros. De acordo com 

Andrade (2012), convém ressaltar que, nesse período, a iniciativa privada conduziu o 

processo de expansão segundo a lógica dos seus interesses. 

Uma outra pista de prosseguimento da investigação está nas citações de Girão (1943). 

Uma delas chama atenção para os processos de regulação urbana. Fortaleza não se 

desenvolveu de forma tão “descompromissada” como se imaginava: 

A regularidade do traçado urbano, dando as suas praças e ruas um sistema 
perfeito de alinhamento, revela-nos logo a certeza de que estamos numa cidade 
que não cresceu a vontade, sem observar uma certa disciplinação, perfeito, sem 



dúvida, na época em que foi projetada. Isto posto, verificamos que o sistema de 
urbanização que orientou a cidade desde o ano de 1800 até os nossos dias, 
resolveu em parte, sem atropelos suas necessidades. Era este o sistema 
preconizado para as cidades que iam surgindo nos princípios do século passado, 
conforme facilmente observamos nos núcleos de população hispano-americano. 
Observa ainda que essa disposição de ruas e praças, depois de edificadas, as 
tornou monótonas e, à proporção que as cidades foram aumentando de 
densidade, o tráfego e o trânsito começaram a encontrar sérias dificuldades para 
realizar rapidamente as ligações com a periferia e a zona central. […] Foi esse 
princípio de cruzamento retangular de ruas e avenidas que congestionou os 
grandes centros de Buenos Aires e Filadélfia, porque, tal qual a cidade de 
Fortaleza, essas duas importantes cidades do nosso continente tem o traçado 
das ruas em formato xadrez (GIRÃO, 1943 apud ANDRADE, 2012, p.   255). 

 

De acordo com o Almanach do Ceará Administrativo, Estatístico, Industrial e Literário 

(1898), a população, pelo recenseamento de 31 de dezembro de 1890, era de 35.065 

habitantes, sendo que para aquele ano estimavam-se 50.000 habitantes. 

Em 1898 o gênero de agricultura mais importante do município eram as hortaliças, que 

supriam as necessidades dos consumidores urbanos e, quanto ao cenário fabril e 

industrial existente descrevia-se desde modo: 

Há 2 fabricas de fiação de tecido, 1 de cortumes, 1 de calçados, 1 de louças, 1 de 
cal, 5 de cigarros, 8 de vinhos de caju, licores, e bebidas fermentadas; 2 de fiação 
de assacar, 2 de gelo, 2 de moer café, 2 de chapeos de sol, 3 de sabão, 1 de 
hydrogeneo carburetado, 1 de productos ceramicos, 1 de chapeos, 1 de gravatas, 
2 de fundições, todas em função activa (...) Há 10 pharmacias, 2 drograrias, 9 
typographias, 1 lithografias, 3 photografias, 4 livrarias, 14 padarias, 2 hoteis, 2 
restaurantes, 6 cafes, 1 casa de pasto, 11 hospedarias, 14 kiosques, 5 officinas 
de carpinteiros, 7 de sapateiro, 11 de marcineiros, 3 de ferreiros, 2 de 
marmorista, 17 de alfaitate, 4 de encadernaçao, 2 de seleiro, 2 de bahuleiro, 19 
de cabelleireiro, 9 de ouvires, 3 de relojoeiro, 8 de funileiro, 2 de fogos artificiaes, 
3 de tanoeiro, 1 de colchoeiro, 2 de tintureiro e 3 de torneiros (CAMARA, 1896). 

Ainda sobre as estatísticas relativas ao comércio no ano de 1898: “Existem 100 casas 

commerciaes em grosso, 48 de retalho, 215 tavernas de seccos e molhados e 220 

quintandas” (CAMARA, 1898). 

O mais interessante é que nesse ano apresentou-se a primeira estatística dos 

profissionais que residiam no município: 23 médicos, 17 advogados, 25 sacerdotes 

católicos e 2 ministros de culto evangélico. No mesmo Almanaque de 1898, o Ceará é 

classificado como o 7º estado brasileiro com maior crescimento populacional 



Tabela 1 – Dados Populacionais dos Principais Estados Brasileiros (1898) 

Ordenação Estado Número de 

habitantes 

1º Minas Gerais 3.184.099 

2º Bahia 1.919.802 

3º São Paulo 1.384.753 

4º Pernambuco 1.030.224 

5º Rio Grande do 

Sul 

897.455 

6º Rio de Janeiro 876.884 

7º Ceará 805.687 

Fonte: CÂMARA, João (org). Almanach, Administrativo, estatístico, mercantil, industrial e litterario do 
Estado do Ceará para o ano de 1897 (1898). Anno 3º. 

 

 Já no Almanaque de 1899, o Ceará apresentava uma população de 805.687 e 

Fortaleza, a sua capital, 40.902. Curiosamente não houve nenhum valor alterado se 

comparado com o ano anterior. O importante é que foi a partir do Almanaque (1899) 

que os dados populacionais de Fortaleza passaram a ser levados em consideração. 

Até ao Almanaque de 1903, os dados se repetiam, quando não estavam indisponíveis. 

Neste último ano houve uma preocupação de esclarecer, pela primeira vez, a 

inconsistência das informações: “ […] os dous ultimos recenseamentos procedidos no 

Estado em 31 de Dezembro de 1890 e 1900 não exprimem a verdade. Ambos foram 

defeituosos, de modo que não se pode determinar com exatidão qual a população 

actual do Ceará” (CAMARA, 1903). 

Segundo o Almanaque referente a 1904 tenta-se esclarecer sobre a apuração das 

informações: “Não é conhecida ainda a apuração do recenseamento procedido em 31 

de Dezembro de 1900, quando o povo se achava deslocado em consequência da horrível 



secca, que pela última vez, no século XIX, assolou o Ceará. Portanto, qualquer que seja 

o resultado dessa apuração não poderá exprimir a verdade” (CAMARA, 1904). Assim: 

As seccas consecutivas que desde 1877 à 1903, com pequenos intervallos, tem 
flagellado este Estado, determinam a emigração, quase em massa para outros 
Estados da União, reduzindo de muito a população, que, a não serem esses 
phenomenos climatericos, se elevaria hoje a cerca de 1.200.000 habitantes; pois 
que em outro paiz a proliferação tem maior desenvolvimento do que no Ceará, 
onde raro é o cazal que não conta entre 12 e 14 filhos e alguns há de 28 a 30. 
Impossível é obter-se uma estatística exacta. O registro civil que poderia servir 
de base, continua a ser descurado pelos paes de família, que não tratam de 
registar os filhos, para mais tarde verem-se em serias dificuldades, afim de 
apurar a edade para algum acto da vida civica. (CAMARA, 1904). 

 

Nota-se a preocupação sobre a divulgação de dados sem uma precisão “[...] enquanto 

não forem tomadas sérias providências, para regular execução da lei que estabeleceu o 

registro civil, não teremos uma estatística exacta, completa da população” (CAMARA, 

1905). 

Os dados do Almanaque eram alimentados pelas informações vindas da Diocese e pelo 

Registro Civil. Claramente a não obrigatoriedade de registro fez com que essas 

informações apresentassem inconsistências. 

Continua não ter estricta execução o decreto que instituiu no Brasil o Registro 
Civil. Mui raros são os paes que, comprehendendo os seus deveres, levam os 
filhos recem-natos ao Registro Civil. Do mesmo modo acontece com os 
casamentos. O povo no seu eterno obscurantismo, sem ter a comprehensão dos 
perigos que, fatalmenete, decorrerão dessa indifferenças, contenta-se com o 
casamento religioso, que as leis do paiz não reconhecem. Dos nascimentos 
ocorridos no Ceará, menos de um terço é registrado; quanto o numero dos 
casamentos, talvez não attinja a essa proporção, exceptuando a capital, onde 
mais ou menos tem sido respeitada a lei. (CAMARA, 1899). 
 

No Almanaque de 1920 houve uma tentativa de organizar os dados: “Ainda assim, 

apresentou o Ceará a população de 721.686 habitantes, quando effectivamente devia 

ser de 758.000, isto é, 50% a mais ou 793 si admittirmos 10% para as omissões do censo” 

(CAMARA, 1920). Segundo o mesmo autor o arrolamento federal da população em 1900 

correu tão desleixadamente que o governo mandou cancelar, em parte, o seu resultado. 

Houve quase abandono do Ceará. Comparando-se os resultados para 1917: 

 

– este pelos baptizamentos – 1.338.775 e o ano 1920 pelo crescimento 
arithmetico da Directoria Federal de Estatística, descontados os annos 



climatericos, de seccas, ou 1.302.080, acha-se a differença de 36.695 acima 
daquelle calculo, a todos os respeitos mais valiosos que o da Directoria. A 
população presente em começo de 1919 não é inferior a 1.350.000, sendo mais 
certo computa-la em 1.400.000 (CAMARA, 1920). 

 
O centro da capital tornou-se muito mais comercial e menos residencial com a rápida 

evolução da população, a ampliação das exportações e os processos de 

aformoseamento e regulação de Fortaleza. Essa dicotomia é responsável pelo 

acirramento das contradições sociais que passam a dominar a cidade, que a partir das 

exportações algodoeiras passou a adquirir as feições de um grande centro urbano, com 

seus edifícios, extensas avenidas e amplas praças (OLIVEIRA, 2013). 

Após a análise inicial dos Almanaques da Província do Ceará foi necessário o 

levantamento de outras fontes de pesquisa que comprovassem o desenvolvimento 

populacional de Fortaleza, principalmente, no século XIX. Assim, segue a estatística 

levantada pelo Censos Demográficos do IBGE: 

 

 

 

Tabela 2 – População de Fortaleza/Ce segundo os Censos Demográficos (1872/2019) 

Ano Habitantes Evolução da 
população em 

relação à 
informação 

anterior 

1872 42.458  

1890 40.902 -1.556 

1900 48.369 7.462 

1920 78.536 30.167 

1940 180.185 101,641 

1950 270.169 89.984 



1960 514.818 244.649 

1970 872.702 354.884 

1980 1.338.793 466.091 

1991 1.765.794 427.001 

2000 2.138.234 372.440 

2010 2.452.185 313.951 

2019 2.669.342 217.157 

Fonte: Disponível em https://censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?dados=6 , 

consultado dia 05 de maio de 2020. 

Estes dados de 1872-1890 parecem confirmar a queda dos efetivos populacionais, tendo 

em consideração a Grande Seca de 1877, recuperados em 1910. Mas, a mais que 

duplicação da população surge entre 1920 e 1940.  Terá sido nas décadas de 80 e 90 que 

se acentua o diferencial significativo, relativamente aos registos anteriores, notando-se 

sinais de decréscimo na primeira e na segunda década do século XXI. 

Em 1940 Fortaleza já estava com 180,185 habitantes. Vale lembrar que de acordo com 

Andrade (2012), a partir de 1933, observa-se mudança no processo. A cidade continua 

sendo transformada pelas mãos da iniciativa privada e o poder público perde a 

capacidade de indução e condução nos programas de urbanização. 

Silva Paulet elaborou o primeiro plano de expansão da vila em 181817, que se tornou a 

matriz básica da forma urbana da cidade de Fortaleza. Inspirado no traçado em xadrez, 

desprezou o sentido de seu crescimento natural, que tendia a acompanhar as 

tortuosidades do Pajeú. Daí em diante, as novas edificações passaram a ser guiadas pelo 

traçado urbano de malha ortogonal, interrompendo assim “o seguimento natural de 

ruas do núcleo primitivo”. (SABÓIA RIBEIRO, 1955). 

 

 
17  O início do planejamento urbano do município de Fortaleza, remonta à feitura da primeira 

planta, datada de 1726, atribuída ao capitão-mor Manuel Francês. António José da Silva Paulet fez o 
primeiro desenho de configuração das ruas do centro histórico, em 1818, além de ter sido o responsável 
pela reforma da Fortaleza de Nossa Senhora de Assunção, iniciada em 1812 e concluída em 1821 (Costa 
2014). (Disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/Planejamento_urbano_de_Fortaleza, consultado dia 
24 de Setembro de 2020). 

https://censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?dados=6
https://pt.wikipedia.org/wiki/Planejamento_urbano_de_Fortaleza


No final do século XIX e começo do século XX, Fortaleza era uma cidade que 
parecia crescer de costas para o mar. Segundo Schramm (20001) e Matos (2009), 
a maioria de suas edificações urbanas não se localizava nas proximidades da 
praia, e as poucas existentes se restringiam ao atendimento de demandas sociais 
de parcelas desfavorecidas da população, como era o caso da Santa Casa e da 
Cadeia Pública, ou, ainda, da Estação Ferroviária, construída com a fachada 
principal voltada para o sertão e de costas para o mar. A falta de apreço pelo 
litoral pode ser percebida, como indica Montenegro (2016; 2017), também em 
jornais, que até o começo do século XX referiam-se a esse ambiente de forma 
bastante negativa. A presença do mar e da praia nos jornais estava vinculada 
sobretudo à sujeira, através de notas muito críticas em relação ao estado 
degradado do litoral. Referiam-se, também, aos trabalhadores desse lugar, 
pescadores e estivadores, assim como às notícias de afogamentos 
(MONTENEGRO e SOARES, 2019, p.2). 
 

Assim, para Montenegro; Soares (2019) no século XX a cidade de Fortaleza passa por 

diversas tentativas de modernização dos costumes e da sua estrutura urbana período 

conhecido como belle époque. 

Apregoada necessidade de torná-la um centro desenvolvido e civilizado, um movimento 

considerável de discursos e práticas emergiu e procurou - sobretudo através de 

estratégias embelezadoras, seneadoras e higienistas – ordenar seu espaço e disciplinar 

a população (PONTE, 1993, p.15). 

 

1.3. A transformação urbana e comercial 

 

A primeira representação de Fortaleza é de 1726, Vila de Fortaleza de Nossa Senhora da 

Assunção do Siará Grande. É possível perceber no desenho os principais símbolos do 

poder colonial: o forte, o pelourinho, a casa da Câmara e a força. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 1- Desenho da Vila de Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção do Siará 
Grande, 1726 

 

Fonte: Lisboa, Arquivo Histórico Ultramarino, Cartografia manuscrita, documento n.º 848. 
Disponível em https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mapa_de_Fortaleza_em_1726.jpg 

Consultado em 11 de agosto de 2020. 

 

Será importante realizar uma remontagem do espaço do Centro da Cidade de Fortaleza. 

O estudo do espaço e de normas de construção será um instrumento para compreender 

o movimento de transformação urbana e comercial do Centro Histórico de Fortaleza. 

Um forte, um riacho e poucos moradores esta é a imagem da antiga vila de 
Fortaleza, conhecida e descrita pelos viajantes. A luta dos seus moradores e 
governantes será inicialmente contra as condições naturais, principalmente a 
seca. Como em todo aglomerado humano, a determinação primeira será natural. 
É o quadro natural em sua determinação que modelará as ações necessárias e 
depois possíveis dos habitantes. Os séculos seguintes darão prova da 
dependência dos habitantes de Fortaleza ao quadro natural. Passa então a 
predominar a lógica da organização social e principalmente do poder político 
como fator organizador da cidade (COSTA, 2014, p. 83). 

Para Costa (2014), é impressionante, na história urbana de Fortaleza, a presença dos 

planos de ordenamento de uso e ocupação do seu espaço. De vila pobre do final do 

século XVIII, Fortaleza tem sua primeira tentativa de organização formal em 1800, com 

a contratação de um arruador, visando dar orientação e regularidade às ruas e 

disciplinar o traçado da vila de Fortaleza. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mapa_de_Fortaleza_em_1726.jpg


Constata-se que a organização espacial de Fortaleza ao longo de todo o século 
XIX foi em grande parte de responsabilidade da posição da sede do poder 
político, secundado pela centralização das riquezas produzidas por outras 
cidades do interior da província. Essa condição de capital será de fundamental 
importância para se entender a lenta expansão da cidade, sempre sujeita às 
condições econômicas da própria província. O traçado urbano e a forma de 
ocupação do espaço da cidade de Fortaleza desde o início da sua transformação 
em capital da Capitania é repleto de desejo de seus governantes preocupados 
com seu ordenamento (COSTA, 2014, p. 85). 
 

Já para Andrade (2012), Fortaleza cresceu induzida por planos e normas de regulação 

urbanística elaborados pelo poder público, mas foi edificada pelas mãos da iniciativa 

privada. Coube ao poder público orquestrar o processo de apropriação e produção social 

dos espaços. E avalia como funcionam as requalificações em Fortaleza: 

Essas estratégias de requalificação do centro de Fortaleza, no entanto, não 
aparecem como fato isolado. Elas se incluem na tendência surgida a partir da 
segunda metade do século XX, em nível nacional, onde os centros passam a ser 
alvo de programas e projetos de requalificação, com o objetivo de recuperar a 
importância econômica e simbólica que outrora estas regiões tiveram. No caso 
de Fortaleza, a idéia de requalificação de seu centro se deu ao longo da década 
de 1990, impulsionada pelos setores público e privado (representado pelos 
governos estadual e municipal e pela Câmara dos Dirigentes Lojistas - CDL). Por 
um lado, interessava aos lojistas a dinamização econômica daquela região para 
concorrer com a crescente procura dos consumidores pelos Shopping Centers. 
Por outro lado, interessava aos governos estadual e municipal que visam colocar 
a região central da cidade nas rotas turísticas (SOUSA, 2011, p. 69). 
 

Com os indícios do fortalecimento comercial e o crescimento populacional poderia 

ocorrer uma tentativa de busca de novas oportunidades em uma cidade que 

provavelmente geraria novos ofícios e negócios. No que diz respeito à iniciativa privada, 

apresenta-se como protagonista vinculada à produção material da cidade. Percebe-se 

que os maiores proprietários de imóveis urbanos eram negociantes (cearenses, 

portugueses e outros estrangeiros) envolvidos com o comércio internacional 

(ANDRADE, 2012). A forma urbana de Fortaleza resultou da ação de diversos agentes, 

que elaboravam plantas de expansão da cidade. De modo geral, aqueles que modelaram 

a paisagem da cidade tiveram o apoio dos que comandavam a execução de obras e dos 

administradores e legisladores que aprovaram os códigos de posturas e outras leis. 

Concordo com Costa (2014) na análise que realizou às quatro plantas de Fortaleza, 

elaboradas durante a década de 1850, que revelam que a cidade foi se definindo pelo 



traçado em tabuleiro de xadrez, projetado pelo tenente coronel dos engenheiros 

português Silva Paulet (António José da Silva Paulet)18. 

O arruador-cordeador do município Antônio Simões Ferreira organizou duas 
plantas a pedido da Câmara: a primeira planta foi levantada em 1850 e a segunda 
em 1852. O arquiteto Liberal de Castro analisa a planta de 1850 e destaca os 
limites da cidade: ao norte, rua Nova da Fortaleza (depois da Misericórdia, e hoje, 
João Moreira), a oeste a rua Amélia (Senador Pompeu), ao sul a rua Pedro I, a 
sudeste estão a lagoa do Garrote (futuro Parque da Liberdade) e o açude do 
Pajeú, hoje aterrado, (esquina da Visconde do Rio Branco com Pinto Madeira). O 
riacho Pajeú apresentava-se como uma barreira física à expansão para o leste e 
a chamada Praia tinha uma ocupação irregular, “quase espontânea”. Dentre os 
marcos urbanos mais significativos estavam: a fortaleza de Nossa Senhora da 
Assunção, a matriz de São José, o quartel da tropa de linha, o pequeno prédio da 
Tesouraria Provincial, o largo do paiol (terreno baldio, local do futuro Passeio 
Público), a praça Municipal, a praça Carolina, onde se vê o mercado público, com 
pátio interno. No lado leste estão a igreja da Conceição da Prainha e um 
cemitério, que logo foi interditado, por sua localização imprópria. Já estava 
prevista uma gleba para a construção do Colégio das Educandas, realizada em 
1855. (CASTRO, 1987). 
 

Além dessas informações, inclui um projeto de extensão urbana para as áreas ocidental 

e oriental do riacho Pajeú. Na área ocidental da cidade, projeta o crescimento do núcleo 

urbano, talvez obedecendo ao ordenamento urbanístico definido por Paulet, 

caracterizando por um traçado ortogonal, em quadras regulares (ANDRADE, 2012, p.70). 

A segunda planta é uma produção de Padre Manuel do Rego de Medeiros, elaborada 

em 1856 a partir do levantamento cadastral. Esta planta apresenta ruas alinhadas e 

espaços públicos bem delimitados. 

 

Figura 2- Planta da cidade de Fortaleza, levantada no ano 1856, pelo Padre Manoel 
do Rego Medeiros 

 
18   Era Oficial da Marinha quando a Corte Portuguesa se transferiu para o Rio de Janeiro, em 1808. 

Nessa ocasião foi selecionado para fazer parte da esquadra que veio ao Brasil com a Família Real. 
Exatamente devido a esse serviço foi promovido ao posto de capitão-tenente, "como recompensa por 
pertencer aos Estados-Maiores e às Guarnições das Reais Embarcações de que se compunha a referida 
Esquadra".[...] Em 1817 elaborou a carta marítima e geográfica da Capitania do Ceará por ordem do 
Governador Manoel Ignácio de Sampaio (existente na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro), tendo 
terminado esse trabalho em 1818.  (Disponível em 
http://fortalezas.org/?ct=personagem&id_pessoa=194, consultado em 18 de Outubro de 2020). 

http://fortalezas.org/?ct=personagem&id_pessoa=194


 

Fonte: Castro, 1982. Disponível em 

http://www.fortalezaemfotos.com.br/2014/10/margeando-o-pajeu-o-berco-holandes-
de.html, consultado em 11 de Agosto de 2020. 

 

 

Em 1868, foi publicada no Atlas do Império do Brasil, do maranhense Candido Mendes 

de Almeida, Planta Topográfica da Cidade da Fortaleza, Capital do Ceará, levantada e 

organizada em 1863 pelo engenheiro da província e archicteto da câmara municipal 

Adolpho Herbster”. Esta planta, de acordo com Liberal Castro (1994, p. 85), atendia a 

uma demanda da Câmara, de elaboração de um plano de expansão para “resolver 

problemas surgidos com o crescimento fortalezense”. Ressalta-se ainda a presença do 

cemitério São Casemiro e o anexo dos Ingleses. 

Em 1875, Herbster elaborou a Planta Topográfica da Cidade de Fortaleza e Subúrbios, 

influenciado pelo urbanismo do Barão Haussmann, reformador de Paris (1853-1870). 

Nela, Herbster projetou uma sequência de “ruas largas”, limitando o núcleo urbano da 

cidade, e que receberiam os nomes de Boulevard do Imperador (Avenida do Imperador), 

Boulevard da Conceição (Avenida D. Manuel) e Boulevard do Livramento (Avenida 

Duque de Caxias). O plano, de traçado expansionista, levava o sistema xadrez muito 

além da parte construída, estendendo a cidade para leste, até a Rua da Aldeota (hoje 

Nogueira Acioli); para sul, até a rua dos Coelhos (Domingos Olímpio), e para oeste, até 

http://www.fortalezaemfotos.com.br/2014/10/margeando-o-pajeu-o-berco-holandes-de.html
http://www.fortalezaemfotos.com.br/2014/10/margeando-o-pajeu-o-berco-holandes-de.html


as Praças Gustavo Barroso e Paula Pessoa. O alinhamento de algumas ruas exigiu a 

eliminação de alguns arruados (Costa, 2014). 

 

 Figura 3- Planta da cidade de Fortaleza (1888) por Adolphe Herbster 

 

 

 

Fonte: Castro, 1892. Disponível em 

http://www.fortalezaemfotos.com.br/2014/10/margeando-o-pajeu-o-berco-holandes-
de.html, consultado em 11 de Agosto de 2020. 

 

 

Já na planta de 1888 a proposta de Herbster foi tão significativa para Fortaleza, que, até 

hoje, o centro principal da cidade está ainda circunscrito aos limites das avenidas por 

ele traçadas. É inegável que o processo de urbanização de Fortaleza teve uma influência 

do poder público e da iniciativa privada e que esse processo foi regido por muitas 

normas e regulações. 

Mas, desde a década de 1860, a relação comercial é um fator predominante da 

construção do espaço de Centro de Fortaleza, marcada por profundas transformações 

decorrentes dos ciclos económicos por que a cidade passou. 

Hoje no entorno dessa área encontra-se toda a movimentação comercial fixa e do polo 

confeccionista de Fortaleza representado por feiras populares. Sobre as feiras temos 

shoppings, galpões e o uso da rua para venda de confecção, destaca-se o caso da Rua 

José Avelino com mais de 8 mil fabricantes divididos em galpões e ruas adjacentes. 

http://www.fortalezaemfotos.com.br/2014/10/margeando-o-pajeu-o-berco-holandes-de.html
http://www.fortalezaemfotos.com.br/2014/10/margeando-o-pajeu-o-berco-holandes-de.html


Assim, a dinâmica de atividade e consumo, pobreza e riqueza serão melhor evidência 

em uma área onde a memória patrimonial literalmente “briga” com hotéis, pousadas, 

casas de show e um forte e crescente comércio têxtil. Para se falar de comunidades, 

antigas e novas, devemos tentar compreender do que elas vivem e viveram, e o que eles 

fizeram ao longo do tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 2 – Estruturação de um Espaço: de Área Portuária e 

Símbolo Histórico a Polo de Venda de Confecção 
 

Um recorte ao passado permite compreender um pouco sobre a história e 

funcionalidade do espaço em estudo. Fortaleza, no início de sua colonização, instalou-

se num sítio estratégico, do ponto de vista militar, defendendo-se do interior e 

controlando o porto e a costa, avançando depois para oeste, acompanhando as margens 

do Rio Pajeú (COSTA, 2007). Depois da saída dos holandeses a fortificação no território 

da capital foi entregue aos portugueses. Em 20 de maio de 1654, o Capitão-Mor Álvaro 

de Azevedo Barreto tomou a posse do local e o forte passou a chamar-se de Fortaleza 

de Nossa Senhora de Assunção. 

Esse era o cenário da origem de Fortaleza. Supõe-se que a localização da parte central 

próxima do porto e a presença de estruturas simbólicas, como o Forte, formam fatores 

que condicionaram o desenvolvimento comercial e urbano. 

De acordo com Benedito (1999) as principais ruas da Vila de Fortaleza partiam da praça 

principal, atual Praça da Sé. Acompanhando as margens do riacho Pajeú, existia uma via 

(atual Rua Conde d’Eu) que desde o início da colonização já fazia ligação com a Vila de 

Messejana. Muito mais tarde, só século XIX, estaremos falando de um espaço que 

abrigava galpões de armazenamento de produtos como o algodão, a cera e o couro e 

onde estavam localizados os escritórios de exportação e agentes gerais das companhias 

de seguros. Vejamos a evolução dos últimos anos. 

 

2.1 As raízes do Bairro Central 

 

A nossa área de estudo reparte-se entre a Rua José Avelino, Avenida Alberto 

Nepomuceno, Rua Sobral e proximidades, um espaço central na malha urbana de 

Fortaleza. Descreve Lopes (2015), que o Bairro Central é o mais antigo da cidade e conta 

com uma boa infraestrutura de mobilidade, como é o transporte público, contudo: 

[...] tem sofrido nos últimos trinta anos com redução da diversidade de 
atividades, aumento do comércio informal, perda de população residente e 
desqualificação do ambiente construído. Dentre os fatores que contribuíram 
com esse quadro estão: demolição das edificações de pequeno porte e a 
consequente conversão em estacionamentos irregulares e precários; ocupação 



dos espaços públicos pelos vendedores ambulantes; transferência de instituições 
públicas (municipais, estaduais e federais) para a zona leste da cidade; e falta de 
manutenção das praças e parques (iluminação, limpeza e segurança). (LOPES, 
2015, p. 22). 
 

Para Andrade (2012) o “perímetro central” da cidade passa por um processo de mutação 

de usos e tipologias de edifícios. De predominantemente residenciais e térreos, os 

imóveis do centro foram progressivamente se verticalizando, cedendo lugar ao 

comércio, aos serviços, aos edifícios da administração pública e ao lazer. Nenhum 

grande plano de remodelação urbana foi realizado, de modo que o centro não mereceu 

cirurgias urbanísticas de tipo haussmanniana19, transformando-se ao sabor dos intentos 

da iniciativa privada. 

Desta maneira, desde a introdução das primeiras investidas industriais no Brasil, 
no início do século XX, desencadeou-se a progressiva migração da sociedade no 
sentido rural-urbano, processada de modo mais intenso a partir dos anos 50, 
com a dinamização da indústria nacional. Apesar dos movimentos de 
interiorização da população, devido à expansão de sucessivas fronteiras 
agrícolas, o fenômeno da concentração populacional em cidades cada vez 
maiores foi extremamente mais expressivo (VERDI, 2002, p. 13). 
 

Para Nascimento (2017) a história de Fortaleza passa por lá. Voltar ao século XIX, a partir 

de 1805, é ver circular pelos armazéns localizados entre o Centro e a Praia de Iracema 

cargas como couro, algodão e a cera da carnaúba. A proximidade do porto da capital, 

estruturado à época na Prainha - atual Praia de Iracema- garantia esta funcionalidade. 

Já na década de 1950 a mudança do porto para o Mucuripe, alterou o uso do espaço. 

Concordo com Nascimento (2017), que considera que no século XXI se reconhece que 

as memórias da cidade seguem entranhadas na antiga área portuária, mas, por lá, hoje, 

o movimento, em geral, restringe-se ao comércio que toma os galpões. Revitalizar o 

local "esquecido" por habitantes e poder público é uma urgência persistente. O que será 

capaz de motivar a sua retomada e conservação é o ponto impreciso. 

 
19  Segundo Lamas (1995), no século XIX, a cidade deixa de ser uma entidade física delimitada para 

alastrar-se pelo território, dando início aos aparecimentos dispersos e à indefinição dos perímetros 
urbanos. Surgem novas concepções urbanísticas, que formaram a cidade moderna no século XIX. Com a 
revolução industrial e o consequente êxodo rural para as grandes metrópoles, a cidade passou por 
grandes modificações, que refletem a necessidade de maiores infraestruturas. 

 



Como já referimos, estudos realizados por Andrade (2012) nos leva a questionamentos 

acerca da hipótese central de que Fortaleza, cresceu induzida por planos e normas de 

regulação, mas foi edificada pelas mãos da iniciativa privada. O primeiro Código de 

Postura da Câmara Municipal da cidade de Fortaleza, foi aprovado pela Assembleia 

Legislativa Provincial, em 1835, e, de acordo com Campos (1988), a legislação tinha o 

objetivo de mudar o estilo de vida marcado pela ruralidade dos imigrantes que 

chegavam à cidade, muitos oriundos do interior do estado, fugindo das secas que 

assolavam o estado. Em sua medida principal, o código determinava que os animais 

domésticos soltos na rua fossem aprendidos e que seria proibida a criação de animais 

na área urbana. 

A década de 1860 marca um momento de prosperidade, o poder público induziu o 

crescimento da cidade por meio de um plano de expansão proposto pelo engenheiro 

Adolpho Herbster (1863): 

 

O plano segue um padrão de intervenção urbana recorrente no Brasil-Império, 
optando por uma malha ortogonal semelhante à de outras capitais do Norte e 
Nordeste. Observa-se também que instrumentos de regulação urbanística (como 
os códigos de posturas) permaneceram de mesma natureza no Império e ao 
longo de toda a Primeira República. Da mesma forma, observa-se a manutenção 
de um processo de terceirização da infraestrutura urbana ao capital privado, 
cabendo ao poder público fiscalizar a qualidade dos serviços prestados 
(BEZERRA, 2015, p. 25). 

 

Para Jucá (2003), nas primeiras décadas do século XX, quase nada foi realizado em 

Fortaleza que favorecesse uma moderna estrutura urbana, apesar do crescimento do 

seu espaço, que se deveu muito mais à iniciativa privada que à concretização de um 

plano orientador. 

Na verdade, ao contrário das décadas precedentes, em que as diversas atividades se 

misturavam num mesmo espaço, a partir de 1920 delineia-se em Fortaleza uma 

estrutura com áreas mais definidas para cada grupo social e para cada funcionalidade. 

Ainda para Bezerra (2015), na década de 1930 observa-se a aceleração do processo, com 

a ampliação de novos bairros ao longo das antigas estradas, então transformados em 

vias radiais. As moradias foram gradativamente deslocadas: primeiramente para novas 

áreas próximas ao centro (ao longo das ruas Senador Pompeu, 24 de Maio, e em torno 



de algumas praças) e, num segundo momento (com a realocação da via férrea em 1919), 

ao longo da rua Guilherme Rocha (antiga Municipal), entre a praça da Lagoinha e a praça 

Fernandes Vieira. 

No final da década de 1920, a área urbanizada espalha-se até às margens do 
riacho Jacarecanga, ao longo da avenida Filomeno Gomes (antigo boulevard 
Jacarecanga). Outros pontos da cidade foram também ocupados, como, por 
exemplo, o bairro do Benfica, fruto do parcelamento da chácara do empresário 
coronel João Gentil Alves de Carvalho (Gentilândia). Nota-se a aceleração da 
ocupação também do bairro Aldeota, ao longo da av. Santos Dumont, passando 
de 18 imóveis arrolados em 1922 para 110 em 1936. (BEZERRA, 2015, p. 252). 
 

No Almanaque do Estado do Ceará de 1930 apresenta em suas páginas anúncios 

mercantis que comprovam esta transformação (ver figura 4). 

 

 Figura 4 - Anúncios no Almanaque do Estado do Ceará de 1930 

 

Fonte: Almanaque do Estado do Ceará de 1930. 

 

 

 

 

 



2.2. O porto 

 

Na primeira metade do século XIX, com a abertura dos portos a outras nações (o fim do 

monopólio português) e a Independência do Brasil, verifica-se a presença de alguns 

atores sociais, atuando com destaque nas áreas portuárias: além dos comerciantes 

portugueses, destacam-se as firmas estrangeiras, ambos relacionados com o comércio 

internacional. 

A área portuária era localizada bem próxima da Ponte Metálica inaugurada em 
1906. Demais projetos foram apresentados até a década de 1920 quando 
tiveram início as obras do Porto, defronte ao prédio da Alfândega, na cidade de 
Fortaleza, como então era descrito. Em 1929, um projeto do engenheiro Augusto 
Hor Meyll concluiu que o melhor lugar para instalação do porto seria 
indiscutivelmente a enseada do Mucuripe (REBOUÇAS, 2010, p. 38). 
 

Em entrevista ao Jornal O Povo (2017) o Professor Gleudson Passos, Doutor em História 

Social, descreve que no século XIX, sob o impulso da exportação algodoeira, houve 

preocupação por parte dos administradores e comerciantes em melhorar a atividade 

portuária. Foram construídos os molhes de embarque e desembarque para atender o 

movimento de carga e descarga. […] entre 1923 e 1926 foi construído a "Ponte dos 

Ingleses". A construção de tantos portos deve-se ao problema do assoreamento que 

colocava as grandes embarcações sob risco, dilema solucionado apenas com a 

construção do Porto do Mucuripe, já na década de 1960. 

Na verdade, o primeiro projeto de porto para Fortaleza surgiu em 1870, pelas mãos de 

Charles Neate, na Praia de Iracema. Logo no entorno da região foi construído o Prédio 

da Alfândega de Fortaleza, a Ponte Metálica (1902 – 1906), e armazéns de 

abastecimento. 

Outra intervenção de grande impacto para a cidade e o bairro foi a reforma da 
Ponte dos Ingleses, conhecida por seus frequentadores como Ponte Metálica. 
Essa ponte teve a sua construção iniciada em 1920 por engenheiros da empresa 
inglesa Norton Griftts, daí a denominação Ponte dos Ingleses. Seu objetivo era 
suprir as necessidades da demanda de desembarque da Ponte da Alfândega, 
nomeada na época como Ponte Metálica. Entretanto, como a obra ficou 
inacabada devido à construção do Porto do Mucuripe, esse espaço sempre foi 
utilizado para atividades lúdicas, como passeios e pescarias. Nos anos 70 e 80 a 
sua ocupação foi intensificada também por jovens universitários para 
contemplação do pôr-do-sol. (BEZERRA, 2008, p. 11). 
 



Toda área passou a ser estritamente comercial. Os armazéns da Avenida Conde d'Eu 

(continuação da Avenida Alberto Nepomuceno) davam suporte à dinâmica de compra e 

venda proporcionada pela facilidade e proximidade do Porto na Praia de Iracema. Ali 

surgiam novos ofícios, e muitos pescadores e imigrantes viam a possibilidade de ganhos 

com os armazéns. 

A área portuária por certo foi estruturada sem um devido planejamento urbanístico, 

como o que foi executado por Silva Paulet, em 1818, e Adolfo Herbster, 1859. 

Posteriormente, como já referimos, a área portuária passaria a ser na Praia do Mucuripe, 

mais afastada e estruturada, sendo a Praia de Iracema foi abandonada. Os armazéns 

passaram a ser abrigo da noite boémia e prostíbulos. 

Acredita-se que após a mudança do Porto da Praia de Iracema para o Mucuripe20 , os 

galpões foram perdendo sua utilidade. Essa descrição de ocupação foi decisiva para 

definir o espaço que passa a ser objeto de estudo e que também abriga importantes 

elementos considerados Patrimônio Histórico da Cidade de Fortaleza. 

Nascimento (2017) relata que o antigo espaço portuária estava cercado por 

equipamentos públicos, históricos e culturais significativos, como o Teatro São José e a 

sede original da Biblioteca Pública (que seguem interditados para obras), o Mercado 

Central, a Secretaria da Fazenda, o Seminário da Prainha, a Caixa Cultural e o Centro 

Dragão do Mar de Arte e Cultura. Este último, inaugurado em 1999, trouxe como um 

dos propósitos alterar o "cenário de abandono" do local, mas não conseguiu ainda 

assegurar o cumprimento desta finalidade. 

Ainda para o Professor Gleudson Passos, “A área onde se situa o Centro Cultural Dragão 

do Mar e seu entorno foi, desde o início da colonização portuguesa, o local da atividade 

portuária de Fortaleza. O lugar foi marcado por intenso fluxo de pessoas e mercadorias 

ao longo do tempo, como bem mostram as edificações históricas do antigo forte, 

galpões e armazéns, prédio da alfândega, capitania dos portos, entre outros registros 

do passado. 

 
20  Assim, em 1933, em seguimento ao Decreto-Lei nº 23.606, de 20 de dezembro de 1933, abriu-

se a primeira concorrência para a construção do Porto do Mucuripe [...] As obras do porto se arrastaram 

até 1945, sendo construídos trechos pequenos, embora o porto já estivesse em funcionamento para 

pequenas embarcações. 
 



A proposta seria construir o Centro de Fortaleza com o traçado ortogonal das ruas, 

reflexo de medida de controle urbanístico e populacional. Diziam as “más línguas” que 

o formato das ruas em xadrez facilitaria para perseguição das “mazelas” do centro da 

cidade. É possível observar nas plantas urbanas que a primeira parte da construção do 

centro possui o ordenamento em xadrez e as novas construções tentam acompanhar a 

métrica de organização inicial. 

 

 Figura 5 - Reconstrução cartográfico da Planta Exacta da Capital do Ceará de 
1859 

 

Fonte: Andrade (2012). 

No exercício de reconstrução cartográfica da Planta Exacta da Capital do Ceará de 1859, 

realizada por Andrade (2012), é possível perceber a parte central, com o nítido traço em 

xadrez e, no lado oeste, as construções que seguiam o curso do Rio Pajeú. Essa é área 

de estudo. 

Não se sabe ao certo se seria necessário construir uma nova área comercial para 

aproveitar os negócios oferecidos pelo Porto ou se foi apenas uma questão de condição 

territorial. Porém, fortes indícios apontam que a construção dessa área tentou 

acompanhar o curso natural do Rio Pajeú. 



 

2.3. O mercado público 

 

De acordo com Brígido (2001), Fortaleza não possuía Mercado Público até 1818 e o 

processo de permuta era realizado na Rua Direita dos Mercadores e na Rua do Rosário. 

A construção do Mercado Público envolveu uma série de questões políticas em que o 

Governador Sampaio21 teve de vencer a oposição em sua maioria. 

Finalmente, foi convocado o negociante Lourenço da Costa Dourado, que se 
comprometeu a financiar a construção, “ficando religiosamente aplicados para 
o seu pagamento tanto os alugueres dos lugares do mesmo Mercado, como a 
imposição sobre as aguardentes”. O termo foi lavrado na Câmara, então 
presidida pelo juiz de fora José da Cruz Ferreira, levando dois anos (1812-1813) 
para vencer os obstáculos. O projeto do novo mercado deve-se ao engenheiro 
militar José da Silva Paulet e a construção foi arrematada pelo mestre arruador 
e cordeador português António Simões Ferreira de Faria. Após o fim das obras 
do Mercado Público, o comércio começou a se desenvolver nos arredores da 
antiga praça Carolina. Na virada da segunda metade do século XIX, o comércio 
se diversificou, tornando-se mais refinado, e localizando-se ao longo da rua da 
Palma e em torno da Praça do Ferreira (ANDRADE, 2012, p. 87). 

Junto ao crescimento econômico e medidas de controle para tal, Andrade (2012) afirma 

que a Câmara Municipal de Fortaleza elabora as Posturas policiais que são aprovadas 

pela Assembléia em 1835, 1838 e 1844, demonstrando preocupação com as questões 

da cidade, com base nos discursos higienistas pautados na Teoria Miasmática, vigentes 

no período. 

Na verdade, coube ao médico Castro Carreira estimular o poder público para melhoria 

das condições sanitárias da cidade, mediante a sugestão de algumas medidas 

higienistas. Essas ações preventivas começam pelos espaços públicos, matadouros, 

feiras e pelo açude Pajeú (Andrade, 2012, p. 93). 

Os matadouros mudaram de local devido à putrefação. Já sobre as feiras: A feira 
é um foco, que só aprecia quem lá vai. É preciso ter o maior cuidado nos misteres 
de nossa alimentação; seria de grande conveniência proceder-se a uma inspeção 
sanitária em todos os quartos e tabernas [...]. Cumpre não consentir no centro 

 
21  Manuel Inácio de Sampaio e Pina Freire, governador-geral da capitania do Ceará, de 1812 a 

1820, ainda sob a administração portuguesa. Durante sua gestão no Ceará agilizou a urbanização de 
Fortaleza, através dos projetos de seu ajudante de ordens, o engenheiro militar Silva Paulet. (Disponível 
em https://pt.wikipedia.org/wiki/Manuel_In%C3%A1cio_de_Sampaio_e_Pina_Freire, consultado a em 
18 de Outubro 2020). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Manuel_In%C3%A1cio_de_Sampaio_e_Pina_Freire


da cidade salgadeiras de couro, como existe uma por trás da rua dos quartéis: as 
nossas ruas, conquanto largas, espaçosas e bem arejadas, precisão, todavia, dos 
cuidados dos fiscais da câmara, afim que não ajuntem immundices; [...]; tenha-
se cuidado para que não empocem as águas da chuva; grande cuidado reclamão 
as águas estagnadas nos quintais da rua de Baixo, [...] não podemos deixar de 
lançarmos as vistas para um intitulado açude do Pajehú, onde se pretendeu fazer 
deposito d ́agua para um chafariz de inverno. O que se pode esperar de um 
charco, onde se acha uma porção não pequena d água empoçada, e onde a 
lavagem de roupa e animaes se acha unido substancias vegetaes e animaes em 
putrefação, senão um verdadeiro foco de emanações deletérias (ABREU, 1928, 
p. 37). 

 

O prédio localizado na Rua Conde d’Eu, número 560, que hoje abriga o Centro Cultural 

Banco do Nordeste (CCBNB) foi inaugurado em julho de 1998. Antes, em 1932, o prédio 

foi construído para abrigar o Mercado Central de frutas e cereal que serviu a cidade 

durante décadas, até à construção do atual Mercado Central. O Mercado Central 

começou a funcionar em 1809, com a autorização da Câmara Municipal para a 

construção, em madeira, do edifício que funcionou inicialmente para o comércio de 

carnes, frutas e verduras. Em 1814, as instalações foram demolidas e um novo prédio 

foi erguido, com a denominação de Cozinha do Povo. Já no século XX, em 1931, o 

comércio de carnes, frutas e verduras foi proibido dentro do prédio, e as instalações 

foram ocupadas por produtos utilitários (Barbosa, 2006, p. 43)22. 

 

2.4. De abandono a nova oportunidade 

 

A partir dos anos de 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 baixas. 

A sua má conservação aparece na descaracterização das praças, anteriormente 
voltadas ao lazer, hoje terminais de transporte coletivo ou mercados informais 
durante o dia e pontos de prostituição à noite, na decadência de seus prédios, 

 
22  Após acordo entre a prefeitura e o Banco do Nordeste, em 2013, o prédio passou a sediar o 

Centro Cultural Banco do Nordeste. Em bom estado de conservação, o prédio, apesar de toda a sua 
importância histórica para Fortaleza, não é um bem tombado (classificado como património). 
 



na poluição sonora, visual e aérea, no acúmulo de lixo nas ruas, becos e galerias 
e na degradação dos recursos naturais (LOPES, 2015, p. 22). 

 

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

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

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

Conforme Lopes (2015), esses consumidores de maior rendimento preferem o shopping 

center, pois congrega lojas, supermercados, agências de serviços públicos, caixas 

eletrônicos, correios, casas autorizadas de conserto de produtos eletrônicos e os mais 

modernos cinemas onde ocorrem os lançamentos de filmes. 

Falamos de uma centralização associada à falsa segurança, ao conforto, à 

disponibilidade de estacionamento fez do shopping o local de consumo e lazer da classe 

média. Para tanto houve um abandono do Centro por esse segmento social, com mais 

condições de rendimento. Concordo quando Lopes (2015) afirma que as camadas mais 

aburguesadas evitam a Área Central, por isso ela é cada vez mais o espaço privilegiado 

de negócios, de encontro, de trocas da população mais proletária, em virtude da 

concentração de transportes públicos. O “povão” procura o bairro central porque os 

preços são mais baixos, inclusive as mesmas lojas que existem no Centro e nos shoppings 

praticam preços diferentes. 

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. De um lado lojistas, interessados em dinamizar o comércio, o qual passava 

por um período de decadência em virtude da concorrência dos shoppings e, de outro, 

setores dos governos municipais e estaduais que visavam inserir o espaço central nos 

roteiros turísticos da Capital. 

Desse modo, a ânsia pelo novo que caracteriza o mundo moderno se reafirma 
nessa cidade-mercadoria que precisa ser reinventada constantemente para 
atrair capitais. E os centros, agora definidos como históricos, tornam-se 
novamente objetos de investimento. O retorno do capital aos bairros centrais, 
apoiado e patrocinado em países periféricos como o Brasil pelo Estado e sob o 
discurso da preservação do patrimônio histórico, tornou evidente que nem todo 
o valor cristalizado no ambiente construído tinha sido consumido, portanto 
existiam possibilidades de capitalização (Lopes, 2015, p. 25). 
 



“O consumo do espetáculo torna-se espetáculo do consumo” (LEFEBVRE, 1991, p. 94). 

Acredita-se no discurso da preservação da memória onde essa reconstrução baseia-se 

em projetos de tombamento, estimulando o interesse pelo turismo. 

Pois, a historicidade elevada ao nível da consagração pelo patrimonialismo 
eterniza a cena e converte-se em estética da memória, isto é, há uma 
discrepância entre o que de fato ocorre e o que se pretende encenar, logo há 
uma teatralização da vida cotidiana. A patrimonialização é uma das formas mais 
fortes e sutis da dominação e da legitimação do poder estatal porque o culto e o 
sentido de preservação dos monumentos históricos e artísticos estão 
relacionados à construção do Estado e do cidadão. Através da edificação de 
estátuas e monumentos pretende-se desenvolver uma consciência cívico-
patriótica da população e forjar uma identidade nacional. Nesse sentido, a 
política de tombamento resgata os heróis, os mártires, os patronos, o lugar de 
origem e a opulência dos ricos com o objetivo de passar aos habitantes uma ideia 
de memória unívoca e de um passado homogêneo sem conflitos ou 
contradições. Todo esse esforço serve ainda à produção de “bens culturais” visto 
que funciona como valor de uso à mercadoria-cidade (Lopes, 2015, p. 26). 
 

Exemplos de iniciativas articuladas pelos comerciantes foram a reforma da Praça do 

Ferreira (1991), a construção do Mercado Central (1998) e a criação da ONG Ação Novo 

Centro, cujos estudos serviram de base para elaboração do “Concurso Nacional de Idéias 

para Embelezamento e Valorização da Área Central de Fortaleza e Parque da Cidade 

(Barbosa, 2006, p. 45). 

Os Projetos de renovação do Bairro Central possuem como objetivos: disciplinar os 

espaços públicos, oferecer conforto e segurança aos consumidores, e atrair turistas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Figura 6 - Box de venda de artesanato localizados no Mercado Central/ Setembro 

2020 

 

Fonte: Fotografia  © Francisca Sampaio, 13 de Setembro de 2020. 

 

No exemplo do Mercado Central, onde antes se vendiam frutas, carnes, legumes, após 

reforma (durante esse período de revitalização do centro) e das regulações sanitárias, 

passou a ter um forte apelo ao turismo, com a venda de produtos regionais e artesanais, 

em sua maioria. Em especial exibido pelo Jornal da TVC, no dia 28.09.17, e com acesso 

no site: http://www.tvceara.ce.gov.br é possível perceber claramente o Mercado 

Central como um importante atrativo turístico na região do centro de Fortaleza. 

  

 

 

 

 

 



Figura 7 -Mercado Central detalhes da Estrutura Interna / Setembro 2020 

 

Fonte: Fotografia © Francisca Sampaio, 13 de Setembro de 2020. 

 

Foram desenvolvidas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF), em parceria com a 

Ação Novo Centro (ANC) e o Governo do Estado do Ceará, ações em todas as escalas, 

desde pequenas intervenções na infraestrutura e mobiliário urbano até projetos de 

grande impacto, como o Parque da Cidade e as três Operações Urbanas Consorciadas-

OUC (Pajeú/ Rua Governador Sampaio, Jacarecanga/Moura Brasil e José Avelino/ Praia 

de Iracema). 

Como indica Lopes (2015), no final do ano de 2011, a Câmara Municipal de Fortaleza 

resolveu organizar o Fórum Viva Centro, cujo “grande desafio desse fórum é isso, é 

gerar, é botar essa roda novamente para rodar e dar resultado. É isso que a gente espera 

que esse fórum produza, porque está provado que o Poder Público sozinho não é capaz 

de efetuar essa mudança” (LP – SECRETÁRIA DA SERCEFOR, 2011). 

Dentro dessa concepção empresarial do urbano, foi traçado um plano específico 
da Área Central o que despertou o interesse, principalmente de empresários do 
comércio varejista sediados no Centro e organizados em torno do CDL. Em face 
da movimentação, o grupo dos lojistas criou uma Organização Não 
Governamental, nos moldes de outras do gênero como o “Viva o Centro de São 
Paulo”, com a função de viabilizar a ponte com o Poder Público Municipal e a 
sociedade civil organizada, planejar e impulsionar projetos relacionados à Área 



Central e captar recursos, assim surgiu a Ação Novo Centro (ANC) 23,em 1999 
(Lopes, 2015, p.26). 
 

Mediante todos esses processos de transformação, a evolução comercial da área que 

fica às margens do Rio Pajeú hoje movimenta um comércio intenso através dos galpões 

de confecção. O Centro Histórico passa por uma nova realidade comercial, bem mais 

agressiva, onde os contextos de preservação patrimonial e pertença do ator participante 

ganham uma nova vertente. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
23  A ANC teve como missão elaborar um plano de trabalho que servisse como instrumento 

coordenador e articulador de propostas e ações a serem promovidas no Bairro Central. Assim, realizou 
um workshop com representantes do comércio varejista, da PMF e de entidades de classe interessadas 
na temática. Tal reunião gerou subsídios para o lançamento do Concurso Nacional de Ideias para 
Embelezamento e Valorização da Área Central de Fortaleza e Parque da Cidade (FERNANDES, 2012). 

 



Capítulo 3 - O Surgimento da Feira da Madrugada e as suas 
caraterísticas 
 
No processo de pesquisa encontrei a fotos nos Arquivos do Nirez24 que mostravam como 

era o cotidiano na Avenida Alberto Nepomuceno em meados do século XX, local onde 

hoje se concentram os feirantes que comercializam ao ar livre na Feira da Madrugada. 

As que recolhi revelam uma evolução significativa, compatível com o crescimento 

populacional e a refuncionalidade de Fortaleza e do seu Centro Histórico 

 

3.1. As Origens 

 

Infelizmente não foi possível ter a confirmação exata do período de registro das fotos, 

mas acredita-se que datam de meados do século XX, de acordo com a informação oral 

obtida. O comércio estimulou o surgimento de barraquinhas improvisadas que davam 

suporte alimentício aos trabalhadores dos armazéns. 

Figura 8 -Avenida Alberto Nepomuceno meados do século XX 

 

Fonte: Foto Arquivo do Nirez. Arquivo Ruas de Fortaleza. Foto  Nº 250. 

 
24  Ver Nirez disponível em https://ims.com.br/titular-colecao/nirez/, consultado em 11 de Agosto 

de 2020. 

https://ims.com.br/titular-colecao/nirez/


Ao fundo da fotografia é possível observar camionetes que transportavam produtos de 

importação e exportação. Já no plano central, uma senhora ao pé do fogareiro com suas 

panelas cheias de fuligem por causa do carvão. 

 

Figura 9 - Avenida Alberto Nepomuceno esquina com Rua José Avelino/ Setembro 
2020 

 
Fonte: Fotografia © Francisca Sampaio, 13 de Setembro de 2020. 

A foto (figura 9) mostra a mesma Avenida Alberto Nepomuceno, esquina com Rua José 

Avelino, local onde se iniciou a dinâmica dos galpões que trabalham em sua maioria com 

venda de vestuários. Comparativamente, o aglomerado de pessoas é muito maior, mas 

no canto esquerdo da foto também presenciamos um vendedor de produtos 

alimentícios. 

Ainda consigo lembrar um anúncio do jornal O Povo que oferecia o arrendamento de 

um espaço destinado para venda de moda na Rua José Avelino. O espaço era onde está 

hoje localizado o Galpão Pop Shop, um dos muitos galpões direcionados para o comércio 

de confecção, na Rua José Avelino. O ocorrido foi entre 2005/2006, o que me causou 

estranheza, pois aquela rua, que antes também fora de armazéns, naquela altura, 



abrigava casas de show e boate motivadas, pelas atividades e eventos promovidos pelo 

Centro Cultural Dragão do Mar25, que ainda hoje está localizado na Rua José Avelino. 

Na verdade, aquele espaço estava sendo preparado para abrigar um projeto ainda 

maior. Primeiro armazém, depois casa de show como Canto das Tribos e hoje Galpão do 

Pequeno Empreendedor, o primeiro a ser construído. 

 Figura 10 - Galpão do Pequeno Empreendedor (GPE) Rua José 
Avelino/Setembro 2020 

 
 

Fonte: Fotografia © Francisca Sampaio, 13 de Setembro de 2020. 

Essa é a visão que tenho do início da Feira da José Avelino. Não imaginava que tão logo 

faria parte da estatística e também passaria a ser uma feirante naquela localidade. 

 
25  Como se justificou no capítulo anterior e segundo Fontenele (2003) citado por Oliveira (2009, p. 

34), a necessidade de revitalizar a referida região do Centro de Fortaleza e da Praia de Iracema surgiu a 
partir da sua grande importância histórica, arquitetônica e de memória para a cidade, pois durante muito 
tempo foi essa área que abrigou o porto e as atividades a ele ligadas. Ocorreu que, no início da década de 
1940, o porto de navegação acabou sendo transferido para outro bairro, o Mucuripe, o que trouxe 
grandes transformações para a Praia de Iracema. Ademais, a mudança da atividade portuária levou 
consigo as outras atividades que a ela estavam relacionadas. Havia também um ramal ferroviário que 
dava apoio ao porto, o qual foi desativado, e em cujo entorno acabou gerando a conhecida favela do Poço 
da Draga, constituída principalmente por famílias de pescadores (FONTENELE, 2003 apud OLIVEIRA, 
2009). 

 

 



Em entrevista ao jornal O Povo, o Professor de Geografia da Universidade Federal do 

Ceará (UFC), Eustógio Dantas (2019) descreve a dinâmica estabelecida no local como 

uma construção "longa e de densidade excepcional". Concordo com essa definição. Para 

um estranho, aquele espaço, nos dias de movimentação de feira, causa espanto com 

sua grandiosidade e concentração de produtos e pessoas. 

Sobre sua origem, Freitas (2017) acredita que a proto-forma da Feira José Avelino tenha 

surgido por volta dos anos de 1990, a partir do protagonismo de um grupo de 

bordadeiras oriundas da região norte do Ceará. A feira, aparentemente, contribuiu para 

o desenvolvimento do seu papel futuro: o de tornar possível a compra de roupas e 

acessórios de vestuário a um baixo custo na cidade, em especial para a classe 

trabalhadora. 

As Feiras têm uma relação íntima com os primeiros agrupamentos humanos ao redor de 

aldeias, vilas e cidades. No processo de expansão do comércio exterior e da formação 

do mercado mundial, fruto da expansão marítima e colonial, assim como do 

desenvolvimento do capitalismo em expansão, o Brasil está incluso através da relação 

que travou como colônia com de Portugal. Foi esse país ibérico que trouxe a feira como 

forma particular de troca de gêneros agrícolas, estes produzidos a princípio para 

subsistência, pois, aqui, o mercado interno era quase inexistente (Menezes, 2005, p.  

27). 

Para Morel et al (2015, p. 44), “[...] algumas características fazem das feiras livres um 

ambiente de comercialização, que atrai muitos consumidores até os dias atuais”. A 

memória sonora representada pelo grito dos feirantes, a negociação do preço, o 

aglomerado de pessoas, a exposição do produto de forma improvisada, etc. 

Essa contextualização resgata uma memória afetiva e indica um caminho que vai além 

de justificativas econômicas de subsistência. O fator cultural das feiras revela nuances 

de costumes. 

Quando criança, sempre aguardava a Feira de Frutas e Verduras do Bairro Serrinha que 

fica na periferia de Fortaleza. Era sempre às sextas feiras e, em época de férias escolares, 

acordava um pouco mais cedo e caminhava em torno de 2km para chegar ao destino. 

Chegando, ficava encantada com a intimidade em negociar da minha mãe com os 

feirantes e me impressionava como ela conhecia a todos. Ainda hoje esse é um hábito 

da minha mãe, ela sempre diz: “na feira as frutas são mais frescas e mais baratas”. 



É claro que aquela feira também evoluiu e ampliou a oferta de produtos. Além de frutas 

e legumes, encontramos vestuário, perfumes, consertos de eletrodomésticos, 

acessórios etc. Ela fortalece e cria um ressignificado, pois está localizada em um bairro 

bem distante do considerado Centro Comercial de Fortaleza. 

Essa rotina faz parte de uma memória familiar, um momento íntimo em que nos 

preparamos todas as sextas feiras de férias escolares para aquele momento. Hábito que 

ficou marcado em minha personalidade. Sempre procuro uma Feira Livre em busca de 

produtos “mais frescos e mais baratos”. Assim foi com a Feira do Carlito Pamplona, em 

Fortaleza, organizada no Mercado do Bairro, com a Feira de Senhora da Hora no Porto, 

no período de residência no país (2019), e, agora, na Feira Livre do Mercado São 

Sebastião, no Centro de Fortaleza. 

A feira livre é uma atividade comercial que pode ser encontrada em todos os estados 

brasileiros. No Nordeste, elas foram essenciais para a sua formação territorial e para o 

desenvolvimento das cidades, sendo um exemplo delas a Feira de Caruaru, em 

Pernambuco. 

No entanto, as feiras se diversificaram ao longo dos anos. Recentemente, surgiu uma 

nova modalidade de feira: a feira de confecção. Essa se caracteriza, 

predominantemente, pela comercialização de produtos do gênero de confecção, 

voltada para comerciantes revendedores (Sousa, 2015, p. 18). 

Fortaleza é conhecida por possuir um comércio popular de moda, de preços 
baixos, que atrai muitos compradores do interior, de outros estados e até de 
outros países. No centro tradicional da cidade se encontram três desses 
comércios, o Beco da Poeira, a Feira da Sé e a Rua José Avelino. Esses locais são 
pontos de comercialização de uma moda popular, denominada de “modinha”, 
produzida por pequenas e micro empresas ou empresas caseiras que seguem as 
tendências imediatas lançadas por novelas, celebridades, eventos, datas festivas, 
mas também que acompanham as tendências do sistema de moda (MOTA; 
BARBOSA, 2015, p. 2). 
 

Assim, entende-se que na construção e consolidação dos territórios do comércio 

informal, no centro de Fortaleza, existe uma rede complexa de relações de poder; os 

comerciantes, ao se apropriarem dos espaços públicos da cidade, modificam esses 

espaços, deixando neles marcas significativas (SILVIA, 2013, p. 94). 



Logo, é preciso destacar que os primeiros indícios da feira surgiram na Praça Caio 

Prado26, que se encontra situada defronte à Catedral Metropolitana de Fortaleza. 

Relacionado a isso, a feira é chamada de Feira da Madrugada ou Feira da Sé 

(BENEVINUTO; MAPURUNGA, p. 4). 

Para Sousa (2015, p. 39), a origem da Feira da Sé teve início no final da década de 1990, 

como um pequeno aglomerado de artesãos cearenses que comercializavam sua 

produção nas proximidades do Mercado Central e em frente à Catedral. Depois, a Feira 

da Sé também passou a ser conhecida como Feira da Madrugada, isso porque a maioria 

dos vendedores passaram a varar (limitar os seus espaços) as madrugadas com objetivo 

de ter mais tempo para ofertar seus produtos, antes que o comércio formal iniciasse 

suas atividades. 

De início, a Feira da Sé organizou e apropriou-se de um espaço de lazer e circulação, a 

Praça Pedro II, aglomerando centenas de vendedores ambulantes que trabalham 

principalmente a venda de confecção. Os comerciantes utilizavam as mais diversas 

estratégias para negociar suas mercadorias, expondo seus produtos de forma 

improvisada, sobre lonas no chão ou em porta-malas de carros (SILVIA, 2013, p. 106). 

Acredita-se que essa seria a alternativa para se comercializar na informalidade, sem 

gastos fixos, mas aproveitando o fluxo de turistas, visitantes e trabalhadores que 

transitavam na área do Mercado Central. 

A proximidade facilitava a circulação por estes pontos de comércio. O público que 

visitava o Mercado Central acabava por conhecer os artesãos localizados na Praça Caio 

Prado. Assim, Sousa (2015) descreve que a Feira da Rua José Avelino é 

predominantemente atacadista, realizada nas madrugadas de quarta para quinta-feira 

e de sábado para domingo no bairro Centro, em Fortaleza. 

Em entrevista (ver anexo) realizada a Raimundo Nonato (2020) de 61 anos, feirante há 

mais de vinte, ele diz ter vivenciado todas essas transformações: “Tudo começou 

quando as rendeiras da região que traziam seus produtos para repassar aos 

permissionários do Mercado Central e enquanto o mesmo não abria aproveitavam para 

 
26  A Praça Caio Prado conhecida pela a estátua de Dom Pedro II fixada no local. Antes o espaço 

abrigava o Fórum Clóvis Beviláqua. 

 



vender na Praça Caio Prado, bem próximo ao Mercado. “Uma nova oportunidade”, 

assim era como, se espalhava a informação. 

Foi uma questão de tempo, mais ambulantes que não só rendeiras e de outras regiões 

se aproximaram para ganhar o “pão de cada dia”. Já em meados dos anos 2000, 

vendedores de Fortaleza e de sua Região Metropolitana passaram, também, a participar 

dessa atividade, cujo número de feirantes e de compradores vinha não só do interior do 

Estado, como de outros municípios do Nordeste (Sousa, 2015, p. 39). Para Raimundo 

Nonato (2020) aquelas primeiras artesãs eram oriundas da região de Itapajé, Prainha e 

Beberibe. Itapajé fica na região Norte Cearense, Prainha no litoral, a 26 km de Fortaleza, 

e Beberibe no litoral, a 85km de Fortaleza. Todas com uma forte tradição na confecção 

de artesanato. 

Afirmativa que concorda com Lima (2012): os primeiros comerciantes que deram início 

à Feira foram rendeiras vindas do município de Itapajé, situado na região Norte do 

Ceará. 

De acordo com Filgueiras (2005), o potencial de crescimento do artesanato cearense 

pode ser verificado em virtude da grande concentração de artesãos, produção 

diversificada e boa aceitação do produto no mercado. Na Feira da Madrugada, os preços 

eram baixos, pois ao utilizar os espaços da Praça Caio Prado ou Praça Dom Pedro II, os 

vendedores não efetuavam nenhum pagamento de aluguel ou permissão, mas também 

por produzirem suas peças, não se embutindo o valor da mão-de-obra no produto 

final.Na sua maioria, eram vendedores informais. 

 

Foi nesse período que, por pressão, devido à insatisfação entre os comerciantes 
do Mercado Central e do seu entorno com a realização da Feira na Praça Caio 
Prado, a Prefeitura de Fortaleza passou a limitar os horários da atividade. Por 
isso, esta passou a ocorrer entre a madrugada de quarta-feira e o início do dia 
de quinta-feira até aproximadamente 8h da manhã, horário em que as lojas do 
comércio local começam suas atividades (SOUSA,2015, p. 39). 

  

Essa primeira intervenção, de coartar o horário, foi definitiva para que os feirantes 

buscassem, nos galpões localizados principalmente na Rua José Avelino uma alternativa 

para oferecer por mais tempo suas mercadorias. Finalizado o horário estipulado pela 

Prefeitura de Fortaleza, alguns feirantes, que vendiam seus produtos na Praça, os 

recolhiam e seguiam para a Rua José Avelino a fim de continuar as vendas, pois, naquela 



época, parte dos ônibus que vinham de outros estados do Nordeste estacionava nessa 

via (Sousa, 2015, p. 39). 

Na verdade, este é um sinal de que a ocupação do Centro por vendedores ambulantes 

que passaram a comercializar suas mercadorias em praças e vias do bairro, foi marcada 

por conflitos e tensões entre vendedores e Estado. Segundo Sousa (2015), na década de 

1950, a Praça Caio Prado já era ocupada por vendedores ambulantes, todavia essa 

ocupação da Praça não se realizava com o consentimento oficial da Prefeitura de 

Fortaleza. Nesse período, e ainda hoje, a ação de repressão do Poder Público se 

efetivava por meio da apreensão de mercadorias e proibição do uso da Praça, fiscalizada 

pela atuação de guardas e fiscais da Prefeitura. 

Outro momento importante do processo foi quando o Pároco da Catedral Metropolitana 

de Fortaleza, motivado pelos comerciantes do entorno, que afirmavam que a realização 

das feiras diminuiu o movimento das vendas, solicitou a retirada dos vendedores da 

Praça e da calçada da Catedral Metropolitana. 

 

Já o principal descontentamento do Pároco da Catedral se dava pelo fato de que 
alguns feirantes utilizavam as calçadas e as grades da igreja para exporem suas 
mercadorias e, consequentemente, dificultavam o acesso dos fiéis à Catedral, 
além de transformar a fachada da igreja em mercado. Quando a situação estava 
insustentável, o Ministério Público do Ceará, em 2008, moveu uma Ação Civil 
Pública que ordenou a retirada dos feirantes da Praça Caio Prado e do seu 
entorno. Desse ano até 2011, a Prefeitura e o Ministério Público não executaram 
a ação Civil que proibia a realização da Feira na Praça. O cumprimento foi 
efetivado somente no final de 2011, havendo conflito direto entre a Guarda 
Municipal de Fortaleza e os feirantes, que resistiam a sair da Praça. O resultado 
da execução da ordem judicial foi alguns feridos e outros detidos (LIMA, 2012 
apud SOUSA, 2015, p. 41). 
 

O presidente da Associação dos Gestores de Empreendimentos do polo de Negócios da 

Rua José Avelino e Adjacências (Ajaa), Martinho Batista Neto, lembra que o polo surgiu 

de forma artesanal e sem nenhum apoio público. Mas, a partir de 2009, os comerciantes 

se organizaram e se instalaram em vários galpões e em lojas. 

“Hoje, temos empreendimentos de alto nível, onde os compradores dispõem de 

conforto e segurança de um shopping, mas com produtos com preços de varejo”, 

destaca ele, que foi um dos pioneiros a construir no polo. “O primeiro empreendimento 

foi o Galpão do Pequeno Empreendedor. Nele, abrimos as portas para muita gente e 



oferecemos oportunidades para quem realmente queria trabalhar”, comenta (Urano, 

2016, jornal O Estado). 

Os feirantes que não possuem barracas nas vias e boxes dentro dos galpões passam a 

ocupar os seguintes espaços públicos: Avenida Alberto Nepomuceno, Rua Sobral, 

Avenida Pessoa Anta, a Rua José Avelino, Travessa Icó e a Feira do Viaduto. 

Outro período de intervenção importante da Feira foi o ano de 2017. A Prefeitura 

decidiu fechar a feira da Rua José Avelino com objetivo de remodelação do local. Para 

Montefusco (2018) foram apenas resoluções pontuais. Incluiu melhoria na calçada, 

iluminação, drenagem e algumas alterações na infraestrutura viária. Mas, descreve 

Montefusco (2018), a partir dessa resolução houve uma descentralização de feirantes 

pela cidade, coincidindo com a inauguração do Centro Fashion, no bairro da 

Jacarecanga, um galpão com mais de 5500 boxes-lojas. A migração ocorreu 

prioritariamente para Leste e para a feira da Caucaia, município vizinho, no bairro 

Campo Grande. 

 

 Figura 11 - Fachada do Centro Fashion de Fortaleza 

 

Fonte: disponível www.centrofashion.com.br consultado em 11 de Agosto de 2020. 

 

http://www.centrofashion.com.br/


A criação do Centro Fashion de Fortaleza foi uma tentativa de eliminar a Feira de Rua da 

José Avelino. Ocorreram várias reivindicações. De acordo com a notícia, retrata a 

seguinte situação: 

 

O caminhão com blocos de concreto chegou à avenida Alberto Nepomuceno por 
volta das 20h30min deste domingo, 14, acompanhado pela Guarda Municipal e 
pela Polícia Militar. Alguns feirantes passaram a madrugada no local, na tentativa 
de barrar o início das obras e alegaram que foram vítimas de violência. “Quando 
chegaram, nós estávamos rezando o Pai Nosso, todo mundo sentado no chão e 
eles chamaram a gente de vagabundo e jogaram bombas”, relata Marlene 
Santos, feirante há 32 anos (ARAÚJO, 2017, in OPOVO digital). 
 

Um dos motivos para que tal migração não ocorresse estava na possível falta de 

condições dos feirantes de obterem um espaço no novo local: 

"O novo Centro dava certo se dessem o box, mas estão obrigando a gente a 
comprar. Só de manutenção são R$ 127 por semana, nós não temos condições. 
A gente ganha um R$ 1, 00 por peça, aqui é só sobrevivência", afirma Emanuel 
Silvelino (ARAÚJO, 2017, in OPOVO digital). 

Nesse período os galpões também passaram por regulações: 

Destino para muitos dos comerciantes que deixarão a feira da Rua José Avelino, 
os galpões situados na região terão até o dia 15 de maio para solicitarem à 
Prefeitura Municipal alvarás de funcionamento. Segundo o prefeito Roberto 
Cláudio, a grande maioria dos espaços situados no Centro da Cidade está em 
situação irregular e serão alvo de fiscalização caso não apresentem a 
documentação necessária para funcionar (ARAÚJO, 2017, in OPOVO digital). 

 
Assim, mesmo com a proibição da Prefeitura, a Feira da José Avelino continua a 

funcionar no Centro de Fortaleza, menos de um mês após a entrega da obra de 

requalificação do local. Ambulantes e compradores, principalmente de outras cidades, 

lotavam a via para comprar roupas e outros artigos, opondo-se à determinação 

municipal pelo ordenamento do logradouro. A movimentação se intensifica de quarta 

para quinta-feira, e de sábado para domingo, especialmente entre as 22 e as 5 horas.

  

 



 
Figura 12 -   Retorno da Feira após Revitalização da Rua José Avelino Outubro/2017 

 
 

Fonte: Foto: Kléber A. Reportagem para O Diário do Nordeste, 30 de Outubro de 2017. 

 

3.2. Características da Feira da Madrugada 

 
De acordo com Sousa (2015), a Feira da Rua José Avelino, ou Feira da Madrugada, é 

diferente das demais feiras livres encontradas nos grandes centros urbanos brasileiros, 

onde são comercializados frutas, verduras, legumes ou carnes frescas. Os principais 

produtos vendidos são do gênero de confecção (vestuário). Dentre outras mercadorias, 

há, ainda, bolsas, calçados, bijuterias, cintos, pulseiras e carteiras, razão pela qual se 

classifica como uma feira de confecção. 

A movimentação nos galpões foi intensificada nos anos 2000, porque as áreas que 

possuíam vários galpões foram desativadas aos poucos, tomada por fabricantes de 

confecção que antes vendiam suas peças na Praça José de Alencar e na Praça da Sé. Os 

feirantes passaram a buscar alternativas e uma delas foram os galpões Rua José Avelino. 

Naquele período inicial, os feirantes ficavam em galpões destelhados, sem piso, sem 

banheiro e sem área de refeições. Por muitas vezes, no período da chuva, muitas roupas 

eram danificadas, pois não existia um espaço adequado para a exposição das mesmas. 

Aos poucos, os feirantes foram se organizando e despertando o interesse de 

investidores que passaram a melhorar os galpões e a cobrar pelo aluguel, exigindo 



cauções pelos os espaços agora chamados de “box”. Os feirantes que possuíam mais 

condições aderiam a esse sistema e os que não possuíam local continuavam a ocupar as 

ruas. 

Uma dinâmica sem consenso entre as partes e sem a devida mediação, pelo que o uso 

do espaço histórico acabou por ser o resultado, criando conflitos de uso e, sobretudo, 

dissolvendo ou diluindo a perceção do que era “histórico”. 

Grandes transformações ocorreram na feira devido ao COVID-1927. Foram estabelecidos 

horários diferenciados nos galpões, paralisadas a feira de rua (embora ainda seja 

possível observar alguns ambulantes em locais estratégicos na rua) e todos os galpões 

passaram a seguir normas de higienização, como aferição de temperatura, distribuição 

de álcool em gel, uso obrigatório de máscaras e orientações para o distanciamento. 

 

 Figura 13 -   Aferição de temperatura na recepção do Galpão Pequeno 

Empreendedor na Rua José Avelino / Setembro 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fotografia @ Francisca Sampaio, 13 de Setembro de 2020. 

 

 
27  A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta 

um espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves. De acordo com a Organização 

Mundial de Saúde, a maioria (cerca de 80%) dos pacientes com COVID-19 podem ser assintomáticos ou 

oligossintomáticos (poucos sintomas) e aproximadamente 20% dos casos detectados requer atendimento 

hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória, dos quais, aproximadamente, 5% podem necessitar 

de suporte ventilatório (Disponível https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca consultado 14 de 

Setembro 2020 ). 
 

https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca


As feiras ocorriam todos os dias, com exceção das segundas e terças, e, como foi já 

referido, apelidada por Feira da Madrugada por uma questão óbvia, o seu horário de 

funcionamento que se inicia sempre às 20.00 horas e segue pela madrugada, até 12.00 

horas do dia seguinte. 

Trata-se de uma jornada desgastante e uma rotina vibrante. A Av. Alberto Nepomuceno 

é tomada por uma multidão de confeccionistas, o trânsito fica caótico e os turistas que 

querem visitar o Mercado Central têm uma certa dificuldade para chegarem à entrada 

principal. Do lado de fora, roupas para venda no atacado e varejo de todos os tipos e, 

dentro do Mercado Central, temos a venda de produtos regionais. 

Antes da Pandemia, os feirantes chegavam aos poucos e também movimentavam um 

mercado de serviço informal e paralelo. Assim observa-se uma série de novos empregos 

informais que ativam essa rota comercial. Há aqueles que chegam antes do início da 

feira e guardam o espaço do chão, pelo qual são cobrados aluguéis aos feirantes, na Rua 

José Avelino (perpendicular a Av. Alberto Nepomuceno) há o comércio de aluguel de 

bancas e de manequins expositores. 

 Figura 14 - Carregador Francisco Carlos com seu carrinho na Feira da Rua José 

Avelino/Setembro 2020 

 

Fonte: Fotografia @ Francisca Sampaio, 13 de Setembro de 2020. 

 



Um exemplo é o Senhor Francisco Carlos, de 72 anos (na figura 14) que trabalha 

carregando mercadoria em feiras, com o seu carrinho, desde os 12 anos, em Fortaleza, 

e afirma está na Feira José Avelino desde o início. Ele é conhecido, pois 

costumeiramente grita pela feira: “Ei dá licença!”. 

Ainda temos os carregadores de mercadoria nos seus carrinhos improvisados e coletes 

de identificação fluorescentes, as moças que passam com seus carrinhos abastecidos de 

café, chá, lanches rápidos e são as responsáveis pela alimentação de feirantes e clientes. 

E ainda temos manicures, esteticistas, soldadores, consultores de moda, modelos, 

fotógrafos, “digitais influencers”28 que geram uma rede de apoio ao feirante e ao cliente. 

Hoje, lojas conceituadas que antes ficavam em outros polos confeccionistas, como o 

Maraponga MartModa, transferiram suas lojas para galpões transformados em 

shopping que de nada lembram do início. Bem mais modernos, com maior conforto aos 

clientes, vitrines vivas representadas por pelas meninas à porta das lojas, bons 

restaurantes, pousadas, etc. As grandes lojas estão nos shoppings, mas ainda há muitos 

pequenos produtores que todos os dias ocupam as ruas. 

Aos poucos, revendedoras de outras cidades, como Belém, Maranhão, Piauí, Bahia, Rio 

Grande do Norte, chegam em autocarros de excursão, direcionados apenas para 

compras, também o comércio de venda digital passa a ser mobilizado para atender essa 

demanda. As maiores lojas lançam sites com venda virtual e os menores confeccionistas 

utilizam ferramentas de redes sociais para atingirem os clientes de outras cidades. 

Assim, a dinâmica de atividade e consumo, pobreza e riqueza serão a melhor evidência 

em uma área onde a memória patrimonial literalmente “briga” com hotéis, pousadas, 

casas de show e um forte e crescente comércio têxtil. Para se falar de comunidades 

antigas e novas devemos perceber do que elas vivem e viveram, o que faziam ao longo 

 
28  O termo em sua raiz: digital influencer (ou, traduzindo literalmente, influenciadores digitais), 

basicamente, é a pessoa que detém o poder de influência sobre um determinado grupo de pessoas. Esses 
profissionais das redes sociais impactam centenas e até milhares de seguidores, todos os dias, com o seu 
estilo de vida, opiniões e hábitos. É válido apontar que a ascensão do digital influencer ocorre de maneira 
diretamente proporcional ao aumento do consumo de informação e produtos na internet. E as marcas 
aproveitado esse momento para estarem mais presente e mais próximas ao consumidor. Na prática, o 
influencer impacta e conquista seguidores e fãs, através da produção de conteúdo, além de usar as mídias 
digitais (no caso, costumeiramente o Instragram, o Facebook, o Youtube ou até mesmo o blog) como meio 
para entregar a informação. (Disponível em https://canaltech.com.br/redes-sociais/digital-influencers-
afinal-o-que-e-ser-um-influenciador-nas-redes-162554/ consultado em 17 de outubro de 2020). 
 

https://canaltech.com.br/redes-sociais/digital-influencers-afinal-o-que-e-ser-um-influenciador-nas-redes-162554/
https://canaltech.com.br/redes-sociais/digital-influencers-afinal-o-que-e-ser-um-influenciador-nas-redes-162554/


do tempo. Estamos frente a uma engrenagem produtiva que me parece ter um 

crescimento desordenado, mas que tenta se organizar, mesmo que, muitas vezes, esse 

processo não seja bem-sucedido. 

A feira, que antes se passava nas madrugadas de quarta para quinta e de sábado para 

domingo, tem agora o horário estabelecido pela Sercefor29: Feira inicia-se às 19.00 h da 

quarta-feira, indo até às 7.00 h da manhã de quinta-feira. No sábado começa às 19.00 h 

e termina às 11.00 h do domingo (BRITO, 2014). 

Apesar deste horário ser estabelecido pela Sercefor, em visitas de campo à Feira, 

observou-se que os feirantes e ambulantes, tanto nas quintas-feiras como aos 

domingos, excediam o tempo determinado pelo órgão municipal. Hoje, devido às 

normas de higienização, fixaram-se novos horários: quarta e quinta de 9.00 h às 17.00 

h, sábado de 8.00 h às 17.00 h e domingo de 8.00 h às 12.00 h. 

 Figura 15 - Novos Horários da Feira no Polo José Avelino/Agosto 2020 

 

Fonte: Banner digital disponibilizado no Instagram Institucional do Polo José Avelino disponível em 
@polojoseavelino , consultado em 10 de Agosto de 2020. 

 

 

 
29 A Secretaria Regional Centro tem como finalidade executar as políticas públicas municipais, 

operacionalizando serviços urbanos que impactam diretamente na qualidade de vida dos cidadãos, cujos 

resultados exigem prontidão e eficácia. Cabe ao órgão identificar e articular o atendimento às 

necessidades e demandas da população e promover o desenvolvimento urbano, ambiental e social. 

Abrange todo o Centro da Capital, um trecho da Praia de Iracema e da Jacarecanga, e todo o bairro Moura 

Brasil (Disponível em https://fortaleza.ce.gov.br/institucional/a-secretaria-321, consultado em 14 de 

Setembro 2020). 

https://fortaleza.ce.gov.br/institucional/a-secretaria-321


Assim, o termo feiras de confecção é bastante recente, tendo em vista que a atividade 

está ligada à fabricação desse gênero em indústrias e unidades produtivas de pequeno 

porte, que possuem como destino final a venda dos produtos em feiras e lojas 

populares. Essas feiras estão localizadas, sobretudo, no Nordeste brasileiro, em cidades 

ou Estados que têm como importante segmento econômico a produção têxtil (Sousa, 

2015). 

As feiras de confecção no Nordeste são importantes espaços do comércio popular de 

produtos desse gênero. A realização e o desenvolvimento dessa atividade comercial 

dinamizam não só o entorno onde ela se espacializa, mas atrai vendedores e 

compradores de outras cidades, estados e regiões. O papel de algumas dessas feiras é 

tão relevante para a cidade em que se encontram que podem interferir diretamente no 

setor econômico desses locais. Um bom exemplo é o desenvolvimento do Polo de 

Confecções do Agreste de Pernambuco, que é composto pelas cidades de Caruaru, Santa 

Cruz do Capibaribe e Toritama (Raposo e Gomes, 2003). 

A feira atrai em sua maioria compradores vindos da região nordeste do Brasil, de 

Fortaleza, área metropolitana e cidades do Interior do Ceará. Assim, o evento torna-se 

uma oportunidade ou atrativo de ganho e gera vários empregos diretos e na sua maioria 

indiretos: 

 

Mesmo que temporária, a criação de postos de trabalho na Feira da Rua José 
Avelino é relevante, já que, por trás desta atividade, existe o trabalho de 
diferentes pessoas para tornar a feira um ato concreto. Desde a pessoa que 
monta as barracas nas vias, os trabalhadores que produzem as mercadorias a 
serem comercializadas, os motoristas de ônibus e veículos fretados que vão para 
a Feira, como os taxistas e mototaxistas que ficam estacionados nas 
proximidades da Rua José Avelino. Essa atividade cria, sobretudo, nos dias de sua 
ocorrência, renda para muitos trabalhadores e para a própria cidade onde está 
situada (SOUSA, 2015, p. 44). 
 

A centralidade da Feira da Rua José Avelino pode ser observada por meio da ocupação 

de vias, canteiros e calçadas do seu entorno. Embora hoje os ambulantes não estejam 

autorizados a comercializar nas ruas, é possível perceber uma movimentação comercial 

quando ocorre o afrouxamento da fiscalização das vias que, geralmente, é organizada 

pela Guarda Municipal de Fortaleza. 



A dinâmica gerada com a realização da Feira é evidente, visto que, nos dias de ocorrência 

desta atividade, o acesso de veículos à Rua José Avelino e à Travessa Icó é interditado, 

podendo transitar apenas pedestres e carreteiros. Já o tráfego na Avenida Alberto 

Nepomuceno e na Avenida Pessoa Anta fica bastante congestionado. 

O grande fluxo de pessoas é confirmado pela quantidade de ônibus que chegam ao local 

onde é realizada a Feira. Observou-se, em visitas de campo, que os transportes utilizados 

por feirantes e compradores são veículos de passeio, ônibus, vans e micro-ônibus, Sousa 

(2015). 

 
Na feira é possível perceber a presença de barracas (que nesse período de 
Pandemia, não podem ser instaladas), galpões e shoppings: os galpões seriam os 
novos formatos do comércio de confecção na área da Feira, que vieram para 
competir com outros estabelecimentos comerciais de compra e venda de 
mercadorias. A realização da Feira na Rua José Avelino e na Travessa Icó 
favoreceu o surgimento de galerias, lojas e shoppings populares, nestas vias e no 
seu entorno, os quais comercializam o mesmo segmento de confecção (SOUSA, 
2015, p. 59). 

 

De acordo com Sousa (2015), sobre a condição de trabalho dos feirantes que atuam 

dentro dos galpões, observou-se que, caso algum trabalhador quisesse comercializar 

suas mercadorias nesses locais, ele deveria comprar um box ou alugá-lo. O valor do 

aluguel do box é de R$ 50,00 reais por semana, sendo esse preço igualmente cobrado 

nos três galpões situados na Rua José Avelino: Galpão da Felicidade, Galpão do Pequeno 

Empreendedor e Galpão Pop Shop. 

Na verdade, hoje, de acordo com o galpão e o espaço, o valor da banca varia entre R$ 

35.000,00 a R$ 200.000,00 e a mensalidade de manutenção destinada ao galpão varia 

de R$ 200,00 a R$ 3.000,00 por mês. Os Feirantes de rua geralmente pagam taxas para 

guardadores delimitam o espaço público. Sobre o valor pago pelos Galpões boxes de 

estruturas metálicas, que permitem aos feirantes não só exporem melhor os produtos 

como armazená-los para os próximos dias de feira, não temos dados, nem sobre o 

espaço das lojas. 

 

 



Capítulo 4 - O Patrimônio Histórico do Centro de Fortaleza e o 

sentido de identidade   

O Centro é a área de Fortaleza que mais concentra espaços públicos com valor histórico 

e cultural, como praças, parques, calçadões e largos, tendo entre eles vários patrimônios 

tombados nas esferas municipal, estadual e federal. Nos capítulos 1 e 2 assinalou-se a 

evolução da urbe, das suas funções e, naturalmente, das suas recentes funções (a Feira 

da Madrugada). É uma área de grande fluxo de pessoas, de forma sazonal, devido ao 

alto potencial comercial e a existência de diversas outras atividades (culturais, de lazer, 

educacionais e institucionais). Também se caracteriza como polo de atração turística e, 

consequentemente, econômica, fomentando oportunidade de emprego e renda para 

toda a população do estado do Ceará30. 

Barbosa (2015) considera que a área central apresenta-se como atrativo de pessoas, 

pelo seu valor histórico, onde a cidade nasceu, ao mesmo tempo palco da diversidade 

de atividades econômicas e culturais, como cenário de extrema importância das formas 

mais variadas de atividades, tanto ao ar livre como em locais construídos. 

Os edifícios naquela área são em sua maioria antigos armazéns da antiga 
Alfândega de Fortaleza, ou seja, grandes galpões altos e com uma arquitetura 
bem característica. Mesmo que vários deles não tenham sido conservados até o 
presente dia, há potencial para investimento de restauro. Inclusive, o 
calçamento da Rua José Avelino é tombado pelo Município da cidade de 
Fortaleza (MONTEFUSCO, 2018, p.14). 

Este excerto do estudo de Montefusco (2018) aponta para uma possível disputa espacial 

entre o comércio e os monumentos históricos, que mesmo que tombados (classificados 

institucionalmente), nem sempre têm sido conservados. 

Desde o início da nossa análise que ficou claro o problema da repatrimonialização. A 

primitiva escolha do monumento Estoril como objeto de estudo, foi feita sob o peso de 

uma adesão  emocional, mas a dinâmica comercial e social do seu em torno me fez 

refletir sobre a repatrimonialização e ocupação espacial, em uma performance mais 

ampla e com uma observação mais cuidada sobre a sua  transformação: a sua razão de 

existência e os impactos numa área que concentrava um conjunto monumental de 

 
30  Prefeitura de Fortaleza (Disponível em https://fortaleza.ce.gov.br/institucional/a-secretaria-

321 , consultado 20 de Agosto 2020). 

https://fortaleza.ce.gov.br/institucional/a-secretaria-321
https://fortaleza.ce.gov.br/institucional/a-secretaria-321


edifícios classificados como património. Neste capítulo procura-se compreender em que 

medida esse patrimônio, classificado por instâncias várias (de cima para baixo) é 

assumido pelos feirantes da Feira de Madrugada (de baixo para cima). Que valores são 

colocados por uns e outros, que património é reconhecido? 

 

4.1. O Patrimônio classificado do Centro de Fortaleza 

 

Partamos de uma definição institucional. Segundo o Iphan: 

A Constituição Federal de 1988, em seu Artigo 216, ampliou o conceito de 
patrimônio estabelecido pelo Decreto-lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, 
substituindo a nominação Patrimônio Histórico e Artístico, por Patrimônio 
Cultural Brasileiro. Essa alteração incorporou o conceito de referência cultural e 
a definição dos bens passíveis de reconhecimento, sobretudo os de caráter 
imaterial. A Constituição estabelece ainda a parceria entre o poder público e as 
comunidades para a promoção e proteção do Patrimônio Cultural Brasileiro, no 
entanto mantém a gestão do patrimônio e da documentação relativa aos bens 
sob responsabilidade da administração pública (IPHAN, 2020). 

 

Segundo esse Decreto-lei, nota-se a importância do patrimônio histórico pelo 

reconhecimento do Poder Público ao bem (móvel ou imóvel) que representa fatos 

memoráveis, expressa o modo como se vivia no passado e permite preservar a história 

e a memória coletiva do País. Tal decreto, ainda dispõe sobre o processo que assegura 

o reconhecimento do patrimônio que é chamado de tombamento (Sousa, 2015). 

Assim, enquanto o Decreto de 1937 estabelece como patrimônio “o conjunto de bens 

móveis e imóveis existentes no País e cuja conservação seja de interesse público, quer 

por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional 

valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico”, o Artigo 216 da 

Constituição conceitua patrimônio cultural como sendo os bens “de natureza material e 

imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 

identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 

brasileira”. 

O tombamento se dá nas três esferas do poder: federal, estadual e municipal, 

respectivamente, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN),  a 

Secretaria de Cultura do Estado do Ceará (SECULT), o Conselho Estadual de Preservação 

http://portal.iphan.gov.br/uploads/legislacao/constituicao_federal_art_216.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0025.htm


do Patrimônio Cultural do Estado do Ceará (COEPA) e a Fundação da Cultura, do Esporte 

e do Turismo (FUNCET) do Município de Fortaleza, atualmente denominada SECULTFOR, 

através do Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Fortaleza 

(COMPHIC). 

No dia da comemoração do aniversário de 80º aniversario do IPHAN foi lançado o Mapa 

de bens tombados do Centro de Fortaleza, no qual constam todos os bens tombados, 

seja na esfera municipal, estadual e federal. O mapa serviu de guia para a caminhada 

histórica que celebrou o aniversário do IPHAN. 

O tombamento é um instrumento de preservação das edificações, fundamental 
para manter a identidade da sociedade local. Se um prédio teve seu tombamento 
aprovado, é porque além de ser um importante representante da arquitetura de 
uma determinada época, ele também faz parte da memória. Pode ter sido 
residência de homens que fizeram a história da cidade ou pode ter sido apenas 
uma igreja que marcou a vida de gerações com casamentos, batizados e missas 
(BEZERRA, 2015, p. 56). 
 

Tomando em consideração esta evolução e o que se disse acerca dos processos de 

classificação do Património de Fortaleza, será dado destaque a seis imóveis no Centro 

Histórico de Fortaleza. A escolha baseia-se na proximidade da localização dos galpões e 

da feira de rua da Feira da Madrugada. Sendo quatro tombados (Palácio João Brígido e 

do Bosque do Pajeú, Fortaleza de Nossa Senhora de Assunção, Secretaria Estadual da 

Fazenda e Pavimentação da Rua José Avelino) e outros dois são considerados com 

importante expressividade histórica em Fortaleza: Catedral Metropolitana de Fortaleza 

e o Casarão dos Fabricantes. 

 



Figura 16 - Localização da Feira da Madrugada – Fortaleza/2014 

Fonte: SOUSA, Eveline (2015). Produção do Territórios na Feira da Rua José Avelino – Fortaleza/Ce. 
Dissertação (mestrado acadêmico). Centro de Ciências e Tecnologia. Programa de Pós-Graduação em 

Geografia. Universidade Estadual do Ceará (UECE). Escala 1:100.000. 
 

 Figura 17 -  O Patrimônio Histórico na área delimitada/ Agosto 2020 

 

Fonte: Google Maps 

 

 

 



4.1.1. Rua José Avelino 

A pavimentação da Rua José Avelino foi concretizada na segunda metade do século XX, 

embora a população reivindicasse a realização da obra desde o século XVIII, para facilitar 

o movimento de pessoas, animais e veículos no local. Com a modernização da cidade, 

algumas alterações foram feitas na estrutura da rua para a implantação dos trilhos dos 

bondes. Em maio de 2017, parte do pavimento foi removida para as obras de 

requalificação, atitude criticada, na época, por membros do Conselho Municipal de 

Proteção do Patrimônio Histórico e Cultural de Fortaleza - COMPHIC (Anuário do Ceará, 

2019/2020). 

O Artigo da Constituição Federal classifica o patrimônio cultural em material e imaterial 

como vimos. Para o Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, o patrimônio 

material é constituído por bens móveis e imóveis. No caso das edificações, estruturas e 

fachadas e a própria pavimentação da Rua José Avelino encaixa muito bem na definição 

dos bens imóveis. 

A Rua José Avelino está relacionada com o Patrimônio Histórico da cidade, por duas 

razões: primeira, tem uma parte do calçamento tombada e, segunda, porque está 

situada em uma área urbana onde se concentra o maior número de prédios tombados 

pelo Poder Público, (Sousa, 2015). Isso se deve particularmente por sua localização no 

Bairro Centro, que também é o centro histórico de Fortaleza. Sobre suas características: 

é constituída por cinco quarteirões, que possuem fachadas, estruturas e imóveis 

variados, sendo os mais antigos datados do século XIX. De acordo com Sousa (2015), 

essas edificações fazem referência não só aos antigos usos da Rua José Avelino como 

também à economia, aos transportes e à cultura da sociedade fortalezense, 

principalmente, dos séculos XIX e XX. 

Conforme o Decreto nº 13.035, de 10 de dezembro de 2012, a rua está sobre a proteção 

do Patrimônio Histórico-Cultural, através do tombamento da “Pavimentação da Rua 

José Avelino” (Prefeitura Municipal de Fortaleza, 2012). Para o jornal OPOVO (MENESES, 

2012), a Rua José Avelino é um dos poucos trechos do Centro que mantém a 

pavimentação original em pedra tosca, daí a particularidade que justifica sua 

preservação. Já outra fonte (Defender, 2012) aponta que o tombamento da 



pavimentação se deve ao fato de que no local passava um bonde puxado por burro, 

outra referência à memória do lugar. 

Quando a Rua José Avelino não está ocupada por feirantes e veículos, é possível 

visualizar blocos de pedras retangulares que, segundo a arquiteta da Coordenação de 

Patrimônio Histórico-Cultural - CPHC da Secretaria de Cultura de Fortaleza – Secultfor, 

formavam os trilhos por onde o bonde se deslocava (Defender, 2012). 

No dia 14 de maio de 2017 iniciou-se a reforma da Rua José Avelino com o objetivo de 

requalificar e revitalizar esta particular área no Centro de Fortaleza. Além da própria via 

onde atua o comércio informal, que terá seu pavimento - considerado patrimônio 

histórico da Cidade - restaurado, a Avenida Alberto Nepomuceno e outras duas ruas do 

entorno receberam intervenções, como recuperação de passeios e canteiros centrais, 

nova iluminação e paisagismo. A previsão era a de que o trabalho, orçado em 

aproximadamente R$ 2 milhões, durasse entre dois meses e meio e três meses (Jornal 

Diário do Nordeste, 2017). 

No Projeto, a Avenida Alberto Nepomuceno também passou por requalificação dos 

passeios com piso tátil e rampas de acessibilidade, do asfalto e do canteiro central, 

pintura de nova sinalização de trânsito, além da implantação de duas ciclo faixas 

unidirecionais. 

Outros locais, que também passaram pela intervenção foram a Rua Sobral, com a 

ampliação das calçadas, foram a Praça Caio Prado, com a requalificação da 

pavimentação e recuperação da escultura de Dom Pedro II, feita pelo artista Sérvulo 

Esmeraldo, e a Travessa Icó, que terá passeios recuperados, reforço na iluminação, 

ações de paisagismo e a construção de um ecoponto, onde a população poderá fazer a 

entrega de resíduos. As obras foram executadas na gestão do Prefeito Roberto Cláudio 

e como vimos já, foi um momento onde ocorreram tensões entre a Prefeitura e os 

feirantes que ocupavam o espaço. 

 

Sobre o fim da feira, o gestor Roberto Cláudio voltou a afirmar que a data 
prevista para o último dia de comércio no local, 14 de maio, não será adiada. 
Conforme lembrou Roberto Cláudio, a Prefeitura está oferecendo cerca de 300 
vagas gratuitas em boxes no Mercado São Sebastião e no Centro de Pequenos 
Negócios de Fortaleza (Beco da Poeira) aos feirantes que não tiverem condições 
de pagar por boxes em estabelecimentos privados. Segundo o prefeito, este 
número de vagas poderá ser ampliado de acordo com a demanda. "A economia 



de fortaleza sairá ganhando, pequenos comerciantes terão alternativas e o 
espaço público será devolvido à população", pontuou (Diário do Nordeste, 2017). 
 

A relocação não ocorreu em sua totalidade porque os feirantes não aderiram, em sua 

maioria, à aquisição de box no Centro Fashion de Fortaleza, devido aos valores 

oferecidos. Ao final da reforma, os feirantes retornaram a organizar a feira de rua na 

Rua José Avelino e na Avenida Alberto Nepomuceno. Hoje a rua encontra-se assim: 

  

Figura 18 - Rua José Avelino Setembro/2020 

 

Fonte: Fotografia © Francisca Sampaio, 13 de Setembro de 2020. 

 

Espaços esburacados, degradados e com marcações em spray para delimitar o espaço 

dos feirantes que expõem seus produtos no próprio calçamento uma vez que, nesse 

período de Pandemia não estão autorizados a armarem suas bancas. 

 

4.1.2. Palácio João Brígido e Bosque do Pajeú 

O Paço Municipal, também conhecido como Palácio do Bispo, tem como nome oficial 

Palácio João Brígido. O espaço possui características de uma construção tipicamente 

neoclássica, do qual faz parte o bosque Dom Delgado, com algumas árvores frutíferas, 

e jardins que foram projetados pelo artista brasileiro Burle Marx. Hoje em dia, o prédio 



é propriedade do poder público e, desde o começo de 2010, é sede da Prefeitura de 

Fortaleza. 

 

  Figura 19 - Palácio João Brígido e Bosque do Pajeú Setembro/2020 

 

Fonte: Fotografia © Francisca Sampaio, 13 de Setembro de 2020. 

 

Está localizado na Rua São José, onde também existe uma forte presença de galpões que 

vendem confecção e que ainda se misturam com os armazéns de venda de cereais, 

produtos de limpeza, de decoração etc. Faz parte do Mapa Cultural do Ceará31 já que a 

edificação pertenceu inicialmente ao Sargento-Mor Antonio Francisco da Silva, tendo 

sido adquirido posteriormente pelo Comendador Joaquim Mendes da Cruz Guimarães, 

rico comerciante que tinha aí instalado o seu comércio e que foi seu proprietário até 

1860, quando então foi vendido, por escritura pública, à Tesouraria da Fazenda do 

Império e cedido à Diocese, para residência do Bispo de Fortaleza. Por esse motivo é 

conhecido como Palácio do Bispo. 

De acordo com os registros, em 1892, pela Lei nº 25, foi cedido em usufruto para a 

Diocese, até que em 1911, pela ordem nº 226, da Diretoria do Gabinete do Ministério 

da Fazenda, foi posto à venda e, em março de 1912, foi adquirido por compra, pela 

 
31  Ceará da Cultura, Bens Tombados por Fortaleza. (Disponível em Mapa 

https://www.anuariodoceara.com.br/bens-tombados-pelo-municipio-fortaleza/ , consultado em 14 de 
Setembro 2020). 

https://www.anuariodoceara.com.br/bens-tombados-pelo-municipio-fortaleza/


Diocese, que conservou até 1973, quando novamente voltou a ser propriedade do poder 

público, no caso agora, sede do gabinete da Prefeitura de Fortaleza (Secult, 2020). 

Assim, de acordo com a Secult (2020), diante desse quadro, o tombamento do Palácio 

João Brígido (Paço Municipal) justifica-se pela importância histórica do espaço da cidade 

em que está inserida a edificação, como referencial mais antigo do processo histórico 

que constituiu a cidade de Fortaleza, como também os valores simbólicos agregados ao 

prédio do Paço Municipal, que o transforma num significativo espaço de memória. 

 

4.1.3. Fortaleza de Nossa Senhora de Assunção 

 

O Forte de Schoonenborch, hoje Forte de Nossa Senhora de Assunção, é o marco inicial 

da cidade. A planta do Forte de Schoonenborch atribui-se a Matias Beck, militar 

holandês presente na ocupação do Ceará, em 1649. 

 

 Figura 20 - Fortaleza de Nossa Senhora de Assunção Setembro/2020 

 

Fonte: Fotografia @ Francisca Sampaio, 13 de Setembro de 2020. 

 

O nome do Forte foi dado em homenagem ao governador holandês do Recife. A 

construção serviu para firmar, por alguns anos, o domínio holandês no Ceará. 



As muralhas da antiga fortificação são consideradas Monumento Nacional pelo Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), inscrito em três livros-tombos: 

Arqueológico, Paisagístico e Etnográfico; Histórico; e Das Belas Artes. 

O Forte está localizado em frente ao Mercado Central de Fortaleza. No interior, existe 

um complexo cultural diversificado: “Museu” e Panteon do Brigadeiro Sampaio (onde 

repousam os restos mortais do ilustre cearense, Patrono da Infantaria Brasileira). A 

praça contém o monumento em homenagem a Martim Soares Moreno (Bezerra, 2017). 

 

4.1.4. Prédio da Secretaria da Fazenda (Edifício Edson Ramalho) 

 

 Figura 21 - Prédio da Secretaria da Fazenda (Edifício Edson 

Ramalho)/Setembro 2020 

 

 Fonte: Fotografia © Francisca Sampaio, 13 de Setembro de 2020. 

 

Segundo Bezerra (2017), a Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará ou simplesmente 

SEFAZ Ceará é uma das mais antigas instituições públicas da administração, com criação 

por meio da Lei nº58, de 26 de setembro de 1836. 

O prédio da SEFAZ teve a primeira pedra fundamental lançada em 08 de julho de 1924, 

conforme Relatório do Desembargador Moreira da Rocha (1928), inaugurado em 27 de 



novembro de 1927. Próximo ao prédio está localizado o Shopping Pátio Central e, no seu 

entorno, feirantes e compradores costumam estacionar os carros. 

A sua construção inicia-se no governo do prefeito Ildefonso Albano, com inauguração 

no governo de Moreira da Rocha. A edificação tem o estilo eclético com influência do 

Renascimento Veneziano, em dois pavimentos com duas fachadas e adornos 

decorativos. Na entrada principal há uma escada de madeira e um enorme vitral, 

simbolizando as principais culturas no Ceará da década de 1920: o algodão e o café. 

Foi o primeiro imóvel a ser tombado a nível estadual, conforme decreto n° 15.084, de 

12 de janeiro de 1982, no governo do Cel. Virgílio Távora. O prédio está em bom estado 

de conservação, precisando de pintura externa. Não tem acesso para cadeirantes 

(pessoas sentadas) e as visitas devem ser agendadas (Bezerra, 2017). 

 

4.1.5.  Palacete Avenida Central (Casarão dos Fabricantes) 

 

Localizado na Av. Alberto Nepomuceno, 339, é considerado como bem imóvel em 

processo de avaliação para Tombamento Definitivo, sob o nº 357178/2017. 

 

 Figura 22 - Palacete Avenida Central (Casarão dos Fabricantes) /Agosto 2020 

 

Fonte: Fotografia © Francisca Sampaio, 13 de Setembro de 2020. 

 



Dentre os territórios fixos que surgiram com a desocupação dos feirantes da Praça Caio 

Prado e com o desenvolvimento da Feira da Rua José Avelino, destaca-se o Casarão dos 

Fabricantes. Este funciona em um imóvel que outrora sediava a Fundação Estadual do 

Bem Estar do Menor do Ceará - Febem-Ce, Sousa (2015). 

O Casarão abriga fabricantes do gênero de confecção que comercializam mercadorias, 

predominantemente no atacado. O Casarão dos Fabricantes ocupa um prédio de 

arquitetura antiga, do século XIX. Por isso, nota-se que a Feira tem modificado os usos 

dos equipamentos urbanos, transformando-os em objetos de consumo para promover 

a atividade comercial. 

Para Sousa (2015), neste caso, ocorreu uma disputa pelo espaço de exposição e venda 

das mercadorias: o Estado foi retirado do local em que funcionava uma de suas 

repartições públicas de atendimento aos jovens em situação de risco, para nele, serem 

acomodados os interesses dos produtores das mercadorias. Nessa disputa por espaço, 

perderam os jovens carentes e ganharam os comerciantes, evidenciando a 

subordinação do Estado aos interesses comerciais do local. 

Recentemente, dia 5 de setembro de 2020, o Casarão sofreu um incêndio causando 

estragos irreparáveis em sua estrutura. O Casarão dos Fabricantes era uma das 

edificações mais antigas de Fortaleza ainda de pé, mas ocorria este perigo de destruição. 

De acordo com Coronel Cleiton Bezerra, comandante geral adjunto do Corpo de 

Bombeiros para o jornal Diário do Nordeste: 

 

“Se a gente observar, lá no canto já tem uma rachadura bastante 
significante. Ele tem subsolo, então o piso que era de madeira já foi 
embora todo. Se você chegar na proximidade dele tá um grande 
abismo, o motivo maior pelo qual o bombeiro não pode entrar “ 
(Diário do Nordeste, 2020). 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 23 – Casarão dos Fabricantes em chamas/Setembro 2020 
  

 

Fonte: Paulo Sadat. Casarão dos Fabricantes sofre incêndio na noite deste sábado (5). 05 de Setembro 
de2020.(Disponível em https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/metro/casarao-dos-fabricantes-
amanhece-com-estrutura-interna-destruida-apos-incendio-1.2985611,consultado em 07 de setembro 

de 2020). 
 

 

4.1.6. Catedral Metropolitana de Fortaleza 

Em 1726, construiu-se a igreja de Nossa Senhora da Assunção e de São José, no centro 

da Praça do Concelho, atual Praça da Catedral. Nesse local, na década de 1820, iniciou-

se a construção da atual Sé, concluída em 1854, tornando-se sede do Bispado, entre 

1861 e 1938. 

De acordo com Bezerra (2017), neste último ano é demolida para a construção da 

catedral, tendo à sua frente o Arcebispo de Fortaleza, D. Manuel da Silva Gomes. A pedra 

fundamental foi lançada em 15 de agosto de 1939. A Catedral (Igreja da Sé como é 

conhecida) foi inaugurada em 1978, quase 40 anos após o início das obras, pelo Cardeal 

Arcebispo de Fortaleza, D. Aluísio Lorscheider. O projeto é da autoria do engenheiro 

francês Georges Mounier, apresenta um estilo neo-gótico, possui torres de 75 metros 

de altura e utilizou vitrais franceses. A igreja abriga 5.000 pessoas, sendo a terceira 

maior do Brasil. 

https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/metro/casarao-dos-fabricantes-amanhece-com-estrutura-interna-destruida-apos-incendio-1.2985611
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/metro/casarao-dos-fabricantes-amanhece-com-estrutura-interna-destruida-apos-incendio-1.2985611


 Figura 24 - Catedral Metropolitana de Fortaleza/Setembro 2020 

 

Fonte: Fotografia © Francisca Sampaio, 13 de Setembro de 2020. 

 

A cripta da catedral foi inaugurada em 1962, com projeto do engenheiro Luciano 

Pamplona. Em 2011, foi reformada, e ficou com capacidade para 350 pessoas sentadas. 

A catedral está em bom estado de conservação, embora esteja passando por pequenas 

reformas, com acesso para deficientes físicos. 

No pátio externo possui um amplo estacionamento particular, concedido pela paróquia. 

Essa foi uma oportunidade empresarial encontrada para suprir a deficiência de local 

para estacionar, principalmente em dias de feira. 



 Figura 25 - Refuncionalidade do espaço da Catedral Metropolitana/Setembro 

2020  

  

Fotografia © Francisca Sampaio, 13 de Setembro de 2020. 

 

4.2. Perceção, Patrimônio, Identidade e os Feirantes Feira da Madrugada 
 

Em vários momentos me sentia sensibilizada com a luta de uma população que buscava 

sua melhoria financeira, mas também não entendia porque era tão necessário aos 

feirantes se apropriarem dos espaços históricos, fora dos horários determinados, e 

porquê tanta sujeira e construções sem fiscalização de novos espaços de venda, sem a 

devida preservação da área histórica. 

Para Bezerra (2017), a falta de manutenção das ações implementadas demonstra pouco 

interesse do poder público e da iniciativa privada com a causa patrimonial. Em toda a 

cidade é possível observar prédios históricos se deteriorando, o comércio informal de 

ambulantes usurpando ruas e praças, sem qualquer tipo de ordem, bem como o 

aparecimento de estacionamentos localizados nas garagens de prédios inutilizados ou 

em locais onde estes tenham sido demolidos. Tais situações, além de colocarem em 

risco a segurança das pessoas, geram lixo e todo tipo de sujeira no espaço público. 

Esta parece ser uma evidência. Mas existe uma outra interpretação desta realidade que 

deverá ser feita à luz dos próprios conceitos de património, quer de acordo com a 



legislação institucional, quer com a conceptualização teórica, neste último caso, acerca 

da questão da adesão ao significado do Patrimônio, da perceção do seu sentido, da sua 

absorção na vida de cada um. Do ponto de vista institucional, a legislação brasileira 

define e caracteriza o patrimônio cultural, presente na Constituição de 1988, Seção II, 

Art. 216: 

Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 
brasileira, nos quais se incluem: I- as formas de expressão; II- os modos de criar, 
fazer e viver; III- as criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV- as obras, 
objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações 
artístico-culturais; V- os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, 
paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 
(BRASIL, 1988). 

 
 

O Patrimônio apresenta-se como uma esfera ampla em que o coletivo humano constrói, 

cria e transforma. Já a identidade apresenta-se com características empáticas, em que 

os seres humanos estabelecem um contato de pertença. Se apropriam a partir de 

atmosferas culturais. 

O processo de patrimonialização (valor acrescentado ao que é já considerado 

património, valor atribuído e apropriado) passa a ter mais sentido e constrói uma via de 

benefícios, quando as comunidades estabelecem o sentimento identitário. Surge uma 

dinâmica de troca, entre o Patrimônio em sua totalidade e a comunidade que identifica 

e constrói o sentimento de pertença a esse Patrimônio. Nesse contexto, de acordo com 

Anico, Peralta (2006, p. 3), a Identidade é como a essência do coletivo e o Patrimônio 

como manifestação cultural. O Patrimônio surge como instrumento simbólico ao serviço 

de uma identidade, ou seja, o ser humano é o agente transformador e integrante dessa 

composição (ANICO e PERALTA, 2006, p. 1). 

 

Na relação Patrimônio e Identidade, segundo Tamaso (2012, p. 26), os processos de 

patrimonialização associam a cultura, o povo e o lugar que são identificados por 

símbolos patrimoniais, como é o exemplo dos centros históricos dos monumentos. 



O conceito de Patrimônio ganha características mais democráticas em que ao antigo 

foco preservacionista passa a contrapor-se uma visão bem mais inclusiva, de 

preservação e conservação. Será isto que acontece com os feirantes da Feira da 

Madrugada? Infere-se que a Feira, enquanto objeto de investigação, deve ser analisada 

em conjunto com a própria cidade de Fortaleza, por demonstrar, enquanto cidade 

capitalista, que “esse espaço se constrói e se reproduz de forma desigual e 

contraditória” (CARLOS, 2001, p. 23). Já o fizemos nos capítulos anteriores. 

Para Freitas (2017), a Feira compreende-se não apenas como mais uma atividade 

comercial, mas como local de encontro, de sociabilidades e de trabalho. Na verdade, 

após a análise histórica da cidade e a identificação do Patrimônio Histórico localizado na 

área delimitada, percebe-se uma diversidade de aspectos, tendo em comum o facto de 

terem sido, sucessivamente, ocupados por feirantes, ao longo do tempo.  

Torna-se, agora, importante entender qual seria a relação do feirante com esse 

Patrimônio Histórico, na área em que decorria a feira. O foco de análise foi esse público 

alvo, pois é o que claramente utiliza o espaço, com frequência. Para compreender essa 

relação, foi realizado um questionário (ver Anexo 1) com feirantes e funcionários dos 

galpões Buraco da Gia (localizado na Rua Sobral), Galpão da Felicidade, Galpão do 

Pequeno Empreendedor (ambos localizados na Rua José Avelino) e feirantes que não 

possuíam box e estavam transitando na rua, neste caso concentrados no entorno da 

Catedral Metropolitana. O objetivo foi o de analisar que nível de familiaridade e 

importância o feirante tem e dá ao Patrimônio Histórico que está em sua área de 

trabalho. 

Os questionários foram aplicados durante o mês de Agosto de 202032, período em que 

os galpões já haviam voltado a funcionar em horários reduzidos33, como já se referiu 

 
32  Tive precauções com a utilização de máscara de proteção para boca e nariz e álcool em gel, de 

modo a não perturbar ou causar receios de contágio junto dos feirantes. 
33  O horário reduzido foi uma das ações determinadas pelo Plano Responsável de Abertura das 

Atividades Econômicas e Comportamentais implementadas pelo Governo do Ceará. Iniciado no dia 1 de 
junho de 2020, na Gestão do Governador Camilo Santana. Na fase inicial de transição foram contemplados 
17 setores e quatro fases de abertura, obedecendo a critérios técnicos, sanitários e epidemiológicos. O 
decreto de isolamento social tem o objetivo de minimizar os efeitos da Covid – 19. (Disponível em 
https://www.ceara.gov.br/2020/05/28/plano-responsavel-de-abertura-das-atividades-economicas-e-
comportamentais-inicia-com-17-setores-contemplados-a-partir-de-1o-de-junho/ consultado em 12 de 
outubro de 2020). 

https://www.ceara.gov.br/2020/05/28/plano-responsavel-de-abertura-das-atividades-economicas-e-comportamentais-inicia-com-17-setores-contemplados-a-partir-de-1o-de-junho/
https://www.ceara.gov.br/2020/05/28/plano-responsavel-de-abertura-das-atividades-economicas-e-comportamentais-inicia-com-17-setores-contemplados-a-partir-de-1o-de-junho/


anteriormente. Para amostragem, tentei buscar feirantes dos principais galpões e dos 

que trabalham na feira de rua.  

Sobre a formulação das perguntas, elas são fechadas e de múltipla escolha. Iniciei com 

perguntas simples e cotidianas e, já na segunda parte, direcionei as perguntas em torno 

do conhecimento e empatia com o Patrimônio Histórico do Centro de Fortaleza. 

Como citado na metodologia, foi realizada a leitura e o preenchimento das respostas 

por mim própria. Essa decisão teve em consideração as condições do local, barulho, 

movimentação de venda. Em alguns momentos, tive que aguardar entre um 

atendimento e outro para realizar as perguntas. Dessa forma foi possível uma adesão 

maior. 

A amostragem reuniu 120 feirantes, sendo 50 (41,7%) do galpão Buraco da Gia, outros 

50 (41,7%) nos galpões na Rua José Avelino (Galpão Pop Shop e Galpão do Pequeno 

Empreendor) e 20 (16,6 %) feirantes que estavam comercializando na rua. Ao todo, a 

amostragem maior, no total de 100 inquéritos/questionários, foi realizada nos galpões, 

por ser um ambiente mais controlado, mas, para não perder a diversidade das situações, 

foram realizados questionários na rua com os feirantes ambulantes34. Para os dois casos 

optei pela realização da pesquisa em um dia mais tranquilo (domingo) facilitando a 

adesão. Devo lembrar que este levantamento foi feito no ambiente de trabalho dos 

mesmos inquiridos, com uma grande rotatividade de clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
34  Matos et al (2011) ainda acentuam que as redes socioeconômicas, formadas pelas atividades 

dos ambulantes nas ruas de Fortaleza, baseiam-se no esforço por sobrevivência, através do reflexo das 
demandas das negociações, grande velocidade das informações e concorrência neste mercado dos 
comerciantes. 



Tabela 3 – Inquéritos aos feirantes da Feira da Madrugada por idade, sexo e 

escolaridade 

Fonte: 120 inquéritos realizados em Agosto 2020. 
 

 

Numa primeira constatação, quando interrogados se eram feirantes (se se 

consideravam como tal), a resposta não deixa de ser interessante: a maioria se 

identificou como tal, 113 dos entrevistados (97,5%), e 7 se classificaram como 

funcionários (5,8%). 

Relativamente à idade, 16 entrevistados (13,3%) estão entre os 15 e os 24 anos, de 25-

44 é a maioria, sendo 57 dos entrevistados (47,5%), faixa etária de 45-65 anos 

representa 31 dos entrevistados (25,8%), e acima de 65 anos, 16 dos entrevistados 

(13,3%). 



 

Gráfico 1 - Percentagem de feirantes por intervalos de idades 

Fonte: Tabela 3. 

De acordo com os dados, nota-se que os trabalhadores de 25 a 44 anos têm uma grande 

representatividade na feira, o que poderá estar relacionado com a organização de 

horário de trabalho, além das facilidades do trabalho informal. Ou seja, a idade permite 

uma maior resistência física para a comercialização de produtos de vestuário, muitas 

vezes em ambiente com muito sol e sem um apoio de infraestrutura sanitária, quando 

citamos, principalmente, os feirantes localizados na rua. Mesmo assim, 25,8% está 

acima dos 45 anos (até os 65) e representa um peso significativo no total (mais de um 

quarto dos inquiridos). 

É importante lembrar que a faixa etária de 25 a 44 está classificada como População 

Economicamente Ativa (PEA)35 e por conta de outrem, empregada, mesmo que em sua 

maioria trabalhem por conta própria. 

Interessa também observar a intensidade do trabalho e o desgaste na realização da 

feira, pois, além das atividades ocorrerem na madrugada, existe a pressão e a correria 

 
35  É classificada de População Economicamente Ativa (PEA) a parcela que pode trabalhar no setor 

produtivo e que ajuda com a força de trabalho. No Brasil, é entendida entre 15 e 65 anos, pois a atividade 
entre 15 e 18 anos apenas é permitida em caráter de aprendiz. Os 65 anos é a idade máxima para a 
aposentadoria. A População Economicamente Ativa (PEA) pode ser ocupada ou desocupada. Indivíduos 
em férias, por exemplo, fazem parte da População Economicamente Ativa (PEA). O mesmo acontece com 
funcionários em licença médica ou mesmo os desempregados. (Disponível em 
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/geografia/populacao-economicamente-ativa-pea 
consultado em 12 de outubro de 2020). 

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/geografia/populacao-economicamente-ativa-pea


de aproveitar o máximo de tempo de disponibilidade de venda na rua e nos galpões, 

dentro dos horários estabelecidos pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. Com esse 

pouco tempo, os feirantes percorrem apressados os corredores estreitos dos galpões, 

ruas e galerias comerciais, pois têm uma hora predeterminada de retorno, demandando 

assim, ainda maior força vital. Em terminadas épocas, os feirantes chegam a cumprir até 

quinze horas de trabalho por dia, quando o comércio está aquecido (favorável) (SILVA, 

2014). 

Mesmo assim, a Feira da Madrugada atrai empreendedores para os negócios que 

vislumbram a oportunidade de retorno financeiro rápido. Como descreve Silva (2014), 

acerca de um outro aspecto, o da origem das peças de vestuário comercializadas, em 

muitos casos, a compra da matéria-prima e a produção são realizadas pelos próprios 

trabalhadores que trabalham na feira. Algumas etapas do processo produtivo são 

repassadas para outras facções36(ateliê de costura), em um processo realizado 

principalmente pela mão de obra de costureiras. 

Pode representar assim, uma oportunidade para de se debater a questão das 

determinações de gênero a partir da inserção feminina no mundo do trabalho. Na 

verdade, é necessário perceber o gênero dos inquiridos: 76 dos entrevistados eram do 

sexo feminino (63,3%) e 44 dos entrevistados era do sexo masculino (36,7%).  

Os dados estão conformes com os estudos que demonstram uma significativa presença 

do Gênero Feminino no comércio informal da Feira da Madrugada, tendo em vista que, 

para Araújo (2013), a presença das mulheres é dominante nos serviços domésticos, 

mostrando um crescimento significativo da inserção do Gênero no setor do comércio da 

informalidade. A entrevista realizada a Ana Patrícia (Anexo 5) é relevante na elucidação 

deste aspecto. 

Estes resultados podem tornar-se mais claros se soubermos qual era a origem da feira 

onde as mulheres rendeiras e costureiras iniciaram todo o processo de comercialização 

na Feira da Madrugada. 

Na terceira pergunta foi avaliado quantos feirantes moravam em Fortaleza, sendo a sua 

maioria, 84 dos entrevistados (70%), da cidade e os restantes da Área Metropolitana. 

 
36  No Brasil, facção é o nome dado às indústrias de confecções e vestuários que fazem seus serviços 

exclusivamente para outras empresas de confecções, seja indústria ou comércio. Em outras palavras, uma 
confecção que não possui marca própria, estilista, desenhista, lojas. 



Dos 36 feirantes que não moram em Fortaleza, indicaram moradia em cidades 

consideradas Área Metropolitana37 (Caucaia e Eusébio) portanto, de fácil acesso ao 

Centro de Fortaleza. Esta questão prova que, maioritariamente, os feirantes são 

conhecedores do meio, não são estranhos ao espaço em estudo e, por isso, com esta 

pergunta se prepara a resposta à questão seguinte, a da familiaridade dos mesmos com 

o Patrimônio Histórico de Fortaleza. 

No mesmo sentido, saber o nível de escolaridade é tentar compreender em que medida 

os feirantes estão sensíveis à questão do Patrimônio, no pressuposto de que a escola 

lhes deu formação sobre estes aspetos. Sobre a escolaridade, a maioria concluiu o 

ensino médio (antigo 2º grau), no total 68 dos feirantes (56,6%). Até o Ensino 

Fundamental (1º ao 9º de ensino) 47 feirantes e 5 feirantes possuem Ensino Superior. 

À pergunta, “Você conhece algum Patrimônio Histórico”, chegamos ao seguinte 

resultado: sim - 97 das respostas (80,9%) e não – 23 das respostas (19,1%). Estes dados 

parecem apontar para uma esclarecida plateia, muitíssimo conhecedora do terreno que 

pisam. Contudo, para obter respostas a esta questão foi necessário explicar o termo 

Patrimônio Histórico, porque muitos pareciam não ter segurança quanto à definição e 

questionavam com exemplificações. 

Assim passei a utilizar como amostra a ser pesquisada os que responderam “sim” (total 

de 97) na questão anterior. Quando solicitado “qual o Patrimônio Histórico você 

conhece?”, surgiram os seguintes: Museu do Ceará38 (3 respostas – 2,5%),  Teatro José 

 
37  A Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), também conhecida como Grande Fortaleza, está 

localizada no Estado do Ceará. Foi criada pela Lei Complementar Federal nº 14, de 8 de junho de 1973, 
que institui, também, outras regiões metropolitanas no país. Com 4.137.561 habitantes em 2020, a 
Grande Fortaleza é a mais populosa do Norte-Nordeste. É ainda a sexta maior Região Metropolitana do 
Brasil e a 129ª maior área urbana do mundo. O município de Caucaia é o maior em área, com 
1.227,895km². (Disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Fortaleza 
consultado dia 12 de outubro 2020). 

38 O Museu do Ceará foi a primeira instituição museológica oficial do Estado, criada por decreto em 

1932, mas aberto oficialmente ao público em janeiro de 1933, com a denominação de Museu Histórico 
do Ceará. Inicialmente foi concebido como uma das dependências do Arquivo Público, situado na rua 24 
de Maio, nº 238, no centro de Fortaleza. No início de 1934, o Arquivo e o Museu foram transferidos para 
a Avenida Alberto Nepomuceno, nº 332, em frente à Praça da Sé. Hoje esses edifícios já não existem mais. 
Sua principal missão é promover a reflexão crítica sobre a História do Ceará por meio de programas 
integrados de pesquisas museológicas, exposições, cursos, publicações e práticas pedagógicas. O Museu 
do Ceará, importante equipamento da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult), sediado no 
Palacete Senador Alencar, à rua São Paulo, n°. 51, Centro, Fortaleza/CE, bem tombado como Monumento 
Nacional pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, comunica a suspensão da 
visitação a suas exposições para o início de obras de reforma e manutenção preventiva do Palacete. As 
obras serão acompanhadas pela Coordenadoria de Patrimônio Cultural e Memória – COPAM da Secretaria 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_de_Fortaleza


de Alencar39 (13 respostas – 10,85%), Ponte Metálica40 (15 respostas – 12,5%), Passeio 

Público41 (21 respostas – 17,5%), Catedral Metropolitana de Fortaleza (41 respostas – 

34,2%) e os que não souberam responder (27 respostas – 22,5%). 

 
de Cultura do Estado do Ceará – Secult, tendo a anuência do IPHAN/CE. Essa reforma, de caráter 
preventivo, visa à melhoria da estrutura e da segurança do bem cultural – uma ação de valorização da 
edificação e de reconhecimento da importância do equipamento e de suas atividades para a memória, a 
história, a cultura e a arte do Ceará. (Disponível em https://www.secult.ce.gov.br/2019/04/11/nota-
museu-do-ceara-visitas-suspensas-para-reforma/ consultado em 12 de Outubro de 2020). 

39 O Teatro José de Alencar é um exemplar característico da fase eclética da arquitetura brasileira, 

mesclando especialmente as linhas neoclássicas e art nouveau. Todo bloco central ou Foyer em estilo 
eclético, é construído em alvenaria com relevos em argamassa. A face alegre de Baco, a quem se atribui 
a invenção do teatro, está esculpida no alto da fachada, ladeada por duas musas. No andar térreo 
encontra-se o saguão, cujo piso é em mosaico, reproduzido a partir do modelo original de 1910, que ainda 
hoje serve à pavimentação da plateia. Na parede acima das portas principais, pelo lado de dentro, veem-
se três tipos diferentes de pintura decorativa, feitos em épocas diferentes e descobertas na reforma de 
1989. O pavimento superior corresponde ao Salão Nobre do Theatro. No frontão da porta principal estão 
esculpidos dois anjinhos que representam a união do corpo e da alma, através das figuras mitológicas de 
Cupido e Psiqué. Na sacada da mesma porta encontra-se também “Fortitudine”, símbolo oficial da cidade 
quando ainda se chamava Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. A pintura decorativa das paredes 
internas do Salão Nobre é uma reprodução da original que se encontra protegida por vidro, na parede do 
lado poente. Ela foi descoberta com a remoção das várias camadas de tinta que a cobriam. No teto, a 
pintura é original, exceto a parte do retângulo central onde aparece uma reprodução do original que está 
por baixo resguardado.(Disponível em https://theatrojosedealencar.secult.ce.gov.br/sobre/historia-do-
tja/ consultado 12 de Outubro 2020). 

40  A Ponte dos Ingleses, renomeada pelos cearenses como Ponte Metálica, está localizada na Praia 

de Iracema, Fortaleza, Ceará, Brasil. Foi um projeto de melhoramento da estrutura portuária de Fortaleza. 
A construção do viaduto Lucas Bicalho foi iniciada em 24 de setembro de 1921, pela empresa inglesa 
Norton Griffts Co., para servir de porto da cidade de Fortaleza, em substituição da antiga Ponte Metálica 
(ponte ao lado, próxima da Avenida Almirante Tamandaré). No entanto, nunca funcionou como porto. O 
viaduto integrava o ante-projeto de um porto-ilha proposto pelo engenheiro Manuel Carneiro de Sousa 
Bandeira, e desenvolvido pelo engenheiro Lucas Bicalho. As obras foram iniciadas em 1921, durante o 
governo do presidente Epitácio Pessoa, e foram suspensas no governo de Artur Bernardes, no qual 
permaneceu inconclusa. (Disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/Ponte_dos_Ingleses consultado em 
13 de Outubro 2020). 

41  A praça foi planejada na década de 1891 por Silva Paulet. Durante o governo de José Félix de 

Azevedo e Sá a área foi cuidada e nesta época houve a execução dos revolucionários da Confederação do 
Equador: Azevedo Bolão, Feliciano Carapinima, Franscisco Ibiapina, Padre Mororó e Pessoa Anta, que 
foram executados naquele local em 1825. Em todas as plantas de Adolpho Herbster houve menção a 
futura praça que em 1864, o então governador da província encomendará ao Engenheiro da Província os 
orçamentos das obras. Construída em 1890 em estilo neoclássico, a praça foi reformada em 1940 nos 
moldes do Passeio Público do Rio de Janeiro. O logradouro foi palco das as principais partidas de futebol 
do estado, disputadas por marinheiros de navios ancorados no porto da cidade, ingleses residentes em 
Fortaleza e cearenses da classe alta. Foi tombada pelo IPHAN em 13 de abril de 1965. (Disponível em 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pra%C3%A7a_dos_M%C3%A1rtires consultado em 12 de Outubro 2020). 
 
 

https://www.secult.ce.gov.br/2019/04/11/nota-museu-do-ceara-visitas-suspensas-para-reforma/
https://www.secult.ce.gov.br/2019/04/11/nota-museu-do-ceara-visitas-suspensas-para-reforma/
https://www.secult.ce.gov.br/2019/04/11/nota-museu-do-ceara-visitas-suspensas-para-reforma/
https://theatrojosedealencar.secult.ce.gov.br/sobre/historia-do-tja/
https://theatrojosedealencar.secult.ce.gov.br/sobre/historia-do-tja/
https://theatrojosedealencar.secult.ce.gov.br/sobre/historia-do-tja/
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 Gráfico 2 - Exemplos de Patrimônio Histórico identificados pelo Feirante 

Fonte: Construído pela autora. 

 

Acredita-se que pelo facto de a Catedral Metropolitana ser um símbolo religioso e 

monumental e cenário presente na vida do feirante, ficou mais fácil de ser identificado 

como um exemplo de Patrimônio Histórico. O interessante é que falar em Patrimônio 

está associado, na visão do feirante, ao Patrimônio material. Assim, foi perguntado se 

“você costuma visitar o Patrimônio Histórico identificado?”, partimos para uma 

amostragem de 97 questionados, ou seja, os que identificaram património. A maioria 

(64 dos questionados – 66%) afirmaram não costumar visitar. Dentre os motivos a 

grande maioria alegou falta de tempo.  

E por fim foi perguntado “Se esse patrimônio deixasse de existir faria alguma diferença 

na sua vida?”. O resultado foi surpreendente, porque apesar de a maioria não os visitar: 

94 dos inquiridos disseram sim e não apenas 3. Percebe-se que os feirantes entendem 

a importância do Patrimônio. É nesse momento que o conceito de Patrimônio ganha 

características mais democráticas, em que o antigo foco preservacionista passa a 

contrapor-se a uma visão bem mais inclusiva de coletivo, estimulando o sentimento de 

identidade e pertença patrimonial. Mas sem referências concretas, nem conceitos 

claros. 

Na verdade, no caso desse questionamento, senti, na fala de alguns, uma incerteza de 

que realmente o posicionamento positivo teria uma visão de propriedade e pertença do 

Patrimônio. Parecia apenas que era importante responder sim, mas não se sabia ao 

certo o porquê desse sim. 



É bem possível, nas palavras de Motta (2000), que o patrimônio cultural esteja 

comprometido com um “modelo globalizado” que desconsidera a cidade como fonte de 

conhecimento, em benefício de uma apropriação cenográfica, causando conflito entre 

os diversos atores sociais ligados aos processos de restruturação do bem cultural e sem 

que haja uma “reflexão sobre o rigor a ser exigido na preservação do patrimônio e o 

papel desempenhado pelo poder público” (MOTTA, 2000, p. 258). 

O resultado destes inquéritos fez-nos refletir sobre a evolução conceitual e usual de 

Patrimônio. A grande questão é construir medidas de intervenção que possam 

realmente causar a defesa patrimonial partindo da comunidade integrante do espaço 

que, contraditoriamente, usa um espaço, dá-lhe valor (pelo menos aponta-o como 

património) mas não se preocupa com a sua deterioração e ameaça à conservação. 

É simples perceber que o patrimônio é, para os inquiridos, importante, baseados numa 

perceção mas não numa literacia. Defender e salvaguardar são passos ainda maiores 

que estão além do uso espacial, trata-se de uma questão educacional. 

Fica claro, para mim, que a comunidade se beneficia e o Patrimônio ganha uma forma 

mediadora, podendo falar-se de educação patrimonial como forçosamente necessária 

para a preservação e democratização do patrimônio. 

Para Luis (2016, p.23), ressalta um diálogo bidirecional de educação patrimonial onde 

deverão ser analisados três personagens: o gestor de patrimônio, os centros educativos 

e o patrimônio como recurso educativo. Neste processo, o patrimônio, como recurso 

educativo, aparece no centro da relação entre os outros dois pontos.  

Entender a reinterpretação dos marcos patrimoniais como um processo de descoberta 

é o que faz com que as comunidades se identifiquem com o património. É assim que se 

transcende a tendência de uma definição restrita de monumentalização e conservação 

do Patrimônio. 

É ideia antiga (Almeida,1993, p. 413) que aponta para a necessidade de o Património ser 

assumido, que vai muito além da sua classificação legal/institucional. Ou seja, ao tratar-

se da relação da comunidade com os processos de proteção do patrimônio, ela torna-se 

motor de um projeto integrado: .“A proteção se efetiva no envolvimento das 

comunidades […] num processo que inclui a identificação, a conservação, o estudo e a 

difusão dos bens patrimoniais”(Zanirato, 2009, p.138). 



Considerações Finais 

Esta dissertação partiu de uma constatação: como as mudanças do coração da cidade 

de Fortaleza estão a traduzir-se em termos de valorização do Patrimônio classificado e 

protegido. Como é que o fenômeno de “invasão” de espaços consagrados por feirantes 

criou comportamentos e percepções desse mesmo Patrimônio.Num primeiro momento 

fez-se o contexto das transformações históricas urbanas, procurando compreender a 

pressão demográfica, a funcionalidade e a estruturação da cidade. 

O Patrimônio classificado institucionalmente, sobretudo com a legislação e o 

tombamento, deu valor a alguns edifícios que traduzem o seu percurso e 

funcionalidades passadas. Destes selecionamos aqueles que têm sido, sucessivamente 

ocupados por estruturas comerciais, com o surgimento feirantes e mercados, cujas 

características também descrevemos. 

A Feira da Madrugada foi um foco, o coração da análise, dadas as transformações e as 

funções atrativas, mas também porque mobiliza gente que daí tira o seu ganha-pão, 

multidões que nada têm a ver com as suas raízes. 

O manancial de informação que sustentou esta análise permitiu interrogar os que usam 

esses espaços hoje e que parecem indiferentes àquelas memórias materializadas em 

edifícios, adros da catedral e outros espaços, sem conflito com regulamentos ou 

tentativas de monitorização das funções. 

Assim, ao realizarmos inquéritos e entrevistas tivemos acesso a uma outra versão dessa 

articulação com o Patrimônio. Conclui-se que embora existam bens patrimoniais 

localizados próximos da Feira da Madrugada, para a maioria dos feirantes são 

desconhecidos ou não atraem o interesse de visitação para os moradores que trabalham 

naqueles espaços comerciais embora, esmagadoramente, considerassem que se aquele 

específico patrimônio deixasse de existir faria diferença na sua vida. 

Entender o surgimento da feira em um local com características históricas trouxe uma 

compreensão de que o uso do espaço varia, de acordo com a funcionalidade que lhe é 

dada pelo o grupo que o compõem e que, embora tenham ocorrido intervenções de 

melhoria das infraestruturas dessa área do Centro, como uma forma de aformosear e 

regular o espaço, valorizando o acesso para visita dos patrimônios, o feirante (ator 

principal do estudo) não se sente convidado a visitar. Apenas a Catedral Metropolitana 



é identificada como patrimônio, talvez pela sua grandiosidade estrutural, bem como 

pelo o seu poder de influência religiosa. Este é dominantemente invocado. 

Muitas dificuldades e imprevistos ocorrem ao longo do estudo, mas o fato do incêndio 

ocorrido do Casarão dos Fabricantes, também me levou a outras observações. O espaço, 

embora estivesse em processo de tombamento, abrigava vários fabricantes. Antes do 

ocorrido, o uso do espaço como meio comercial tinha uma evidência, após o sinistro, os 

fabricantes perceberam que além da perda do espaço para uso econômico também se 

perdia um pouco, ou muito, da história da nossa cidade. 

Este estudo é, sobretudo, um diagnóstico que a literatura, também invocada, nos 

permite refletir em relação ao futuro. Como construir novas alternativas de intervenção, 

com adequação do uso do espaço e a valorização do Patrimônio pela população, 

especificamente a que estudámos, que não pode, nem quer, prescindir de um espaço, 

porque nele encontrou novas funcionalidades? 

De fato, esse é um dos grandes desafios enfrentados quando tratamos sobre 

salvaguardar um Patrimônio. E só é possível perceber a eficiência desse processo 

quando existe uma boa vontade das autoridades locais e o interesse da comunidade em 

análise. A questão é, como articular estas partes? 

Pretendo, no futuro, com base neste estudo, desenvolver novos projetos que possam 

desmistificar o foco de uma visão totalmente preservacionista em termos institucionais 

que, como se viu, não assegura o respeito que o património classificado deve merecer 

e que, intuitivamente, os próprios feirantes consideram ser de preservar. 

A questão é, como pode a comunidade ser participativa, identificar-se e desenvolver um 

sentimento de pertença patrimonial? Não há dúvida que é difícil ultrapassar a visão da 

cidade cenográfica, como um conjunto de imagens congeladas, esquecendo que ela é 

uma fonte de conhecimento. 

O Patrimônio apresenta mecanismo de estímulo das memórias individuais e coletivas, 

por isso é tão transformador e revelador das nuances de uma comunidade. Confesso 

que todo o processo de pesquisa foi transformador. Conhecer cada história e visualizar 

a história da minha cidade me fez pensar em aprimorar estudos futuros que resgatem a 

história oral da Feira, dos armazéns antigos, que ainda se misturam naquele contexto, e 

do Patrimônio em si. 
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Anexos 

Anexo 1 

Questionário/Inquérito de Identificação Patrimonial Junto do Feirante 

Este questionário enquadra-se numa investigação no âmbito de uma tese de Mestrado 

em História e Patrimônio, realizada na FLUP (Faculdade de Letras da Universidade do 

Porto). Os resultados obtidos serão utilizados apenas para fins académicos (dissertação 

de Mestrado), sendo realçado que as respostas dos inquiridos representam apenas a 

sua opinião individual. O questionário é anónimo, não devendo por isso colocar a sua 

identificação em nenhuma das folhas nem assinar o questionário. Não existem respostas 

certas ou erradas. Por isso lhe solicitamos que responda de forma espontânea e sincera 

a todas as questões. Na maioria das questões terá apenas de assinalar com uma cruz a 

sua opção de resposta. Obrigado pela sua colaboração. 

1 - Faixa etária 

( ) 15 a 24 anos 

( ) 25 a 44 anos 

( ) 45 a 65 anos 

( ) acima de 65 anos 

 

2- Qual o seu sexo? 

( ) Feminino  ( ) Masculino 

 

3 - Reside em: 

( ) Fortaleza 

( ) Área Metropolitana de Fortaleza 

( ) Outras cidades. Qual?___________ 

 

4 – Qual sua Escolaridade? 

( ) Ensino Fundamental 

( ) Ensino Médio 

( ) Ensino Superior 

 

5 - Você é feirante? 



( ) não     ( )sim 

 

6 - Você conhece algum Patrimônio Histórico? 

(  ) não ( ) sim Qual ou qual?________________________ 

 

7 - Você costuma visitar o Patrimônio Histórico citado? 

( ) não  ( ) sim 

  

8 - Se esse Patrimônio Histórico deixasse de existir faria alguma diferença para você? 

 ( ) não  ( ) sim (  ) indiferente 

 

 

 

 

  



Anexo 2 

Roteiro de entrevista realizada a dois feirantes sobre as origens da Feira da Madrugada  

Nº_____ 

Nome____________________________ 

Data Nascimento___/___/______ 

Idade_________ 

1. Há quanto tempo você é feirante? 

2. Você participou do início da Feira da Madrugada? 

3. Como foi o início? 

4. Quem eram os feirantes? 

5. Como foi a transição e o surgimento dos galpões? 

6. Quantos galpões existem na Rua José Avelino? 

7. Quem são os proprietários dos galpões? 

8. Qual é o valor cobrado pelo uso dos boxes? 

9. Quais os dias e horários de funcionamento dos galpões? 

10. Como foi o retorno com a reabertura do comércio pós quarentena? 

11.As reformas e ampliação dos galpões foram realizadas em que ano? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 3 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Declaro, por meio deste termo, que concordei em ser entrevistado(a) e/ou participar na 
pesquisa de campo referente ao projeto/pesquisa intitulado(a): Comércio ou Patrimônio? A 
Evolução Histórica e Comercial do Centro de Fortaleza, desenvolvida(o) por Francisca Eriana 
Severino Sampaio, aluna do curso de Mestrado e Património (FLUP - Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto). Afirmo que aceitei participar por minha própria vontade, sem receber 
qualquer incentivo financeiro ou ter qualquer ônus e com a finalidade exclusiva de colaborar 
para o sucesso da pesquisa. Fui informado(a) dos objetivos estritamente acadêmicos do estudo. 
Não obstante, libero a utilização do depoimento, fotos, filmagens ou gravações para fins 
científicos e de estudos (dissertações, teses, livros, artigos e slides), em favor do pesquisador, 
acima especificado, obedecendo ao que está previsto na legislação vigente. 

 

Fortaleza- CE, ____ de _________________ de _____ 

Assinatura do(a) participante: _______________________________ 

Assinatura do(a) pesquisador(a): _____________________________ 

Assinatura do(a) testemunha(a): _____________________________ 

 

 

  



Anexo 4 

Entrevista nº 1 realizado ao feirante Raimundo Nonato da Silva, sobre as origens da 

Feira da Madrugada 

Nome: Raimundo Nonato da Silva 

Data Nascimento: 18/01/59 

Idade: 61 

       1. Há quanto tempo você é feirante? 

“Há quase trinta anos” 

2. Você se considera feirante? 

“Sim, de coração!” 

3. Você participou do início da Feira da Madrugada? 

“ É, primeiro chegou a minha esposa e depois cheguei eu, depois de 2 anos e hoje 

participamos da Feira da José Avelino e do Centro Fashion. Foi uma grande 

oportunidade.” 

4. Como foi o início? 

“O início foi com muita dificuldade pois, antigamente a gente colocava só na praça, 

esperava os turista vir comprar e depois começou a chegar sacoleiros de ônibus de 

todos os Estados, né!” 

5. Quem eram os feirantes? 

“Eram pessoas que vinham deixar algumas encomendas no Mercado Central, enquanto 

estava fechado lá os proprietários não estavam com os seus boxes abertos, eles 

sentavam na praça expunha seus produtos nos bancos da praça passava alguém 

comprava e aí a feira foi crescendo. 

6. O Senhor consegue identificar de onde esses vendedores vinham e quem eram? 

“A maioria era mulheres que vinham do Itapajé e de Beberibe” 

7. Como foi o surgimento dos galpões anos depois? 



“É, começou um grande conflito no Mercado Central que se incomodaram com os 

feirante e toda a vida que saía reportagens o número de feirantes aumentava. Chegou 

um momento que tinha mais de mil feirantes em cima da Praça e no meio da rua então, 

o Ministério Público entrou com uma ação popular pedindo a desocupação da praça.” 

8. Lembra que ano ocorreu? 

“A primeira transição há 17 anos atrás, né! Foram todos os feirantes em negociação com 

o Prefeitura Municipal de Fortaleza para os Galpões da José Avelino. 

9. Naquela época esse processo iniciou com qual galpão? 

“Naquela época, o primeiro, o pioneiro foi o Galpão do Pequeno Empreendedor, depois 

surgiu o Pop Shop e o Galpão da Felicidade, na época tinha uns 10 galpões abertos, os 

três maiores Pop Shop, Felicidade e Empreendedor.” 

10. O senhor consegue identificar quem são os proprietários ou responsáveis por esses 

galpões? 

“O pioneiro é o Bismarque do Galpão do Empreendedor e o Sr. Martins foi o pioneiro lá 

dos galpões? 

11. Como é o sistema de vocês feirantes e os galpões, é efetuado pagamento para 

manutenção? 

“É pagamos taxas para manutenção para ter segurança, uso de banheiros e 

acomodações, então pagamos a manutenção em valor a baixo de R$ 100,00 reais no 

momento 

12. Antes da Pandemia quais eram os horários de funcionamento dos galpões? 

“A feira primeiro funcionava de domingo meio dia até segunda meio dia depois teve a 

mudança do sábado para o domingo e hoje devido a pandemia já mudou totalmente, 

agora só durante o dia.” 

13. Como foi esse retorno com a pandemia? 

“Muita dificuldade, muita gente com pouco dinheiro no bolso, então está muito difícil 

ainda.”  



Anexo 5 

Entrevista nº 2 realizado ao feirante Ana Patrícia dos Santos Ribeiro, sobre as origens 

da Feira da Madrugada 

Nome: Ana Patrícia dos Santos Ribeiro 

Data Nascimento: 09/04/84 

Idade: 37 

1. Você é feirante? 

“Sim” 

2. Há quanto tempo você é feirante? 

“Há 22 anos” 

3. Você participou do início da Feira da Madrugada? 

“ Com certeza.” 

4. Como foi o início? 

“Muito difícil mas, muito bom. Quem ama o que faz é maravilhoso.” 

5. Como era a sua realidade naquela época e que idade você tinha? 

“Na verdade eu sempre acompanhava minha mãe desde criancinha, né. Quando eu 

comecei mesmo a trabalha e a vir para as feira eu tinha uns treze para quatorze anos 

mas, eu já acompanhava desde o início quando eu tinha uns sete, oito anos eu sempre 

gostei de viajar com ela”. 

6.Sua mãe era artesã? 

“Isso ela é artesã.” 

7. Então ela sempre confeccionou o que ela trazia para feira? 

Isso, sempre ela que fazia, a gente mesmo ia aprendendo e dando uma ajuda e aí eu 

vinha com ela.” 

8. E como era a feira aqui na praça? 

A feira era muito difícil, na verdade não tinha a feira ainda como hoje é mas, era assim 

as artesãs vinham com a suas mercadorias que era muito pouco também, era apenas 



coisas que elas confeccionavam, elas vinha e ofereciam assim, ficavam sentadas na 

praça esperando chegar alguém, algum cliente, algum turista. Eles iam até a gente ou a 

gente ia até eles e oferecia os nossos produtos 

9. Quem eram os feirantes? 

“É só mulher, só mulher, a maioria mulheres e assim pessoas muito simples, muito 

humildes que vinham dos interior.” 

10. De que interior elas costumavam vir? 

“Muitas vinham de Canaã, de Trairi, eu mesmo vim de Canaã. Trairi, Mundaú, algumas 

de Aquiraz.” 

11. Depois desse processo como foi o surgimento dos galpões anos depois? 

“O surgimento dos galpões na verdade assim, a gente acabou que procurou galpões 

justamente por causa das dificuldades de foi fica nas feiras, a gente não tinha mais 

espaço para ficar nas praça porque vinham os fiscais e eles não deixavam a gente 

permanecer e pra poder ser manter a gente tinha que procurar um meio e aí foi onde 

surgiram os galpões, a procura. A gente começou a procurar e as pessoas que tinham 

mais condições começou a ideia de por os galpões pra gente poder trabalhar.” 

12. Como era o horário de funcionamento naquela época? 

“Era de madrugada a gente tinha que estar aqui de madrugada para poder pegar os 

primeiros clientes, pra quem vinha vender mesmo, porque assim se eu for me basear 

fazendo um misto, porque assim se for pra você se basear mesmo, pra gente que ia 

vender a gente tinha que chegar muito cedo, mais aí depois que a gente conseguiu uma 

quantidade boa de mercadoria, que a gente foi melhorando, a gente tinha que vir de 

madrugada para poder praticamente brigar pelo espaço na praça.” 

13. Passamos por essa pandemia, como foi o retorno? 

“É na verdade, eu mesmo estou gostando do horário, estou gostando muito porque a 

gente está tendo mais tempo pra ficar em casa com nossos filhos, hoje tenho filhos, sou 

casada então assim, eu estou gostando muito eu acredito que a gente sabe que tudo 

tem a permissão de Deus, embora muitas pessoas perderam muitos parentes mas, eu 

sei que Deus quis ensinar algo pra gente e essa é uma das formas que eu mesma vivia 



há muitos anos, não sabia de que forma iria acontecer mas, a muitos anos eu orava 

muito a Deus e pedia muito pra que el mudasse essa situação da gente ter que vir as 

madrugadas, ter que trabalhar muito, então assim eu acredito que Deus ouviu a oração 

de muita gente.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 6 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado pelo feirante Raimundo Nonato 

da Silva 

 

 



Anexo 7 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado pela feirante Ana Patrícia dos 

Santos Ribeiro 

 



 

 


