
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

INSTITUTO DE CULTURA E ARTE 
DEPARTAMENTO DE JORNALISMO 

COMUNICAÇÃO E CULTURAS POPULARES 
 
 

CULTURA E ARTE NO CEARÁ 
 

A Feira de Empreendimentos Criativos do Ceará foi realizada nos dias 6, 7 e 8 de junho e                  

tinha como objetivo promover a troca de experiências entre instituições que trabalham com             

cultura e arte não só de Fortaleza, mas também de outros locais como Juazeiro do Norte.  

Nos três dias de feira aconteceram apresentações de diversos tipos, desde projetos de             

dança, apresentações de teatro e de música até uma orquestra de sanfonas. 

Dentre as apresentações, as que eram relacionadas a cultura popular me chamaram a             

atenção e foram o que me inspirou a tirar essas fotos. Escolhi as melhores que tirei porém                 

ainda não tenho um olhar fotográfico tão bom assim para que as fotos tenham ficado do                

jeito que gostaria e minha câmera é de um modelo antigo, o que dificultou um pouco na                 

hora de tirar fotos para alguém sem tanta experiência com fotografia. 

Realizar este trabalho me proporcionou essa experiência já que de outra forma eu não teria               

nem tido conhecimento dessa feira que aconteceu no Centro de Eventos do Ceará, local              

relativamente perto de minha casa.  

As fotos que escolhi foram de duas apresentações e um projeto, sendo no total onze fotos.                

A primeira apresentação que assisti foi a do Reisado Discípulos de Mestre Pedro, reisado              

de Juazeiro do Norte que já tem mais de dez anos de atividade. A outra apresentação foi a                  

da Txai Companhia de Danças Populares, que mostrou o show “Alma Nordestina” com             

danças típicas do Nordeste. As fotos de bonecos são do Teatro da Boca Rica, que foi criado                 

em 1998 e tem seu nome como uma homenagem a Pedro Boca Rica, mestre de reisado                

falecido em 1991. 
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