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RESUMO 

 

 O presente estudo analisa as perspectivas de renovação urbana e ambiental para a 
área central de Fortaleza no contexto da emergência da cidade nos fluxos globalizados e da 
insuficiência do modelo de estruturação e gestão urbanas fundado nos instrumentos do 
Plano Diretor face ao domínio das relações de mercado na produção do espaço urbano. 
Considera, inicialmente, o levantamento das diretrizes e intervenções propostas nos planos 
de ordenamento físico-territorial para o centro da cidade, as conseqüências de sua não 
implantação e o processo de homogeneização funcional e de fluxos que emerge com a 
metropolização e polinucleação do espaço e com a descentralização de atividades 
eminentemente centrais proporcionada pela expansão urbana verticalizada. A análise 
aborda a “questão do centro” a partir dos seguintes aspectos: perda da condição de 
referencial simbólico em função do surgimento de novas centralidades a partir da fuga de 
habitações, atividades governamentais e de lazer; imutabilidade da estrutura física e 
fundiária ao longo do processo de expansão metropolitana marcado pela dependência dos 
municípios da região em relação a Fortaleza; ciclo de degradação das estruturas em virtude 
da falta de investimentos públicos e privados que produz a condição de “centro da periferia”; 
inércia da estrutura urbana e estreiteza de visão de gestores e planejadores face à 
emergência de novas exigências espaciais impostas pela dinâmica da economia 
globalizada; e desconsideração do centro nos projetos governamentais de transformação 
espacial de setores estratégicos da cidade com vistas à sua inserção na rede de fluxos 
globais através do turismo.  A par desta contextualização, a análise fará a leitura de quatro 
projetos de requalificação urbanística apresentados à Prefeitura Municipal de Fortaleza 
através do “Concurso Nacional de Idéias para Embelezamento e Valorização da Área 
Central de Fortaleza e Parque da Cidade”, organizado pela Ação Novo Centro – ONG 
vinculada ao PLANEFOR – Plano Estratégico da Região Metropolitana de Fortaleza – em 
1999. O concurso teve como objetivo a reunião de proposições de caráter global para o 
centro de Fortaleza com vistas à sua reestruturação espacial, paisagística, funcional e 
ambiental, à melhoria da qualidade de vida e à atração de novos usos e atividades capazes 
de torna-lo mais competitivo, restabelecer a heterogeneidade de fluxos, reverter o quadro de 
especialização funcional e produzir uma nova imagem para a área. A análise dos projetos 
visa estabelecer o confronto entre distintas concepções de centro, avaliar sua viabilidade 
face à dinâmica econômica contemporânea e discutir os conteúdos ideológicos subjacentes. 
Por fim, o estudo considera as perspectivas de futuro para o centro a partir da articulação 
entre governo local, empresas e sociedade, destacando a importância da ação técnica sobre 
a forma urbana – por meio do projeto urbanístico e/ou arquitetônico – como condição para a 
indução à renovação, e alerta para a necessidade de assumir o desenho urbano como 
instrumento fundamental no processo de estruturação do ambiente. 

Palavras-chave: Renovação Urbana, Centro, Projetos de Requalificação, Desenho Urbano. 
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ABSTRACT 

 

 This research analyses the urban an environmental perspectives for downtown 
Fortaleza in the context of the globalization flows and in the context of insufficiency of the 
structure an management models based on the Master Plans' juridical instruments, once the 
market relationships dominate in the contemporary urban space production process. It starts 
on a survey about the lines of direction and physical interventions proposed on the physical-
territorial plans for the city and the functional and flows homogenization that emerge with the 
space metropolization and with the decentralization of central activities caused by the vertical 
urban expansion. The research approaches to the "downtown issue" starting from the 
following questions: lost of the symbolic reference condition that come out with the 
emergency of new centralities and the intra-urban movement of residential, government and 
entertainment equipments; immobility of the physical structure along the metropolitan 
expansion process, which is characterized by the economical dependency of near towns on 
Fortaleza; structures degradation cycle, effect of low investment that produces the condition 
of "periphery's downtown"; Urban structure inertia and public managers and planners 
narrowness of understanding about the emergency of new spatial needs imposed by the 
dynamics of the global economy and the fact that recent government project for spatial 
adaptation of strategic city areas do not include downtown as a touristic site. The analysis 
look into four urban renewal projects which were presented in the "National Competition of 
Ideas for Embellishment and Valorization for Downtown Fortaleza and Park of the City", 
organized by N.G.O. Ação Novo Centro - which is attached to PLANEFOR - Strategic Plan 
for the Metropolitan Region of Fortaleza - in 1999. This competition had for objective bringing 
together global propositions for downtown Fortaleza that intended it's spatial, landscaping, 
functional end environmental restoration, life quality improvement and new activities 
attraction to make it more competitive, re-establish heterogeneous flows, revert the functional 
specialization condition and produce a new image for that area. The project's analysis 
intends to confront different downtown conceptions, evaluate their viability in view of 
contemporary economic dynamic and to discuss it's ideological contents. At last, the 
research think over the perspectives for downtown starting from the articulation among local 
government, firms and society, with emphasis to the importance of the technical action over 
the urban form - through the urban and architectural design - as a condition to induce the 
renewal, and alerting to the necessity of assuming the design as an important instrument in 
the environment organization process. 

 

Key-words: Urban Renewal, Downtown, Urban Renewal Projects, Urban Design. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

1.1. Cientificidade e Interdisciplinaridade nos estudos que envolvem a relação 

natureza/sociedade. 

 

A ciência, como destaca OMNÉS (1996), é, antes de tudo, uma forma de 

representação da realidade. Um quadro abstrato e codificado que busca a 

compreensão fiel dos fenômenos observáveis. 

A ciência enquanto representação distingue-se das demais formas de 

representação do real, sejam elas, poéticas, ideológicas, políticas, pela insistência 

sistemática no seu atributo fundamental de coerência lógica. Uma coerência 

permanentemente interrogada (OMNÉS, 1996). 

Na sua busca pela representação a partir de regras precisas e princípios 

universais de observação e experimentação, a ciência almeja constituir-se um modo 

de conhecimento do mundo que se opõe àqueles derivados do exercício da 

autoridade, da mera observação e do senso comum (KERLINGER, 1990; CHAUI, 

1999). Este último, para CHAUI (1999), vale-se de atributos como a subjetividade, a 

generalização, a redução das articulações entre fenômenos a relações de causa e 

efeito, a indiferença para com a regularidade e a constância e a admiração frente ao 

extraordinário. Para a autora, é no âmbito do senso comum que se cristalizam os 

preconceitos com os quais se passa a interpretar a realidade cotidiana. 

A atitude científica, ao contrário, pressupõe a objetividade, a homogeneidade 

pela busca de leis gerais de explicação, a liberdade pelo conhecimento e a 

renovação permanente. 

A ciência moderna, cuja origem data do século XV, desenvolve-se no bojo de 

transformações político-econômicas verificadas no âmbito da modernidade 

renascentista. 
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O desenvolvimento de relações mercantis protagonizadas por uma burguesia 

comercial nascente põe em causa a supremacia política e econômica do clero e da 

nobreza, provocando o declínio da filosofia medieval em favor da ascensão do 

Estado moderno, das relações capitalistas de produção e do ideal antropocêntrico 

do renascimento. 

O humanismo renascentista, partindo de um retorno às obras clássicas, 

advoga os ideais de racionalidade, ordenação e geometrização, que irão reger as 

relações sociais e as formas de pensar (BRANDÃO, 2001). 

Esta perspectiva de ordenação, associada à idéia de uma natureza a serviço 

das intervenções humanas, irá fornecer a base de um pensamento científico que 

parte do homem como sujeito do conhecimento e da natureza e dos fenômenos 

como um sistema racional de mecanismos cuja estrutura é matemática e lógica, 

portanto inteligível e modificável (CHAUI, 1999). 

O paradigma mecânico, isto é, a noção do mundo como máquina, irá 

estabelecer o desprendimento definitivo das ciências em relação à religião, o 

desenvolvimento da atitude científica racionalista-empirista, a perspectiva cartesiana 

de análise baseada em leis universais e a especialização científica, característica 

predominante das ciências no século XIX. 

No âmbito desta especialização desenvolve-se a idéia da distinção entre as 

ciências da natureza e as ciências humanas. A partir desta distinção emergem os 

problemas metodológicos que afligem os cientistas sociais. Os critérios de 

previsibilidade e causalidade, fundamentos da possibilidade de observação e 

experimentação no campo das ciências naturais, têm pouca validade no estudo das 

ciências humanas, o que supõe a necessidade das ciências humanas criarem o 

método de explicação e compreensão dos fatos sociais. 

O desenvolvimento da ciência moderna, desde o renascimento, fundou-se na 

perspectiva de uma racionalidade que culminou, sobretudo no final do século XVIII e 

início do XIX, com a emergência do homem enquanto sujeito do conhecimento. Algo 

distinto da natureza e do mundo; estes, objetos do saber. A noção mítica de 

natureza cede lugar a uma concepção do real como um sistema racional, uma 



 17

estrutura matematicamente organizada, passível de ser compreendida logicamente e 

dominada para promover o progresso técnico e material das sociedades. 

Em grande parte fundada nos princípios do Iluminismo, a ciência do século 

XIX, partindo da crença na liberdade pelo conhecimento e na superação dos 

preconceitos religiosos, sociais e morais, estabelece a distinção definitiva entre a 

esfera da natureza – onde predominam relações necessárias de causa e efeito – e a 

da sociedade – reino da liberdade e da finalidade (CHAUI, 1999). 

A confiança no saber científico e na tecnologia como instrumento para o 

domínio da natureza irá marcar o desenvolvimento das ciências na segunda metade 

do século XIX, período no qual se desenrola a chamada ‘segunda revolução 

industrial’. 

A despeito de todo o desenvolvimento material verificado neste período, nas 

primeiras décadas do século XX eclodem conflitos sociais que levam, entre outras 

coisas, a duas guerras mundiais e ao início de um processo de degradação 

ambiental em escala global. Dá-se, a partir daí, um processo de declínio quanto ao 

otimismo científico-tecnológico, bem representado na elaboração das teorias da 

Escola de Frankfurt, que distingue os princípios da razão instrumental – aquela na 

qual as ciências e a técnica são apropriadas como meio de opressão e dominação – 

e os da razão crítica – na qual o domínio científico-tecnológico é posto a serviço da 

emancipação do homem (CHAUI, 1999). 

Rouanet chama a atenção para o fato de que a razão – fundamento central da 

ciência contemporânea – atravessa um período de crise, e que o conceito deve ser 

revisto. Seria necessário, para ele, refundar a razão (ROUANET, 1997). 

Tal revisão parece depender da superação da transformação da ciência em 

discurso ideológico, em senso comum cientificista, como quer a razão instrumental 

(CHAUI, 1999), e da emergência de uma ciência que seja o produto de uma luta 

teórica e política no campo do conhecimento, que proporcione o desvelamento dos 

conteúdos ideológicos que encobrem os saberes úteis à exploração do trabalho e ao 

exercício do poder das classes dominantes (LEFF, 2001). 
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A perspectiva interdisciplinar de abordagem do conhecimento propõe-se 

como o fundamento pretendido para o desenvolvimento da ciência. Inicialmente, 

emergindo quando do surgimento de especialidades que se encontravam na 

fronteira entre duas ou mais disciplinas, procurou garantir uma mais eficaz aplicação 

quando do estudo de problemas ditos globais – como os sociais, urbanos e 

ambientais – e da dinâmica dos sistemas complexos emergentes, sobretudo a partir 

da década de 60 (LEFF, 2001). 

Propunha-se, então, como metodologia para o enfrentamento do avanço do 

conhecimento e para a resolução de problemas práticos, em particular os problemas 

de ordem ambiental, que são, por definição, resultados de múltiplas determinações. 

Leff irá criticar o surgimento de uma série de ciências ambientais que se 

pretendem interdisciplinares e, por isso, não possuem objetos científicos 

propriamente ditos. Alertará, ainda, para o fato de que quando a prática 

interdisciplinar, estruturada no campo da teoria, funda a transdisciplinaridade, isto é, 

a aplicação de metodologias e conceitos de uma ciência em outro campo científico, 

arrisca-se em produzir um 

 

efeito ideológico ou um reducionismo do saber, devido à aplicação dos 
conceitos científicos fora do campo específico do real no qual se produzem 
seus efeitos de conhecimento (LEFF, 2001). 

 

A problemática ambiental emerge nas últimas décadas do século XX como 

resultado daquilo que LEFF (2001) chama de crise de civilização. Um 

questionamento acerca da racionalidade econômica e tecnológica dominante, seja 

do ponto de vista da pressão das populações sobre a base de recursos naturais, 

seja pelos efeitos da acumulação de capital e maximização de lucros a curto prazo, 

que induzem a ritmos acelerados de exploração da natureza, bem como a formas de 

consumo predatório. 

O mesmo autor destaca que os problemas ambientais vinculam-se às 

relações entre sociedade e natureza, portanto a valores e princípios 

epistemológicos. A crise ambiental problematiza os paradigmas estabelecidos do 

conhecimento e demanda novas metodologias capazes de orientar um processo de 
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reconstrução do saber que permita realizar uma análise integrada da realidade, 

partindo de um método capaz de reunir os conhecimentos dispersos num campo 

unificado do saber. Exige, portanto, uma visão sistêmica de análise. (LEFF, 2001). 

No campo das ciências ambientais, onde se processam as relações entre as 

esferas das ciências da natureza e das ciências sociais, a emergência da 

perspectiva interdisciplinar põe em evidência dificuldades de natureza conceitual, 

teórica e metodológica a serem equacionadas, o que supõe novos princípios de 

organização das comunidades científicas (VIEIRA; MAIMON, 1993). 

Finalmente, para Leff, a superação da dificuldade metodológica que nos 

coloca a analise interdisciplinar dependeria da construção de uma racionalidade 

ambiental que questiona os princípios da racionalidade econômica do capitalismo 

contemporâneo sobre os quais se funda a civilização moderna. Princípios que 

levaram, dentre outras coisas, a um processo global de degradação sócio-ambiental, 

minando as bases da sustentabilidade do processo econômico e da equidade social 

(LEFF, 2001). 

 

1.2. A pesquisa e a abordagem interdisciplinar. 

 

A pesquisa repousa no estudo das potencialidades de renovação urbana e 

ambiental da área central de Fortaleza reveladas nos projetos apresentados quando 

da realização de um concurso de idéias para o centro, promovido pela Prefeitura 

Municipal de Fortaleza juntamente com a ONG Ação Novo Centro, em 1999. 

O estudo aborda as transformações espaciais e ambientais e os processos de 

apropriação do espaço na área central, na perspectiva da relação 

sociedade/natureza. Para tanto, considera a análise do ambiente urbano na sua 

dupla dimensão de objeto das ciências da natureza e das ciências sociais, 

articulando-a a estratégias de desenvolvimento e gestão no contexto do centro 

urbano. 



 20

A pesquisa percebe as transformações recentes quanto às formas de uso do 

espaço partindo das relações entre classes sociais e natureza, integrando-as às 

questões urbanas e industriais (VIEIRA; MAIMON, 1993). 

A análise leva em conta um obstáculo presente nos estudos que envolvem a 

relação sociedade/natureza contemporaneamente: a divisão do trabalho científico e 

a emergência de uma relativa autonomia das categorias analíticas de cada disciplina 

particular. Esta fragmentação do conhecimento científico, que levou à oposição entre 

as ciências naturais e as ciências humanas, exige, hoje, uma reavaliação. Na análise 

das ciências humanas e ambientais, a perspectiva analítica cartesiana vem cedendo 

lugar a um enfoque sintetizador, que parte da compreensão da totalidade e de seus 

atributos de desordem e flutuação. O surgimento de variáveis cujas medidas não são 

possíveis de serem verificadas com os instrumentos existentes, tem levado à 

construção de novo paradigma capaz de compreender a relação sociedade/natureza 

na sua totalidade, evitando valer-se dos exageros da especialização disciplinar. 

A relação entre o homem e a natureza, base da produção social do espaço, 

deve ser entendida como um processo cuja explicitação requer a convergência dos 

aspectos naturais e sociais de análise. O espaço geográfico, enquanto espaço da 

atividade humana, apresenta-se, cada vez mais, na dupla condição de valor de uso 

e valor de troca. A questão ambiental, não se referindo mais apenas àqueles 

eventos naturais que interferiam na organização sócio-espacial, deve, portanto, ter a 

sua análise associada àquelas questões sociais subjacentes ao espaço em questão. 

Espaço geográfico, portanto social, singular e integrador, o centro da cidade 

exprime, em toda sua complexidade, o princípio dinâmico e dialético da relação entre 

a sociedade, com seus modos de produção e vida, e o seu espaço, 

simultaneamente suporte e objeto de suas ações (BARRIOS, 1986) . 

Este espaço, que realiza, ao mesmo tempo, a dupla função de produto e 

produtor social, determinado e determinante, afigura-se, para a geografia, como fato 

histórico. Este espaço central, que no dizer de CASTELLS (2000) designa, 

simultaneamente, um local geográfico e um conteúdo social típicos, apresenta-se 

como espaço que reage à tendência de homogeneização dominante dos espaços 

metropolitanos (SILVA, 1997). Origem da cidade, situado na confluência das vias 
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primordiais de comunicação, desempenha, via de regra, papel integrador e 

simbólico. Nele se torna possível – em tese – a melhor coordenação das atividades 

urbanas. 

 

1.3. Objeto e estrutura do trabalho. 

 

A pesquisa trata da análise das propostas recentes para a requalificação 

urbana e ambiental da área central de Fortaleza. Para tanto, partirá do estudo do 

conjunto de projetos apresentados por meio de concurso à Prefeitura Municipal de 

Fortaleza e à sociedade com vistas a promover intervenções físicas no centro da 

cidade de modo a viabilizar a dinamização dos usos e ocupações do solo, a 

melhoria da paisagem urbana e a valorização de áreas públicas e privadas por meio 

do estabelecimento de diretrizes gerais de planejamento, desenho urbano e 

paisagismo (FORTALEZA - PMF/ANC, 1999b). 

A análise destes projetos visa efetuar o confronto das proposições elaboradas 

a partir de um referencial teórico que permita revelar o discurso urbano-ambiental 

subjacente e o modelo de centro proposto para Fortaleza por cada uma delas. 

Considerando o tempo disponível para a pesquisa optou-se por selecionar 

quatro dentre os sete projetos apresentados no concurso por considerá-los como os 

mais representativos do ponto de vista da diversidade de abordagens e da amplitude 

das intervenções. 

Face à complexidade da condição urbana e ambiental do centro de Fortaleza, 

o estudo parte de um levantamento da evolução da estrutura sócio-espacial e das 

diretrizes contidas nos planos de ordenamento físico-territoriais elaborados para a 

cidade. Partindo destes dados, tentará abordar a problemática da recuperação 

urbana e ambiental da área central no contexto da cidade-metrópole polinucleada e 

verticalizada, culminando com a análise específica das propostas de intervenção 

apresentadas no “Concurso Nacional de Idéias para Embelezamento e Valorização 

da Área Central de Fortaleza e Parque da Cidade”, no ano de 1999. 
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A pesquisa constitui-se, portanto, dos seguintes capítulos: 

a) Referencial teórico-metodológico; 

b) A evolução urbana de Fortaleza e o centro da cidade: do final do século 

XIX à década de 40; 

c) O centro de Fortaleza e os planos de ordenamento físico-territoriais; 

d) O centro e os processos de metropolização, polinucleação e 

verticalização; 

e) O centro como área de intervenção prioritária: das intervenções pontuais 

ao “Concurso Nacional de Idéias para Embelezamento e Valorização da 

Área Central de Fortaleza e Parque da Cidade”; 

f) Perspectivas de renovação urbana e ambiental para a área central de 

Fortaleza e análise das propostas apresentados no concurso; e 

g) Considerações finais 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

2.1. Introdução. 

 

Milton Santos, em seu livro Por Uma Geografia Nova (1996), no capítulo que 

trata da tentativa de definição do espaço para a geografia, nos coloca os problemas 

que envolvem a autonomia de cada disciplina particular no estudo da totalidade 

social, e a construção de um sistema de categorias analíticas que lhe seja específico 

e que possa dar conta do entendimento e da explicação da parcela da realidade 

social por ela considerada. 

Esclarece que, no tocante à geografia, a busca por estas categorias supõe o 

reconhecimento de um objeto próprio ao estudo geográfico – o espaço – tal qual ele 

se apresenta, como um produto histórico. Para ele a interpretação do espaço – sua 

gênese, funcionamento e evolução – a partir de suas categorias analíticas é que 

possibilita seu desmembramento através de um processo de análise e sua 

reconstrução através de um processo de síntese (SANTOS, 1996). 

Para compreender este espaço-totalidade sinteticamente se procede ao 

estudo de suas categorias explicativas: território, região, paisagem, lugar, rede, 

escala etc. 

Uma das condições para o estudo do espaço geográfico é partir de um 

procedimento que privilegie a co-relação entre estas categorias, propiciando a 

abordagem multifacetada indispensável à compreensão da totalidade social na sua 

dimensão espacial. Assim, tem-se que a autonomia explicativa de cada conceito 

particular é apenas relativa. A plenitude da sua aplicação depende da associação 

aos demais. 

Na evolução do pensamento geográfico alguns conceitos predominaram 

sobre os demais. O mesmo se verifica quanto à nação que se focalize. 
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Se para a Geografia Tradicional o Espaço não é um conceito-chave, uma vez 

que há o predomínio das noções de Paisagem (Alemanha) e Região (França), para 

a Geografia Teorético-Quantitativa o Espaço ganha relevo, embora na perspectiva 

de planície isotrópica. Para a Geografia Crítica o Espaço ganha um conteúdo 

dinâmico com a afirmativa de Lefebvre: espaço como lócus da reprodução das 

relações sociais, e com o conceito de formação sócio-espacial de Milton Santos, no 

qual aparece como uma estrutura subordinada-subordinante. Mais recentemente a 

Geografia Humanista e Cultural, numa crítica à geografia de cunho lógico-positivista 

e procurando revalorizar o espaço concreto da existência e da experiência, traz à luz 

o conceito de lugar, originalmente tratado pela antropologia. O espaço passa a ser 

aquele do vivido, experimentado, calcado em relações de identidade e do 

sentimento de pertencer a um lugar (CARLOS, 1996; CASTRO, 1995). 

O espaço, nos diz Milton Santos, é formado 

 

de um lado, pelo resultado material acumulado das ações humanas 
através do tempo, e, de outro, animado pelas ações atuais que hoje 
lhe atribuem um dinamismo e uma funcionalidade” (SANTOS, 1999). 

 

Enquanto categoria de totalidade o espaço é sempre um presente. É o 

resultado da inserção das funções demandadas pelas necessidades atuais da 

sociedade nas formas da paisagem. É a síntese sempre provisória entre o conteúdo 

social e as formas espaciais (SANTOS, 1999). 

 

2.2. Os conceitos fundamentais da Geografia e o estudo dos centros urbanos. 

 

Dito isto, poderíamos perguntar: como se dá esta “síntese” no caso de 

Fortaleza e, especificamente, no que diz respeito a seu centro antigo? Quais os 

processos que caracterizam a produção do espaço do centro urbano metropolitano 

hoje? Sob que aspectos o centro se apresenta como espaço distinto do restante da 

cidade embora produto do seu desenvolvimento urbano? 
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VILLAÇA (2001) afirma que as transformações por que passaram e 

continuam passando os centros de nossas cidades são fruto de uma disputa que se 

estabelece entre as classes, na medida de suas distintas condições e necessidades 

de deslocamento.  

O centro se torna mais acessível a uns do que a outros através dos mais 
variados mecanismos: desde o desenvolvimento de um sistema viário 
associado a um determinado tipo de transporte, até o deslocamento 
espacial do centro e suas transformações (VILLAÇA, 2001). 

 

Para este autor o centro principal da cidade é aquele ponto da cidade que, ao 

propiciar a otimização dos deslocamentos de toda a comunidade, concentra maior 

quantidade de trabalho cristalizado na produção da aglomeração. Nenhum outro 

ponto o superaria em matéria de valores de uso, em acessibilidade, e, 

conseqüentemente, em valores simbólicos (VILLAÇA, 2001). 

Com relação e a este último aspecto o caso de Fortaleza permite afirmar que 

o centro antigo, embora guarde um caráter integrador substancial, sobretudo no 

plano metropolitano, já perdeu muito do seu caráter simbólico. Exemplos disso são a 

evasão das funções governamentais, dos negócios de prestígio, hotéis, entre outros; 

além da perda e degradação de parte do seu patrimônio histórico e natural. 

Do ponto de vista da concentração de valores-de-uso também se verifica um 

desequilíbrio em relação a outras áreas da cidade. Basta que se compare o volume 

de investimentos – públicos e privados – feitos dentro de seu perímetro com aqueles 

realizados nos bairros da zona leste e nas áreas litorâneas da cidade. 

Ao nos referirmos ao centro, já o consideramos como centro da região 

metropolitana. Seu aspecto referencial ganha novos contornos. Torna-se o centro 

referencial dos municípios que compõem a região em função da inexistência, nestes, 

de centros expressivos tanto do ponto de vista mercantil como simbólico. Esta 

condição tem reforçado a existência do centro como espaço das camadas populares 

e periféricas. 

A produção do espaço no centro da cidade caracteriza-se pela constituição de 

territorialidades bem marcadas e pelo surgimento de relações identitárias e do 
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sentimento de pertencimento ao lugar – mesmo que muitas vezes em decorrência de 

usos desconformes com a legislação – no bojo de um fluxo metropolitano crescente. 

Tudo isso no decurso de um processo contínuo de alteração da paisagem urbana, 

tanto natural quanto construída. 

Um traço característico da sua evolução urbana é a manutenção quase 

completa do referencial de parcelamento do solo. A malha em forma de tabuleiro, 

delineada, primordialmente, por Silva Paulet e ampliada por Adolfo Herbster na sua 

“Planta da Cidade de Fortaleza e Subúrbios” de 1875, persiste, ali, praticamente 

inalterada (CASTRO, 1994). A escala urbana – no que se refere ao desenho de 

quadras e lotes – e a disposição de espaços públicos mantêm-se. O surgimento de 

novas edificações – na sua maior parte construídas sobre antigas casas ou sobrados 

ou em escassos lotes remanescentes – não alterou esta escala, antes a estrangulou 

ainda mais. O potencial de verticalização do centro – ampliado após aprovação da 

Lei de Uso e Ocupação do Solo, de 1979 (FORTALEZA - PMF/SUPLAM, 1979) – 

nunca se realizou. Exceção feita a alguns edifícios isolados – na sua maioria 

implantados na periferia do centro antigo, ao longo dos antigos bulevares de 

Herbster – e a um conjunto de edifícios no entorno da Praça do Ferreira e num 

trecho restrito da Rua Sena Madureira, construídos quando da possibilidade de 

verticalização prevista no Plano Diretor elaborado por Hélio Modesto em 1963. 

A alteração da escala urbana revela-se problema-chave quando se trata de 

discutir o futuro do centro da cidade. Ainda mais se considerarmos os impactos das 

intervenções que sobre ele vêm se processando ou estão em vias de se processar: 

construção do sistema Metrofor, reabilitação para novos usos de edifícios 

abandonados ou sub-utilizados, construção e reforma de edificações de portes 

significativos como o Centro Cultural Dragão do Mar, Hotel Marina Park, Mercados 

Central e São Sebastião, constituição de um virtual Corredor Cultural na rua João 

Moreira, as recentes obras de remodelação das praças do Ferreira e José de 

Alencar, sem contar a especulação quanto à construção do Centro de Feiras e 

Eventos no Poço das Dragas. 

No plano da afirmação política e econômica do Estado e do Município, 
percebe-se que muitas destas intervenções respondem a uma mesma 
lógica: a inserção de Fortaleza nos fluxos hegemônicos – nacionais e 
internacionais – do turismo globalizado. Tal fato revela que o centro da 
cidade, embora freqüentemente preterido, no que diz respeito a 
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investimentos, em relação a outras áreas da cidade, é chamado a dar sua 
cota de contribuição para que a cidade possa almejar o posto de nó de 
articulação destes fluxos. 

 

Neste processo de inserção da cidade na rede de lugares globais, qual o 

papel a ser desempenhado pelo seu centro? Como se resolve o conflito permanente 

entre a virtual hegemonia de um espaço de fluxos (CASTELLS, 1999) que procura a 

todo o momento se impor às relações cotidianas e o lugar, construído diariamente na 

fricção do encontro e nas relações concretas e objetivas do dia a dia? 

É certo que o turismo procura se instalar em alguns pontos da cidade e 

moldá-los à sua lógica. Mas é certo, também, que ao turista interessa, sobretudo, 

desfrutar das singularidades que a cidade e seu povo possam oferecer. Estas, por 

sua vez, confundem-se com seus valores e espaços mais característicos e 

cotidianos. Estão expressas na cultura e no fazer, no ambiente natural e 

construído, nos espaços da cidade. Afinal, o turismo, enquanto atividade produtiva 

característica de um mundo que encolhe face às transformações na lógica da 

produção e às possibilidades de deslocamento e comunicação – para alguns, é 

claro – apóia-se exatamente no pólo oposto da globalização, isto é, na 

emergência do lugar e daquilo que lhe é próprio; cultural, natural e materialmente. 

É certo também que, independente da emergência do turismo, a própria 

cidade muda. Sua dinâmica responde a transformações estruturais nos planos da 

economia e da política locais, nacionais e mesmo internacionais. Muda, porém, 

buscando resguardar e manter identidades e particularidades. Procurando, no 

cotidiano, articular o global e o local (CARLOS, 1996), a ordem próxima e a ordem 

distante de que nos fala LEFEBVRE (1999). 

O centro da cidade é chamado a participar deste processo. É inegável seu 

potencial quanto à manutenção de identidades e singularidades. Mas interessa-nos, 

especialmente, seu potencial frente às transformações da dinâmica urbana de 

Fortaleza e à emergência de sua condição de cidade-nó nos fluxos turísticos globais. 

Como poderá o centro expressar em sua forma e conteúdo a dinâmica da Fortaleza 

contemporânea (SILVA, 2001)? 
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Qual é essa dinâmica? No que ela se apresenta diferente da dinâmica de um 

passado recente, de vinte ou trinta anos atrás? Como o centro vem respondendo 

aos imperativos dessa dinâmica? 

Se observarmos o plano mais concreto da configuração físico-territorial, 

concluiremos que o centro pouco mudou nos últimos trinta ou quarenta anos. Mas 

daí não se pode concluir que esta imobilidade não tenha sido objeto de preocupação 

no passado. Os Planos de Sabóia Ribeiro, 1947 (RIBEIRO, 1955), Hélio Modesto, 

1963 (FORTALEZA - PMF/SUPLAM, 1969), Plandirf, 1971 (FORTALEZA - 

PMF/SUPLAM, 1971) e mesmo os posteriores – de modo mais restrito – registram-

na e propõem intervenções específicas para o centro antigo da cidade. O centro já é 

percebido como área-problema nestes Planos. O fato é que, pelos mais variados 

motivos, tais intervenções não aconteceram. 

No centro de hoje a presença mais marcante, objetiva e concreta, em termos 

espaciais, é a do próprio passado, com toda a carga que, enquanto permanência, 

nos reforça a memória, a pertença e o patrimônio material e imaterial; mas que 

também o imobiliza, dificultando ou impedindo-o de configurar-se como espaço que 

se integre – ou reintegre – à tessitura urbana e social da cidade e àqueles fluxos 

heterogêneos que, no passado, o abandonaram. 

A dinâmica urbana de Fortaleza nas últimas décadas vem se caracterizando 

por um processo contínuo de descentralização da função habitacional e pela 

conseqüente emergência de sub-centros comerciais e de serviços que, via de regra, 

rivalizam com o centro principal da cidade, embora na maioria das vezes dependam 

dele para seu abastecimento. Este processo proporcionou, entre outras coisas, uma 

excessiva especialização funcional do centro da cidade. 

Como coloca Milton Santos, 

ao longo do seu processo, a cidade, organismo vivo, impõe solidariamente 
valores funcionais, mercantis e simbólicos às suas diversas frações. Novos 
lugares são chamados a novas funções, velhos lugares se renovam 
inteiramente ou parcialmente, sendo arrasados ou conservando relíquias. A 
cada momento histórico, cada pedaço da cidade evolui diferentemente, o 
centro histórico sendo, por sua persistência como lugar central, o espaço 
por excelência das mudanças contínuas e às vezes brutais de valor. As 
práxis individuais revelam a impossibilidade para alguns de ficar na terra 
valorizada, a incapacidade para outros de sair dos lugares desvalorizados. 
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Nesse contexto se inscrevem as migrações de conforto, os bairros buliçosos 
sendo desertados pelas camadas mais prósperas (SANTOS, 2002). 

 

Desta colocação se percebe a importância e a complexidade da remodelação 

dos centros urbanos. O mesmo autor, na seqüência de seu raciocínio, coloca 

claramente a dificuldade de coadunar os interesses de defender o patrimônio 

histórico com aqueles das camadas interessadas na especulação imobiliária. Afirma 

a necessidade de intervenções que sejam significativas e impeçam a imobilização 

que pode levar à degradação; enfatiza que o tombamento puro e simples é 

insuficiente para a modernização e defende a  

regeneração que leve em conta as novas exigências da modernidade, 
permitindo a renovação das funções centrais, sem desfiguração do caráter 
histórico e sem ofensa aos direitos dos moradores de viver onde estão. (...) 
É possível conjugar a produtividade espacial e o direito à memória 
(SANTOS, 2002). 

 

2.3. Os conceitos fundamentais da geografia e a pesquisa. 
 

Sob que ângulo estas reflexões repercutem na pesquisa específica acerca 

das transformações espaciais e ambientais na área central de Fortaleza e suas 

perspectivas de renovação urbana? Qual conceito – ou conceitos – se apresenta 

mais ajustado ao estudo deste espaço específico do contexto urbano metropolitano 

que é o centro da cidade? Cumpre, inicialmente, destacar os objetivos do estudo. 

O estudo parte do entendimento do centro como área-problema no plano da 

cidade, o que significa dizer que se pode perceber nele a existência de problemas 

urbanos e ambientais específicos, o que leva a pensar na necessidade de se buscar 

soluções igualmente específicas.  

O estudo analisa as propostas para requalificação urbana e ambiental da área 

central de Fortaleza elaboradas a partir das iniciativas articuladas entre a Prefeitura 

Municipal e a ONG Ação Novo Centro expressas nos projetos apresentados no 

“Concurso Nacional de Idéias para Embelezamento e Valorização da Área Central 

de Fortaleza e Parque da Cidade”. 
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Por se tratar de uma análise que incide sobre proposições na forma de 

projetos, o estudo se debruçará especialmente nas concepções de centro a elas 

subjacentes. Começa, portanto, pelo esclarecimento acerca da condição 

contemporânea da área central de Fortaleza, na perspectiva das transformações 

recentes da dinâmica urbana. 

Para tanto, parte de um panorama acerca da evolução urbana da cidade e de 

uma leitura das diretrizes contidas nos planos de ordenamento físico-territoriais de 

Saboya Ribeiro – 1947, Hélio Modesto – 1963, Plandirf – 1969-71, Plano Diretor 

Físico – 1975 e sua Lei de Uso e Ocupação do Solo – 1979 e PDDU-FOR – 1996. 

Uma vez postos os objetivos da pesquisa, os conceitos balizadores do 

trabalho tornam-se mais evidentes. 

Os conceitos de Lugar e Território são fundamentais para a pesquisa. O 

centro, como espaço onde predominam as atividades comerciais, revela, nos 

interstícios, a constituição de domínios territoriais bem demarcados, assim como 

uma rede de relações que se estabelecem enraizadas a determinados espaços. 

A questão da escala, do ponto de vista concreto da configuração físico-

territorial é um outro fator determinante para a discussão na perspectiva das 

intervenções. Neste aspecto o debate quase sempre se estabelece em torno de 

duas concepções antagônicas, que, no decorrer do estudo, aprofundamos: a 

primeira defende a possibilidade de reverter o quadro de abandono do centro por 

meio de intervenções pontuais que se valeriam de uma atuação política do poder 

público municipal, de entidades governamentais, não-governamentais e da 

sociedade civil, interessadas na sua recuperação, por meio de ações permanentes 

de valorização cultural e econômica. A segunda concepção considera que, dada a 

inércia da configuração físico-territorial e a persistência do desenho e da escala 

tipicamente coloniais, só através de uma intervenção física de caráter global, 

freqüentemente radical no desenho e indutora de alteração da escala, seria possível 

transformar o centro, reintegrando-o à tessitura urbana da cidade e proporcionando 

sua inclusão numa teia de relações sociais mais amplas que as atuais e na estrutura 

das atividades econômicas contemporâneas, típicas do mundo globalizado. 
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3 A EVOLUÇÃO URBANA DE FORTALEZA E O CENTRO DA CIDADE: DO FINAL 
DO SÉCULO XIX À DÉCADA DE 40 

 

3.1. Introdução.    

 

Embora seja o foco da análise a problemática urbana e ambiental no centro 

da cidade hoje, o estudo considera, inicialmente, o levantamento de alguns dados 

relativos à evolução urbana da cidade e à constituição de sua área central no 

período que abrange os primeiros planos de remodelação elaborados por Adolfo 

Herbster no final do século XIX e as tentativas de reformas urbanas e de controle 

social iniciadas na primeira república. Estas reformas estendem-se às primeiras 

décadas do século XX, quando a cidade já apresentava significativo 

desenvolvimento urbano e prenunciava a caracterização de um centro integrador, 

espaço de trocas comerciais e simbólicas, distinto das áreas ocupadas 

predominantemente pela função habitacional. 

 Este levantamento destaca, de forma sintética, as ações e intervenções no 

sentido da ordenação do espaço urbano no período, de modo a verificar aqueles 

aspectos mais reveladores da iniciativa de reestruturação espacial que pretendia 

dotar a cidade, e, posteriormente, seu centro, de espaços adequados às 

transformações sócio-econômicas e culturais pelas quais atravessava a sociedade 

da época. 

 Considerando o caráter introdutório a que se pretende o capítulo e o fato de 

se tratar de tema consideravelmente estudado e pesquisado por autores locais, as 

reflexões aqui contidas partem da bibliografia existente objetivando dar relevo aos 

aspectos que melhor expressam o conflito entre o impulso modernizador que 

intervém no espaço urbano, transformando-o, e as reações próprias da inércia 

espacial e das camadas de proprietários e dirigentes governamentais. 
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3.2. As origens do desenho urbano, os planos de Adolfo Herbster e as reformas 

urbanas da primeira república. 

 

 Segundo Liberal de CASTRO (1994), é da condição concomitante de capital 

de capitania independente e de porto exportador de algodão que se delineiam novas 

perspectivas de desenvolvimento para a então Vila do Forte na primeira metade do 

século XIX. 

 Da presença de governadores da capitania na Vila do Forte decorrem ações 

no sentido da manutenção da ordem e do seu desenvolvimento material. Destas 

ações, resultam medidas que incentivariam a Câmara Municipal a resolver 

problemas concernentes aos aspectos físicos da Vila (CASTRO, 1994). É neste 

panorama que se realiza o plano de organização física da vila proposto por Silva 

Paulet em 1812. 

 Resumidamente, pode-se dizer que o plano de Paulet consistia na 

implantação de um arruamento em quadrícula no planalto situado a oeste do Riacho 

Pajeú, nas proximidades da Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção e da sua 

justaposição às áreas caracterizadas pela ocupação linear nas margens deste 

riacho. Destaca-se, ainda, como obra de Paulet em favor da organização espacial da 

Vila, a  

abertura de uma rua do lado oriental do riacho Pajeú, então obstáculo físico 
ponderável à expansão da vila para o leste. Essa rua nascia no Largo da 
Matriz (Praça da Sé), dirigindo-se em linha reta para o sul até encontrar 
uma curva do riacho. (...) Por certo se destinava a balizar algum sistema 
ortogonal, provavelmente desejado para o trecho leste da cidade (CASTRO, 
1994). 

 

 A aplicação do plano de Paulet por parte da Câmara Municipal envolveu 

desapropriações, demolições e o delineamento do traçado das ruas de modo a 

demarcar o alinhamento das novas edificações. Segundo Castro (1994), 

a construção de sobrados de vulto entre 1825 e 1830, fato verificado 
após a saída de Paulet, balizando esquinas recém-delineadas e já 
situadas a meio quilômetro do quartel, demonstra como a cidade 
acolhia a sua nova forma urbana (CASTRO, 1994). 
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 De fato, é o plano de Silva Paulet que permite a consolidação do traçado em 

xadrez que irá nortear as ações posteriores de retificação e expansão da malha 

urbana da cidade. 

 Seguindo a perspectiva das primeiras ações de organização física da Vila na 

qual caberia a primazia dos poderes públicos em orientar e determinar os planos de 

intervenção física no espaço urbano, a segunda metade do século XIX irá 

testemunhar o primeiro marco da preocupação em esquadrinhar a malha urbana 

através de um plano urbanístico que procura sistematizar a expansão da cidade 

através do alinhamento de ruas e da abertura de avenidas (PONTE, 1993).  

 Este plano, de autoria de Adolfo Herbster, está documentado na sua “Planta 

da Cidade da Fortaleza e Subúrbios”, datada de 1875, e constava de um plano 

oficial de expansão viária, uma proposta de traçado urbano previamente decidido 

(CASTRO, 1994), que evidencia a postura ativa do poder municipal – sobretudo da 

Câmara Municipal – na condução do desenho urbano. 

 Sendo bastante conhecidas, através de estudos como os de Liberal de 

CASTRO (1977, 1982, 1994), as proposições de tal plano1, pretende-se chamar a 

atenção para o fato de que estas se afiguravam compatíveis com a escala e a 

complexidade das atividades urbanas decorrentes do desenvolvimento econômico e 

da introdução das novidades tecnológicas da época; procuravam tornar a cidade 

mais acessível aos fluxos crescentes.  

Não obstante este caráter prospectivo, o plano de Herbster acabava por 

reforçar certas incongruências, tais como: a prevalência de um sistema de divisão 

fundiária caracterizado por lotes profundos e estreitos, de velha herança colonial 

portuguesa, que contrastava com um traçado que na ocasião se afigurava moderno 

(CASTRO, 1994) e o não estabelecimento de uma comunicação efetiva da parte 

urbanizada da cidade com o mar na faixa de praia a oeste da foz do Pajeú. Um outro 

aspecto digno de nota, que se fará sentir posteriormente e até os dias de hoje é bem 

descrito por Liberal de Castro.  
                                                 
1 Tais como: expansão da malha em xadrez com a definição de quadras e ruas que avançavam sobre 
as áreas não urbanizadas; a ampliação desta malha para o lado leste do Pajeú na intenção de revelar 
extensas áreas para ocupação futura; a demarcação de área para urbanização no futuro próximo por 
meio da implantação dos Bulevares, hoje avenidas Dom Manuel, Duque de Caxias e Imperador, entre 
outras. 
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Sem duvida, era desejo de Herbster levar a malha ortogonal ao mais longe 
possível, encobrindo as radiais que no começo do século partiam da Praça 
da Matriz ou da Praça Carolina, quer dizer, dos dois primeiros espaços 
públicos da Vila Primitiva. A malha ortogonal, expandindo-se, eliminou 
várias radiais. Não todas, mas as que permaneceram passaram a iniciar-se 
em pontos relativamente distantes da parte central da cidade, algumas 
delas sem interligação direta com a cintura de avenidas a pouco referida 
(bulevares). Como não ocorreram cirurgias urbanas nem alargamentos 
progressivos nas ruas centrais, o sistema viário mostrado na planta de 
1875, na prática, continua sendo atualmente o mesmo do passado, sem 
atender de modo satisfatório às necessidades do fluxo motorizado 
(CASTRO, 1994). 

 

Seguindo os melhoramentos efetuados a partir dos planos de Herbster, no 

bojo das transformações e ideais republicanos, verificam-se, segundo Sebastião 

PONTE (1993), uma série de iniciativas de regeneração urbana baseadas no 

atendimento àquelas carências urbanas que se tornavam empecilhos à tentativa de 

alinhar as cidades brasileiras aos padrões de civilização e progresso disseminado 

pelas metrópoles européias.  

A última década do século XIX e as primeiras do século XX irão testemunhar 

a implantação de um conjunto – não necessariamente articulado – de intervenções 

que respondiam a uma estratégia de embelezamento e saneamento dos espaços 

urbanos e implantação de equipamentos que viessem a corresponder às demandas 

da camada de proprietários urbanos e comerciantes influentes na vida urbana da 

cidade, cujo propósito subjacente era o de promover o reajustamento social das 

camadas populares, sobretudo por meio do controle da saúde e dos 

comportamentos no espaço público (PONTE, 1993). 
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Figura 01 
 

 “Planta da Cidade da Fortaleza e Sobúrbios” elaborada por Adolfo Herbster em 1875.  
Fonte: FORTALEZA - CODEF/PMF, 1979 

 

Sobre este período, PONTE assevera que 

 

os centros urbanos, lugares da transformação histórica, tornaram-se, mais 
que antes, os alvos centrais desse revigoramento da vontade civilizatória no 
seio das elites republicanas. Em Fortaleza, o movimento de remodelação 
urbana impulsionou-se com o Mercado de Ferro (1897), o ‘aformoseamento’ 
das principais praças (1902-03) e a construção do requintado Teatro José 
de Alencar (1910). A onda remodeladora acabou por conferir ao centro da 
cidade um harmonioso conjunto urbano, complementada com a edificação 
de mansões, prédios públicos e dois grandes cinemas – em sua maioria, 
construções marcadas pelo ecletismo arquitetônico, estilo então em voga no 
país (PONTE, 1993). 
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E afirma que, em Fortaleza, como em outros centros urbanos do país, 

 

os principais agentes desse investimento remodelador (...) foram os grupos 
sociais ligados ao setor comercial, fortalecidos pelo então crescimento dos 
negócios de importação e exportação; e o contingente de profissionais 
liberais, constituído por médicos, bacharéis, engenheiros e demais doutores 
egressos das academias de ensino superior, fundadas, à época, no Brasil 
(PONTE, 1993). 

 

 A ampliação do poder destes segmentos sociais irá promover o incremento 

das atividades comerciais e o desenvolvimento das infra-estruturas urbanas – 

inclusive no âmbito da habitação – com vistas, sobretudo, a promover a visibilidade 

dos negócios e a mobilidade dos fluxos que passam a demandar. 

 Ainda segundo Ponte, 

 

daí em diante, a paisagem urbana foi se modificando, ganhando, enfim, 
seus primeiros sobrados, belas casas e fachadas, alguns imponentes 
prédios públicos, calçamento nas vias principais, bondes à tração animal e 
extensa rede de iluminação a gás carbônico. Lojas e cafés com nomes 
franceses, armazéns, oficinas e novos estabelecimentos comerciais 
ocuparam espaço nas ruas em volta da Praça do Ferreira, centro pulsátil, 
deslocando as residências para vias mais afastadas. (...) O embelezamento 
da capital, por sua vez, configurou-se por meio da reformulação das 
principais praças, da arborização e iluminação das vias centrais, da 
construção de um vasto Passeio Público e de outras novas edificações 
(PONTE, 1993). 
 

 Depreende-se destes relatos o grau de complexidade que ganhava a vida 

urbana de Fortaleza nas primeiras décadas do século XX. Tem início o processo de 

especialização funcional com base na predominância do comércio no entorno 

próximo à Praça do Ferreira, fato que futuramente iria caracterizar o surgimento de 

um centro comercial demarcado em oposição às zonas mais predominantemente 

residenciais. Deflagra-se um processo de zoneamento mais ou menos espontâneo e 

não orientado. Observa-se, também, que a cidade já constituía espaços e 

equipamentos que se afiguravam de acordo com esta complexidade da vida urbana. 
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A construção do Passeio Público é caso emblemático. Ergue-se um espaço 

público que tira partido da orla como objeto paisagístico, dotando a cidade de um 

lugar aprazível do ponto de vista do conforto ambiental, sobretudo aeração e 

sombreamento. O Passeio, na sua oposição à Praça do Ferreira – espaço cívico da 

manifestação e do encontro cotidiano – caracteriza-se como espaço de lazer que 

evidencia um grau relativamente avançado de divisão do trabalho (separação dos 

tempos do trabalho e do lazer) e uma hierarquização social claramente demarcada.  

As intervenções urbanas deste período, que PONTE (1993) identifica como o 

de um certo “afrancesamento” estético e ideológico dos comportamentos, espaços e 

edificações, revelam-se muito mais pontuais que sistemáticas, tendo se dado de 

forma desarticulada entre governos sucessivos e entre estes e os proprietários 

privados. No entanto, um objetivo comum orientava as ações de ambos os lados: 

assumir o progresso e os ideais advindos do desenvolvimento capitalista finalmente 

assumido no Brasil republicano, disseminando-os através de medidas reguladoras e 

de normalização por meio de intervenções físicas no espaço urbano. 

 A primeira república, em Fortaleza, será marcada por estas ações pontuais de 

embelezamento de logradouros e construção de equipamentos urbanos adequados 

ao desenvolvimento social e cultural das camadas dirigentes (Teatro, Mercado, 

Passeio Público etc.), que, apesar de afirmarem o papel ativo do poder municipal na 

conformação de espaços urbanos específicos, revelam estarem os segmentos de 

classe dominantes à época alheios a um pensamento em favor da sistematização 

destas intervenções, de diretrizes que sugerissem pensar a cidade na sua totalidade 

ou da possibilidade de investir no planejamento de longo prazo. 

 Além disso, tais ações de embelezamento e melhoramento da cidade tinham 

um objetivo disciplinador, ao mesmo tempo econômico e político: disseminavam a 

crença na positividade do trabalho e da moral civilizadora, produziam a docilidade 

política e a neutralização da revolta e da resistência contra as ordens do poder 

(PONTE, 1993). 

 A despeito das razões opressivas subjacentes às ações remodeladoras, não 

se pode deixar de admitir os efeitos do rigor dos códigos urbanos e de posturas da 

época que, ao legislar sobre a construção dos espaços públicos e privados, 
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pretendiam dotar a cidade de uma imagem de unidade formal e estética, resultado 

da regulação de alinhamentos, gabaritos, afastamentos e condições sanitárias e de 

higiene que, aos poucos, passavam a prevalecer. 

 Tal rigor pôde ser posto a efeito enquanto a cidade guardou uma determinada 

dimensão – aquela prevista por Herbster quando da elaboração da “Planta da 

Cidade da Fortaleza e Subúrbios” de 1875 – e apresentou certa complexidade de 

vida urbana – caracterizada pelo desenvolvimento do comércio, pelo deslocamento 

das residências para a periferia do quadrilátero formado pelos bulevares de Herbster 

e pelo surgimento das primeiras facilidades tecnológicas de deslocamento: bondes e 

veículos automotores. 

 É bem verdade que, apesar do caráter pontual, certas intervenções e 

equipamentos repercutiam em toda a área urbanizada à época, aquela que 

corresponde, hoje, ao centro antigo de Fortaleza. A dimensão da cidade da virada 

do século, fruto de uma distribuição relativamente equilibrada de funções urbanas e 

das limitadas possibilidades de locomoção, permitiu que tais intervenções 

acabassem por dotar o centro da cidade de um conjunto urbano constituído de 

praças e edifícios públicos imponentes configurando uma paisagem natural e 

construída singular no contexto urbano.  

 No início da década de 30, no final do período em questão, já se torna 

evidente o enorme crescimento demográfico deflagrado sobretudo pelas migrações 

campo-cidade ocasionadas pelas secas recorrentes e facilitadas pela implantação 

de vias de comunicação com o interior. Tal crescimento tem, evidentemente, 

repercussões na ocupação do espaço urbano. 

 Entre os anos de 1931 e 1932, na administração do Coronel Tibúrcio 

Cavalcanti, foi elaborada a “Planta Cadastral da Cidade de Fortaleza”, na qual se 

verificou a implantação total do projeto de arruamento proposto por Herbster no seu 

plano de 1875. Porém, observava-se a expansão espontânea e irregular para além 

do traçado de Herbster, especialmente  
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ao longo das vias-eixos de penetração para o interior, destacando-se a 
ocupação das terras lindeiras às Avenidas: Bezerra de Menezes (Estrada 
de Soure), Capistrano de Abreu (Estrada da Parangaba) e Visconde do Rio 
Branco (Estrada de Messejana). O estabelecimento ao longo dessas vias, 
acentuou-se, principalmente, devido a maior freqüência de contatos do 
interior do Estado com a Capital, a partir das melhorias no sistema 
rodoviário. Tornava-se evidente a introdução de um novo elemento à malha 
urbana, dando-lhe um novo direcionamento, com a consolidação de um 
sistema de vias radiais que veio associar-se ao traçado em xadrez 
(FORTALEZA - CODEF/PMF, 1979). 

 

  Das condições precárias com as quais se estava operando a expansão da 

ocupação do território e da predominância da iniciativa dos proprietários em 

detrimento de sua articulação ao planejamento municipal, resultou a percepção, por 

parte da “administração revolucionária” de Tibúrcio Cavalcante, da necessidade de 

se adotar um novo plano de urbanização que procurava afastar a rejeição de 

sistematização das intervenções, característica dos prefeitos anteriores. 

 Na administração seguinte, em 1933, o prefeito Raimundo Girão indica o 

urbanista Nestor de Figueiredo para a elaboração do novo plano. 

 Passados cinqüenta e oito anos e concretizada a expectativa de Herbster 

quanto à ocupação da área urbanizável por ele projetada, Fortaleza viria a ser objeto 

de um novo “Plano de Remodelação e Extensão” que a considerava na sua 

totalidade, de forma abrangente e prospectiva. 

 

3.3. Das ações de embelezamento e remodelação aos planos urbanísticos. 

 

 A década de 30 irá representar um marco no processo de expansão urbana 

de Fortaleza. Verificada a ocupação total da área projetada por Adolfo Herbster em 

1875 e a forma desordenada do crescimento urbano pela ocupação das áreas ao 

longo das vias de comunicação com o interior, vê-se agravar o quadro com o 

aumento exorbitante dos fluxos migratórios a partir de 1932, ano de seca no Estado. 

 Dados censitários atestam o crescimento da população de Fortaleza entre os 

anos de 1920 e 1940 como sendo da ordem de 129,4% (SOUZA, 1978). O 
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incremento populacional devido ao fluxo migratório irá repercutir espacialmente, 

provocando o rápido crescimento da cidade verificado pela ampliação constante do 

espaço urbano que, facilitada pela ausência de obstáculos físicos, irá configurar uma 

população dispersa em baixas densidades urbanas (SOUZA, 1978). 

 Este caráter de dispersão e o fato de se tratar de população expulsa do 

campo, portanto em condições de miserabilidade, faz surgir os primeiros 

aglomerados caracterizados como favelas. Implantados na periferia não urbanizada, 

contavam com precários serviços urbanos e passavam a engrossar o contingente de 

desvalidos que começava a fugir ao controle das medidas saneadoras, 

higienizadoras e embelezadoras das autoridades municipais. 

 Junto com esta expansão não planejada, observa-se, neste período, o 

domínio espacial do comércio no núcleo central e o afastamento das habitações das 

classes médias e abastadas em direção às zonas da periferia imediata deste núcleo. 

As primeiras habitações nos bairros de Jacarecanga , Praia de Iracema e no Outeiro 

irão configurar os primeiros bairros elegantes da capital, reforçando a condição de 

segregação sócio-espacial entre ricos e pobres (PONTE, 1993). Estes fatores, entre 

outros, quando considerados em conjunto, revelam as razões que levaram a 

administração municipal, sob o comando de Tibúrcio Cavalcante, a envidar esforços 

no sentido da elaboração de um novo plano urbanístico que considerasse, na sua 

análise, a cidade de modo global, como fizera Herbster no passado. 

 Uma inflexão na condução das proposições municipais quanto a intervenções 

no espaço urbano se dá quando da contratação do urbanista Nestor de Figueiredo 

para elaboração do seu “Plano de Remodelação e Extensão da Cidade de 

Fortaleza”  em 1933, na administração do prefeito Raimundo Girão. 

 O plano de Nestor de Figueiredo foi a primeira tentativa de sistematização do 

crescimento urbano de Fortaleza depois do projeto de Adolfo Herbster de 1875 e 

das medidas embelezadoras e de melhoramentos de logradouros. Com base em 

princípios modernistas, propunha o zoneamento funcional, distribuindo as atividades 

urbanas segundo a orientação que a cidade prenunciava.  

Do que depreendera da situação urbana já consolidada, propunha: a 

implantação de um sistema viário baseado no alargamento das vias radiais de 
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penetração e na sua conexão através de vias periféricas concêntricas; a delimitação 

de bairros residenciais com perímetros definidos em oposição aos bairros ou zonas 

comerciais e industriais; a determinação de reservas de áreas verdes para 

recreação; a criação de zona universitária e hospitalar, além da indicação quanto à 

localização de edifícios públicos importantes em função do desenho urbano que 

privilegiava a criação de grandes perspectivas em espaços de desafogo como 

medida para a suavização da malha em xadrez que, certamente, se expandiria 

(SALES, 1996). 

 Figurava, ainda, como proposição, a retirada do ramal ferroviário que até hoje 

acessa o centro através da Avenida José Bastos e a implantação de um circuito 

perimetral externo com características de via expressa, denotando a tentativa de 

estabelecer articulações entre os bairros que dispensassem o cruzamento da zona 

comercial, estabelecendo, ao mesmo tempo, um perímetro capaz de conter a 

ocupação urbana prevista pelos índices de crescimento demográfico. Entre os anos 

de 1900 e 1930 a população de Fortaleza passa de 48 mil para cerca de 100 mil 

habitantes (SOUZA, 1978).  

Do mesmo modo que o projeto de expansão elaborado por Adolfo Herbster 

em 1875, o plano de Nestor de Figueiredo traduz um nível de abrangência que 

considerava a cidade numa dimensão espacial que ela ainda não apresentava, mas 

sugeria fortemente. Revelava, como o primeiro, a preocupação do poder municipal 

em conduzir os destinos da expansão urbana, ao propor um plano que não se 

limitava a soluções pontuais desarticuladas, privilegiando o olhar prospectivo. Mas, 

sobretudo, uma visão de futuro que traduzia a percepção das conseqüências da 

modernização capitalista para a cidade: avanço tecnológico crescente, mudança nos 

hábitos e costumes, desenvolvimento dos meios de transporte, aumento exponencial 

das populações urbanas.  

O plano revelava, ainda, estar o seu autor a par das transformações e 

proposições urbanísticas que se vinham processando nas primeiras décadas do 

século XX nos centros mais desenvolvidos do país. Destaque para as obras do 

prefeito Pereira Passos no Rio de Janeiro cuja realização mais importante em 

termos de transformação da forma urbana foi a construção da Avenida Central, hoje 

Rio Branco (ABREU, 1997); as proposições do Plano Agache, também para o Rio, e 
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os trabalhos de Anhaia Mello e Prestes Maia em São Paulo que preconizavam, 

respectivamente, o zoneamento com base nos estudos da Escola de Ecologia 

Urbana de Chicago – principalmente nos modelos de Park e Burgess que 

espacialmente traduziam a ênfase nos efeitos da organização econômica e dos 

processos competitivos na explicação dos padrões de comportamento social 

(GOTTDIENER, 1997) – e a verticalização associada à reformulação do sistema 

viário baseada na sua hierarquização funcional, com vistas a permitir a melhor 

circulação do capital industrial que se desenvolvia enormemente naquela cidade 

(SOMEKH, 1997). 

 

 

Figura 02 
 

“Plano de Remodelação e Extensão da Cidade de Fortaleza” elaborado por  
Nestor de Figueiredo em 1933. Planta do sistema viário. 

Fonte: FORTALEZA - CODEF/PMF, 1979. 
 

 Como se sabe, o plano de Nestor de Figueiredo nunca foi implantado. Tendo 

sido elaborado na gestão do prefeito Raimundo Girão, em 1933, foi abandonado 
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pelo seu sucessor, Álvaro Weine. Os setores da administração municipal ligados aos 

grandes proprietários de terras no perímetro urbano da cidade, temerosos de que a 

implantação de um novo traçado obrigasse desapropriações e afetassem a posse da 

propriedade privada, alegaram a existência de problemas que exigiam solução mais 

urgente, considerando desnecessária a elaboração do plano naquele momento 

(GIRÃO, 1979; SALES, 1996). Suas diretrizes, no entanto, perduraram e 

influenciaram certos aspectos dos planos de ordenamento físico-territoriais 

elaborados posteriormente. 

 A seguir, passamos à leitura dos planos de ordenamento físico-territoriais 

elaborados para Fortaleza a partir da década de 40. 
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4. O CENTRO DE FORTALEZA E OS PLANOS DE ORDENAMENTO FÍSICO-
TERRITORIAIS 
 

4.1. Introdução. 

 

 Com o “Plano de Remodelação e Extensão da Cidade de Fortaleza” de 

Nestor de Figueiredo tem início período no qual se verificam iniciativas por parte do 

poder público municipal quanto à elaboração de planos de ordenamento físico-

territorial para a cidade. 

 Tais iniciativas têm, entretanto, como motor principal, a percepção da forma 

desordenada pela qual se vinha processando a expansão das áreas urbanas e a 

verificação dos alarmantes índices de crescimento demográfico. 

 A despeito deste fato, não se pode deixar de ressaltar que tais iniciativas 

representaram esforços no sentido de oferecer à cidade perspectivas de 

desenvolvimento urbano com base em planos abrangentes, prospectivos e até 

ousados para a época, tendo, estes, sido objeto de elaboração criteriosa e 

competente. Todavia, como se sabe, pouco se fez com relação à aplicação de suas 

diretrizes nos anos que se seguiram à sua elaboração. 

 Por sua própria natureza, os planos freqüentemente defendiam intervenções 

físicas ou normativas que conflitavam com os interesses da classe proprietária que 

mantinha, do passado, a herança ideológica que identificava a posse da propriedade 

privada de bem imóvel como a representante maior do poder econômico da família e 

da empresa. 

 Alguns aspectos e diretrizes destes planos, porém, se não repercutiram 

diretamente no espaço urbano, passaram a constituir possibilidades e alternativas à 

orientação da expansão da cidade. Tanto que algumas delas são retomadas 

repetidamente nos planos subseqüentes; absorvidas, reformuladas ou adaptadas 

pelas iniciativas das sucessivas administrações municipais, ou até mesmo 

atualizadas nas propostas recentes de requalificação de zonas específicas da 
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cidade como as que serão analisadas neste trabalho e que incidem sobre o centro 

urbano. 

 Dos anos trinta até os dias de hoje Fortaleza foi objeto da sistematização de 

diretrizes e intervenções urbanísticas em seis planos de ordenamento físico-

territoriais: o “Plano de Remodelação e Extensão da Cidade de Fortaleza” de Nestor 

de Figueiredo, contratado e elaborado em 1933, não obteve apoio do Conselho 

Municipal e foi arquivado; o “Plano Diretor para Remodelação e Extensão da Cidade 

de Fortaleza” de autoria do engenheiro e urbanista José Otacílio de Saboya Ribeiro, 

elaborado em 1947, apesar de aprovado não foi posto em prática em virtude da forte 

pressão dos proprietários privados que se sentiam lesados pelas medidas de 

alargamento de vias e desapropriações de terrenos; o “Plano Diretor da Cidade de 

Fortaleza” elaborado pelo urbanista Hélio Modesto e aprovado pela Câmara 

Municipal em 1963; o “Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana 

de Fortaleza – PLANDIRF”, elaborado pelo consórcio SERETE S.A., S.S. 

Consultoria e Jorge Wilheim Arquitetos Associados entre os anos de 1969 e 1971; o 

“Plano Diretor Físico” de 1975, elaborado no âmbito da CODEF – Coordenadoria de 

Desenvolvimento Urbano de Fortaleza, posteriormente atualizado e revisto quando 

da aprovação da sua Legislação Básica em 1979; e o “Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano de Fortaleza – PDDU-FOR”, em vigor desde 1996 e, 

atualmente, em processo de revisão. 

 Os quatro primeiros planos foram elaborados num período de grande 

incremento populacional no qual se puderam verificar as insuficiências da estrutura 

projetada no século XIX com relação à mobilidade dos fluxos, à absorção do 

contingente populacional e à oferta de serviços urbanos. Preconizavam a 

modernização da estrutura urbana, a preparação para a emergência de um novo 

modelo de cidade e o desenho urbano que denunciasse o grau de importância 

regional que Fortaleza prenunciava. Apresentavam feição mais abrangente, fixando-

se não somente na correção de problemas imediatos ou nas normatizações legais, 

mas, sobretudo, na proposição de uma estrutura urbana capaz de absorver as 

demandas sociais e tecnológicas emergentes e futuras. 

 Os últimos planos apresentam perspectiva diversa. Elaborados a partir da 

década de setenta, quando a população do município atinge os 850.000 habitantes e 

prenuncia o processo de metropolização, apresentam medidas essencialmente 
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reguladoras da situação urbana consolidada e irreversível com a qual se deparam. 

As contradições sociais e urbanas advindas do processo de acumulação capitalista 

transferem ao mercado o papel de produtor direto do espaço urbano, restando ao 

poder municipal exercer papel secundário nesta produção por meio da legislação 

urbanística que, supostamente, regularia a iniciativa privada (VILLAÇA, 2001). A par 

desta condição secundária e da freqüente defesa, por parte do Estado, dos 

interesses de empreendedores privados, estes planos apresentam diretrizes 

urbanísticas que são mais incentivadoras do uso intensivo e extensivo do solo do 

que propriamente balizadoras da organização espacial da cidade com vistas à 

melhor hierarquização funcional das atividades. 

 Interessa-nos, neste estudo, que a análise destes planos permita destacar 

aquelas intervenções e proposições urbanísticas cujo objeto foi o centro da cidade. 

Desse modo pretendemos ressaltar os modelos de cidade e centro que propunham 

estes planos. 

 

4.2. O “Plano Diretor para Remodelação e Extensão da Cidade De Fortaleza” de 

Saboya Ribeiro – 1947. 

 

 As proposições de Saboya Ribeiro para Fortaleza encontram-se 

sistematizadas num conjunto de pranchas de desenho e em memorial justificativo 

apresentados à Prefeitura Municipal em 1947 (RIBEIRO, 1955). Da análise destes 

documentos pode-se inferir um modelo de intervenção que parte da manutenção da 

estrutura urbana existente, defendendo, porém, seu ajustamento em função das 

modernas necessidades de deslocamento; do modo de vida urbano mais saudável 

em razão de melhores condições sanitárias; da recuperação de elementos 

importantes da paisagem natural; da forma urbana deliberadamente projetada e da 

extensão planejada com base no desenho de bairros cujos limites seriam uma grade 

de vias ortogonais, diagonais e radiais, hierarquizadas. 

 Partindo de judicioso levantamento da situação existente e de conhecimento 

apurado acerca da ocupação do território cearense e da evolução urbana de 

Fortaleza, Saboya Ribeiro destaca as premissas que regem as proposições de seu 
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plano. Assevera, de início, que a solução do problema de remodelação da cidade 

deve partir da correção de aspectos dos planos de Silva Paulet e Adolfo Herbster, 

implantados no século XIX. 

 

O erro de Paulet foi não haver coordenado os planos de Oeste e Leste 
entre si, nem ter promovido a reforma do núcleo do Pajeú, articulando os 
dois planos anteriores. Por sua vez, Herbster não promoveu a necessária 
articulação entre o plano de xadrez que sistematizara e as vias radiais que 
hoje formam a espinha dorsal do desenvolvimento dos diversos bairros, 
ontem caminhos que vivificavam as relações do interior com a Capital 
(RIBEIRO, 1955). 

 

 Destaca a excelente qualidade espacial do centro da cidade, mas ressalta a 

condição de marginalidade do vale do Pajeú ao afirmar que 

o plano de Fortaleza do século passado, que ficou praticamente contida nos 
limites dos ‘bulevares’ de Herbster, pode ser classificado como excelente 
quanto à disposição e número de praças públicas, à sistematização e 
largura das ruas, não obstante haver o núcleo do Pajeú se mantido 
encrustado em meio da urbs, quase como um corpo extranho (sic) 
(RIBEIRO, 1955). 

 

 Denuncia a falta de planejamento da expansão verificada nas décadas que se 

seguiram ao plano de Herbster e a condição espacial das áreas ocupadas quando 

diz que 

no século atual nada ou quase nada foi feito no sentido de dar à cidade uma 
nova estrutura. (...) O crescimento feito à margem das vias radiais que se 
estendiam fora desses limites (Avenida Bezerra de Menezes, Avenida 
Visconde de Cauípe, prolongamento da rua Senador Pompeu, Avenida 
Visconde do Rio Branco, Rua Santos Dumont, etc.) é fruto de iniciativa 
privada, sem que estivesse a guiá-lo nenhum plano geral ou diretrizes 
urbanísticas, consentâneas com as novas necessidades urbanas, estas 
conseqüentes do desenvolvimento demográfico e das conquistas do 
progresso. (...) Rarearam as praças novas num contraste humilhante, 
quando comparamos estas com o número de praças existentes na cidade 
de antanho; e pior que isto: as velhas praças viram-se tomadas de assalto 
por novos edifícios, como se na cidade não existissem outros locais para 
implantação dos edifícios públicos, que o seu desenvolvimento cultural e 
material reclamavam (RIBEIRO, 1955). 

 

 Para Saboya Ribeiro, a correção destes e outros problemas exigiam a 

intervenção na malha urbana da cidade de modo a alterar o esquema em xadrez, 
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articulando-o a um sistema de vias diagonais. Desta disposição de ruas e avenidas 

resultaria o desenho dos bairros, unidade base da proposta. Nesse sentido afirma: 

Modernamente, o objetivo de um traçado urbano não é simplesmente 
criar ruas de fácil locação e lotes favoráveis à colonização e à 
construção de edifícios. Indispensável é levar em consideração as 
correntes de tráfego, as variedades de aspectos das ruas e dos 
bairros, resultantes da complexidade da vida moderna. A tradição, 
tão cara aos cearenses, das ruas retas e longas e do traçado em 
xadrez, tem evidentemente de sofrer restrições, sobretudo a partir 
das zonas em que o ‘gridiron’ encontra as vias radiais – espinha 
dorsal da extensão urbana (RIBEIRO, 1955). 

 

 E, evidenciando as influências do urbanismo culturalista de Camillo Sitte, 

defende que 

o sistema em xadrez não é o mais favorável à estética urbana; não que tal 
sistema seja antiestético em si mesmo, mas porque não permite dar realce 
aos edifícios e nenhuma oportunidade favorável às composições 
urbanísticas ou paisagísticas. As grandes linhas retas são, de fato, pouco 
vantajosas às perspectivas urbanas (RIBEIRO, 1955). 

 

 O plano de Saboya Ribeiro pretende marcar, do ponto de vista do desenho 

urbano, uma inflexão para a moderna concepção de cidade, apontando para a 

superação do modelo tradicional que balizara a evolução de Fortaleza até aquele 

momento, e que se cristalizara nas proposições dos planos de Paulet e Herbster. 

 Calcado, fundamentalmente, no físico-territorial – conforme atesta a epígrafe  

“remodelação e extensão” – , o Plano Diretor considerava que a cidade apresentava 

dimensão territorial e populacional que admitia e requeria o investimento em 

soluções que melhor a preparassem para o inevitável salto de desenvolvimento a ser 

produzido pelos progressos da indústria no futuro próximo. Representava a 

possibilidade de dotar a cidade de uma estrutura identificada com a perspectiva de 

vida moderna proporcionada pelos avanços tecnológicos conquistados e 

anunciados.
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Figura 03 
 

 “Plano Diretor para Remodelação e Extensão da Cidade de Fortaleza” elaborado por Saboya 
Ribeiro em 1947. Planta do sistema viário com indicação dos circuitos de avenidas. 

Fonte: FORTALEZA - CODEF/PMF, 1979. 
 

As proposições de Saboya Ribeiro referem-se às concepções urbanísticas 

difundidas à época por teóricos como Lavedan e René Danger, além das 

concepções de cidade presentes nas obras de Ebenezer Howard e Raymond Unwin. 

A estrutura que concebe pretende reforçar a condição radial-perimetral do desenho 

da cidade; a disposição harmoniosa dos bairros e, nestes, dos equipamentos 

urbanos; a hierarquia entre o centro principal e os diversos subcentros de que cada 

bairro disporia; a universalização dos transportes motorizados, tanto particulares 

quanto coletivos e a admissão de uma população máxima a habitar a área 

urbanizada. 
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Figura 04 

 
“Plano Diretor para Remodelação e Extensão da Cidade de Fortaleza” elaborado por Saboya 

Ribeiro em 1947. Planta de divisão e nomenclatura dos bairros. 
Fonte: FORTALEZA - CODEF/PMF, 1979. 

 

Estas diretrizes o aproximam do modelo de Howard da cidade-jardim: 
desenvolvimento a partir de círculos concêntricos conectados por grandes artérias e 
bulevares, articulando e hierarquizando bairros espacialmente diferenciados, entremeados 
por grandes áreas verdes para a fruição e o desafogo. De Unwin apreende a importância do 
centro como espaço singular no contexto da cidade e da implantação, neste, dos edifícios 
oficiais e o papel complementar que caberia aos centros secundários como espaços da 
instalação de equipamentos urbanos de apoio direto à comunidade como educação, lazer e 
cultura. 

 Ribeiro estaria, ainda, preocupado em dotar a cidade de uma imagem que permitisse 
sua fruição e legibilidade, garantindo ao observador a compreensão, reconhecimento e 
organização de suas partes num todo coerente (LYNCH, 1999). Decorre disto a ênfase na 
estrutura viária e na hierarquia dos deslocamentos. 

 Considerava indispensável à cidade que seu crescimento se desse de forma regular 
e uniforme, o que permitiria à municipalidade dotar as suas diferentes zonas de 
indispensáveis serviços de utilidade pública, os quais seriam insustentáveis caso a cidade 
se expandisse irregularmente, de modo disperso. Para tanto, observa que a primeira 
preocupação da municipalidade deveria ser a de promover o preenchimento dos vazios 
urbanos existentes – o que otimizaria os deslocamentos – fazendo com que a cidade 
crescesse metodicamente como na primeira fase de sua expansão, orientada pelos planos 
de Paulet e Herbster (RIBEIRO, 1955). 
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 Das carências da cidade no campo dos transportes públicos, da condição da  

pavimentação das vias e do aumento crescente no número de automóveis decorre o 

fato de ser o sistema viário a ossatura do Plano Diretor.  

Partindo da estrutura viária, Ribeiro elabora as seguintes diretrizes de 

intervenção: 

• Criação de avenidas-canais ao longo dos talvegues dos córregos que 

atravessam a cidade, favorecendo o saneamento urbano através do 

escoamento de águas pluviais e do estabelecimento de redes de esgotos 

sanitários, permitindo o melhor aproveitamento dos terrenos marginais; 

• Implantação de espaços livres nos diversos bairros para futuras áreas 

verdes, praças e parques, evitando o adensamento exagerado de suas 

áreas construídas; 

• Aproveitamento do vale do riacho Pajeú, nas adjacências do centro 

comercial, de modo a recuperar para a cidade áreas de reduzido valor 

econômico, transformando-as em áreas úteis e necessárias ao 

embelezamento e extensão do centro urbano, destinando-as à formação 

de um Centro Cívico; 

• Criação de bairro popular no Arraial Moura Brasil objetivando a localização 

de habitações às classes cujas atividades se concentram no centro 

urbano; 

• Articulação dos sistemas de transporte – ferrovias, portos e aeroportos – 

com o plano de avenidas, de modo a permitir a circulação da riqueza do 

Estado através da cidade, sem perturbar seu desenvolvimento; e 

• Fixação dos limites da cidade em função de uma população não inferior a 

400.000 habitantes, a ser atingida em cinqüenta anos. 

Junto a estas diretrizes, perfazendo o arcabouço do plano, figuram aquelas 

que visavam a reconstrução do centro urbano. Estas resultavam do rebatimento 

daqueles pontos essenciais defendidos para o conjunto da cidade. 
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Assim, o sistema de ruas e avenidas – ou circuitos, como concebe o autor – a 

ser implantado deve, necessariamente, afetar o centro urbano, deflagrando um 

processo de verticalização moderada – controlada pelo código urbano – e de 

ampliação dos fluxos em direção àquela zona. Saboya Ribeiro pretendia que 

concomitantemente à urbanização da cidade fosse levada a efeito a 

 

reconstrução gradual do centro urbano, onde os atuais prédios, de 1 e 2 
pavimentos, irão sendo substituídos por outros de altura moderada, o que 
permitirá ir alargando progressivamente as ruas centrais, de modo a poder 
concentrar maior população; a limitação de altura ao máximo de 23,50m (...) 
com as restrições relativas aos pátios de iluminação e ventilação, manterão 
esse adensamento dentro de limites razoáveis, de modo a evitar a 
hipertrofia do centro da cidade (RIBEIRO, 1955). 

 

 O aumento do potencial construtivo proporcionado pela verticalização seria a 

contrapartida ao aumento progressivo de recuos, fato que viabilizaria o gradual 

alargamento das vias. 

 No plano de Saboya Ribeiro o centro é percebido como área que apresenta 

problemas específicos, advindos da condição de centralidade decorrente da posição 

que assumem, no seu interior, o comércio, as atividades de lazer e entretenimento e 

as manifestações políticas e culturais. 

 

Figura 05 
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Vista aérea do centro de Fortaleza na década de 40.  

Fonte: Arquivo Ação Novo Centro. 
 

Seu foco polarizador, a Praça do Ferreira, é o lugar no qual melhor se 

expressam os conflitos do trânsito de pedestres e veículos. O domínio crescente dos 

automóveis de todo tipo nas ruas do centro aponta a iminente saturação dos fluxos e 

sua decorrência elementar: o deslocamento centrífugo das funções urbanas e o 

paulatino congelamento das estruturas centrais. 

 Com seu plano, Saboya Ribeiro procurava antecipar-se a este processo. O 

alargamento das ruas e a construção em altura, alterando a escala urbana, 

favoreceriam a fluidez do tráfego e a ampliação da capacidade de absorção destes 

fluxos. Tal medida tencionava garantir para o futuro a permanência do centro na 

tessitura urbana que a cidade prefigurava. 
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Figuras 06, 07 e 08 
 

Vistas da Praça do Ferreira: final da década de 40 e início da década de 50. Observa-se a 
gradual supressão dos espaços de circulação de pedestre e sua tomada pelas infra-estruturas de 

suporte ao tráfego motorizado.   
Fonte: Arquivo Ação Novo Centro. 

 

 
Figura 09 

 
“Plano Diretor para Remodelação e Extensão da Cidade de Fortaleza” elaborado por Saboya 

Ribeiro em 1947. Projeto para a zona central. 
Fonte: FORTALEZA - CODEF/PMF, 1979. 
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 A remodelação que Saboya Ribeiro propunha para a área central visava a 

melhoria das condições de acessibilidade e mobilidade, uma vez que os fluxos se 

tornariam cada vez maiores em função do tráfego motorizado, que, àquela época, já 

se dava de forma bastante diversificada, por meio de automóveis particulares, 

bondes, carros de aluguel e ônibus. Tais diretrizes se faziam necessárias caso se 

almejasse a manutenção da condição de núcleo da organização urbana que o centro 

desenvolvera até então. 

 Percebe-se do plano de Saboya Ribeiro a ênfase dada às diretrizes de 

desenho urbano. Em que pese o rigor do código urbano que elaborou juntamente 

com o plano diretor, é fato que as preocupações em estabelecer índices e 

coeficientes de regulação do uso do solo e do potencial construtivo são decorrências 

do plano inicial, não causas. Os indicadores estão a serviço de uma diretriz maior, o 

desenho previamente estabelecido. 

 As medidas elaboradas para a zona central referem-se, em grande parte, à 

necessidade de oferecer-lhe melhores condições sanitárias e de higiene. Saboya 

Ribeiro estava, certamente, a par dos discursos médicos e higienistas e das 

proposições modernistas que criticavam  a insalubridade das construções 

geminadas, mal iluminadas e mal ventiladas. Conheceu também as proposições 

elaboradas para os centros de outras cidades do país, especialmente o Rio de 

Janeiro, que fora objeto de vários projetos de requalificação da zona central e 

adjacências a partir do governo Pereira Passos, iniciado em 1904, cujo marco  em 

termos de transformação urbana foi a abertura da Avenida Central, inaugurada em 

1905. 

 
 Figura 10 
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Detalhe do projeto da Avenida Central (atual Rio Branco) no Rio de Janeiro, executado na 
administração do prefeito Pereira Passos e inaugurada em 1905. 

 Fonte: ABREU, 1997. 
 

As proposições de Saboya Ribeiro para o centro de Fortaleza, em 

consonância com as que haviam ocorrido em outras cidades brasileiras, procuravam 

abrir uma perspectiva de dinamização do centro face à situação emergente de 

dificuldade de acessos e escassez de espaços quer para a circulação de pedestres 

e veículos, quer para a ampliação da área construída, condição para a instalação de 

novas unidades comerciais e de serviços, culturais, de lazer, institucionais ou 

governamentais. Estava claro para Saboya Ribeiro a necessidade de intervir 

fisicamente de modo radical para se garantir a escala adequada às solicitações das 

modernas instalações e infra-estruturas.  

 À introdução dos circuitos de avenidas largas no centro urbano, somavam-se 

propostas complementares tais como: abertura de pátios para a ventilação e 

iluminação no interior das quadras, comunicando-os com as ruas, configurando 

espaços de caráter semipúblico; criação de amplas galerias cobertas com cerca de 

seis metros de largura ao longo dos passeios de ruas como Major Facundo e Barão 

do Rio Branco, permitindo, sobre elas, a construção de edifícios em altura, dentro do 

gabarito estipulado de 23,50 metros; conexão das Avenidas Bezerra de Menezes 

com Duque de Caxias; alargamento da rua General Sampaio para 24 metros; 

criação de uma avenida paralela ao mar, à feição de Avenida Central, que cortava o 

centro na altura da rua Liberato Barroso, cruzando todo o perímetro urbanizável de 

leste a oeste, estendendo para além do bairro da Aldeota; duplicação da rua Rufino 

de Alencar, melhorando as condições de transbordo do centro em direção à Avenida 

Monsenhor Tabosa, também mais larga; alargamento das Avenidas Conde D’eu, 

Sena Madureira e Pinto Madeira, conectando-as à Avenida Canal do Pajeú proposta 

que se estendia até a atual Avenida Rui Barbosa e outras. 

 Dentre estas medidas, destacamos aquela que evidencia melhor a 

importância que Saboya Ribeiro procurou atribuir ao centro da cidade: a criação de 

uma zona administrativa na qual se implantariam os edifícios importantes do poder 

municipal, margeando o Pajeú, partindo da rua Pinto Madeira e prolongando-se até 

as proximidades da Catedral. 
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 Com esta medida Saboya Ribeiro estava acenando para a necessidade de 

reforçar a condição de espaço da coordenação das atividades urbanas e a condição 

simbólica do centro. Além disso, já demonstrava a preocupação em se estabelecer 

medidas de preservação e recuperação do patrimônio natural, caso dos riachos 

Pajeú e Jacarecanga. 

 A criação de área para um centro administrativo municipal revela a percepção 

que tinha com respeito ao fato de serem estas atividades fortes candidatas a 

abandonar o centro caso este não viesse a oferecer-lhes as condições de espaço, 

escala, acessibilidade e estacionamentos que viria a solicitar. 

 Esta perspectiva aponta para o desejo de reforçar o papel do centro urbano 

como espaço ao mesmo tempo integrador e simbólico. Tal prerrogativa decorre, nas 

diretrizes de renovação urbana, da intenção de reforçar ou reconstituir uma unidade 

social em torno de espaços referenciais da vida cívica criados, historicamente, nas 

zonas centrais. Sobre este aspecto, afirma Castells: 

 

A ideologia presente nos planos de urbanismo tende a outorgar ao centro 
um papel essencial, justamente nesta perspectiva de elemento integrador. 
Poderíamos resumir o denominador comum da ideologia urbanística na 
proposição: ‘mudar o meio ambiente é mudar as relações sociais’. Ora, os 
planos de urbanismo, suscitados pelo desejo de frear a ‘desorganização 
social urbana’, são animados por um espírito reformador, portanto 
integrador (CASTELLS, 2000). 

 

 A ênfase no desenho urbano revela a crença de Saboya Ribeiro no poder de 
condicionamento e ordenamento da vida urbana exercido pelos efeitos das 
modificações operadas no meio físico. 
 Essencialmente, seu plano defendia a possibilidade da planificação de caráter 

global, bastante diversa das formas restritas e pontuais de intervenção no urbano 

praticadas atualmente, denominas por ARANTES (2001) de urbanismo de migalhas. 

A transformação radical do urbano fez parte do escopo de inúmeros planos e 

projetos urbanísticos do final do século XIX e das primeiras décadas do século XX. 

Estavam a lastrear o plano de Saboya Ribeiro não somente as realizações dos 

países industrializados face ao problema da urbanização galopante, mas toda um 

conjunto de intervenções feitas no país, como as que, no Rio de Janeiro, por 

exemplo, desmontou morros, demoliu centenas de construções e aterrou praias em 

nome do ajustamento do espaço às novas necessidades sociais e econômicas 
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advindas do desenvolvimento tecnológico e das trocas comerciais, isto é, em nome 

da adequação da forma urbana às necessidades de concentração e acumulação do 

capital (ABREU, 1997). 

 Para Saboya Ribeiro, estas realizações eram representativas da possibilidade 

da intervenção estatal maciça sobre o urbano, reorganizando-o sobre novas bases 

econômicas e ideológicas. Mas se estas, por um lado, abriam a possibilidade de 

requalificação do centro através do estímulo ao investimento privado, mantendo-o 

dentro da estrutura urbana de relações, por outro, exigiria dos proprietários a 

disposição em ceder parte da propriedade em favor do interesse público, além da 

visão prospectiva por demais estranha à elite comercial pragmática e imediatista da 

época. 

 A impraticabilidade do plano de Saboya Ribeiro deve-se, sobretudo, à recusa 

dos proprietários de imóveis do centro da cidade em aceitar a subtração de áreas 

construídas em favor do alargamento de vias, aumento de recuos e abertura de 

pátios no interior das quadras. Some-se a isso a inação do poder público, àquela 

época, já refém do poder das forças econômicas representadas pela elite comercial 

que guardava nos terrenos do centro suas maiores reservas de valor. 

 Outro fator, nada negligenciável, é que, a despeito de todos os efeitos 

positivos que se possam extrair do plano de Saboya Ribeiro, não se pode deixar de 

levar em conta o fato de o centro da cidade apresentar número significativo de 

construções de porte e valor relevantes para as condições econômicas da cidade. 

Algumas destas precisamente em quadras que sofreriam desapropriações por força 

do alargamento das vias. 

 Desfazer-se destas edificações exigiria não somente aporte de recursos 

significativos, mas, sobretudo, a propensão ao planejamento de longo prazo, a visão 

prospectiva capaz de prefigurar o porte que a estrutura urbana de Fortaleza viria a 

assumir nas décadas seguintes e a importância da capital no âmbito regional e, 

especialmente, o compromisso com a visão global das questões urbanas em 

detrimento de intervenções particulares, pontuais, freqüentemente vinculadas ao 

jogo político de conveniências e à visão provinciana que considerava patrimônio 

intocável, bastião da memória coletiva, o tecido urbano colonial. 
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 Nos anos que se seguiram à elaboração – e não aplicação – do plano de 

Saboya Ribeiro, Fortaleza apresentou crescimento urbano marcado, 

fundamentalmente, pela extensão da malha urbana, conseqüência de sua ocupação 

pelas levas de migrantes expulsos do interior do Estado. Dados censitários revelam 

que entre os anos de 1940 e 1960 a população da cidade triplicou (SOUZA, 1978). 

 Na virada para a década de 50, a remodelação de Fortaleza e, por 

conseqüência, de seu centro, tornara-se bem mais difícil do que à época do Plano 

de Nestor de Figueiredo, no início da década de 30. Lamentando o fato, relata-nos 

Raimundo Girão: 

Não pode concretizar-se o Esboço Nestor de Figueiredo, iniciado em 
momento mais que próprio à sua fácil objetivação, porque, então, a parte 
periférica da cidade se constituía quase todas de terrenos baldios ou de 
construções sem valor apreciável (GIRÂO, 1979). 

 

 Mais adiante, constatando as dificuldades de implantação do Plano Saboya 

Ribeiro, formula uma crítica pertinente: 

O Plano Saboya Ribeiro, tecnicamente, era digno de todos os elogios, mas 
não fora a resultante de estudos mais aprofundados, mais realistas, das 
possibilidades econômicas da cidade, além de ter surgido, no tocante à sua 
adoção oficial, com um grave erro de origem. Foi tornado obrigatório ex-
abrupto, mediante um apressado Decreto-lei, sem transitar pelos crivos 
purificantes da Comissão do Plano da cidade. Forçava-se, 
aprioristicamente, a obrigatoriedade de muitas soluções impossíveis, por 
sobre-modo avançadas ou atrevidas, como se um trabalho dessa espécie 
dependesse tão somente dos devaneios do arquiteto ou da vaidade do 
governador do município, ansioso por ligar o seu nome a obra de tanto 
mérito e importância. Morreu por ter nascido inviável, esta segunda tentativa 
de urbanização de Fortaleza. Morreu pela carência de ponderação no seu 
ajustamento à realidade e, principalmente, porque lhe faltou o 
indispensável, lento e seguro preparo de uma consciência ou mentalidade 
geral, que o garantisse contra as insólitas reações que os planos de cidade 
necessariamente provocam (GIRÃO, 1979). 

 
 Na sua ousadia e visão prospectiva o Plano de Saboya Ribeiro foi condenado, 

praticamente de saída, ao limbo da não-vigência. Nem mesmo a redemocratização 

pós-Estado Novo foi impulso à sua aplicação, ao contrário, o clima geral de ojeriza 

às leis que levavam ao “estado de embriagues populista” acabou por reforçar a 

condição de não aceitação do caráter normativo e ordenador das intervenções 

urbanas previstas nos Planos Diretores. 
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 Fortaleza perdia mais uma oportunidade de estabelecer diretrizes urbanísticas 

mais condizentes com sua dimensão e importância regional, e com a solução dos 

problemas urbanos que enfrentava. 

 Dezesseis anos após a elaboração do Plano Saboya Ribeiro, nova 

oportunidade surgiria com a aprovação, pela Câmara Municipal, do Plano Diretor da 

Cidade de Fortaleza elaborado pelo arquiteto e urbanista Hélio Modesto. A seguir, 

pretende-se destacar as proposições deste plano com respeito ao centro da cidade. 

 

4.3. O “Plano Diretor da Cidade de Fortaleza” de Hélio Modesto – 1963. 

 

Aprovado em 1963, o Plano Hélio Modesto, na sua avaliação da situação 

existente, depara-se com uma série de problemas urbanos cujas causas já haviam 

sido detectadas por Saboya Ribeiro e cujo agravamento decorreu, em grande parte, 

da não aplicação das intervenções propostas por este. Daí a insistência com que 

Hélio Modesto irá defender soluções semelhantes às anteriores, especialmente no 

que diz respeito ao centro da cidade. 

 A perspectiva com que Hélio Modesto trabalha, no entanto, difere da de seu 

antecessor pelo fato da cidade apresentar sua estrutura ainda mais consolidada – 

sobretudo o centro da cidade – e seus problemas e insuficiências urbanas com 

maior gravidade. 

 Ao contrário do que pôde sugerir Saboya Ribeiro, para Hélio Modesto não foi 

possível delinear proposições urbanísticas de porte tal que afetassem a estrutura da 

cidade como um todo. O enfrentamento da realidade urbana teve que se basear em 

estudos econômicos e sociais mais apurados; o que revela o desejo de que o plano 

a ser elaborado contemplasse diretrizes urbanísticas que minimizassem a condição 

de segregação social que marcava o desenvolvimento de Fortaleza. 

 Procurando abranger as questões relativas à organização social da 

população, bem como as formas e tendências de uso e ocupação do solo, elaborou 
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uma abordagem integrada das proposições urbanísticas junto aos aspectos 

econômicos, sociais e administrativos (FORTALEZA - PMF/IPLAM, 1991). 

 O levantamento que fez da situação urbana e as proposições que elaborou 

concentram-se, especialmente, no zoneamento de funções e atividades e nos 

sistemas de circulação. 

 No escopo do plano de Hélio Modesto as diretrizes de circulação referem-se 

aos modos de transporte rodoviário, marítimo, ferroviário e aéreo e, 

destacadamente, ao sistema de vias, para o qual defendia a hierarquização com 

base nos alargamentos, na fixação dos afastamentos das edificações e nas 

soluções de cruzamentos. 

 O zoneamento proposto, baseado nos princípios da Carta de Atenas, visava 

ao agrupamento das funções análogas nos locais mais adequados ao 

funcionamento de cada uma e do conjunto (FORTALEZA - PMF/SUPLAM, 1969). 

 Dentre as diretrizes do zoneamento destacamos: incentivo ao 

desenvolvimento dos bairros através da criação de subcentros nos locais com 

potencial para originá-los, tais como pontos de convergência da população, núcleo 

comercial já esboçado, agrupamento de equipamentos sociais etc. e renovação 

urbana da zona central, cujas intervenções fundamentais seriam: implantação de um 

Centro Cívico Administrativo; remoção de equipamentos cuja função fora 

caracterizada como incompatível com as diretrizes do plano; implantação de locais 

de concentração pública na região do Poço das Dragas, dentro do esquema 

proposto para a execução da Avenida Beira-Mar; provisão de estacionamentos 

compatíveis com os fluxos existentes e futuros; implantação de terminais de 

transporte de passageiros em terrenos a serem liberados pela saída de 

equipamentos considerados inadequados ao desenvolvimento do centro e 

implantação de uma via paisagística às margens do riacho Pajeú. 

 Boa parte destas medidas são recorrências, em outra escala, daquelas 

sugeridas por Saboya Ribeiro. O problema do centro da cidade, portanto, 

continuava, essencialmente, o mesmo: a especialização funcional em torno do 

comércio varejista, o estrangulamento da malha viária em função da permanência 
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dos traçados e a fuga de atividades que garantiam a presença heterogênea dos 

diversos estratos sociais. 

 Agravadas essas condições nos dezesseis anos que se seguiram à 

elaboração do Plano Saboya Ribeiro, coube a Hélio Modesto trata-las de modo mais 

pragmático. 

 No que diz respeito ao centro da cidade, a diretriz central do plano de Hélio 

Modesto refere-se à sua reestruturação enquanto espaço da articulação das funções 

urbanas. O papel de cabeça do sistema urbano seria desempenhado pela condição 

de espaço singular e por seu referencial simbólico. Este, amparado na valorização 

do espaço público e na implantação dos edifícios governamentais. 

 Considerando o porte da cidade e o ritmo lento de renovação urbana do 

centro da cidade, Hélio Modesto propõe intervenções físicas que partem da 

supressão de alguns edifícios por ele considerados inadequados às diretrizes do 

Plano Diretor. Estabelece, para tanto, a gradual remoção de equipamentos como o 

Mercado Central, o comércio atacadista, a Santa Casa, a penitenciária (hoje 

Emcetur), o Cemitério João Batista e a Estação João Felipe e seu parque ferroviário. 

Disponibilizadas estas áreas e remodeladas as principais praças do centro, 

promover-se-ia sua articulação com as áreas marginais ao Riacho Pajeú e com a 

zona do Poço das Dragas de modo a restabelecer o equilíbrio entre espaços 

construídos e espaços livres numa escala adequada à dimensão da cidade e à sua 

condição de influência regional. 

 O estabelecimento desta nova escala propiciaria a recomposição da face 

marítima do centro, o melhor atendimento aos fluxos cada vez mais exigentes de 

acessibilidade e mobilidade e a verticalização moderada, dentro do gabarito 

preconizado de doze pavimentos. 

 A área na qual Hélio Modesto percebia as mais evidentes potencialidades 

paisagísticas para a implantação do seu projeto de transformação da escala urbana 

do centro situava-se às margens do Riacho Pajeú, no trecho compreendido entre a 

Avenida Dom Manuel e a praia que, àquela época, já se encontrava parcialmente 

ocupada pelo mercado atacadista. 
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Figura 11 
 

Prancha do “Plano Diretor da Cidade de Fortaleza” de Hélio Modesto – 1963, contendo a indicação 
da hierarquização do sistema viário. Observe-se a ausência de obras viárias de destaque no centro 

da cidade, exceção feita à via paisagística que margeia o Riacho Pajeú. 
Fonte: FORTALEZA - CODEF/PMF, 1979. 

 

Hélio Modesto considerava urgente a recuperação do leito do riacho e a 

transformação de suas adjacências em parque urbano com dimensões capazes de 
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atender as necessidades de espaços públicos para o lazer e as manifestações 

políticas e culturais da população. Percebia, também, a possível atratividade que tal 

intervenção poderia suscitar aos proprietários privados da época, bem como aos 

futuros investidores e especuladores imobiliários que, por certo, Fortaleza viria a 

conhecer, a julgar pelo desenvolvimento alcançado pelo setor da construção civil em 

outras capitais do país. 

Hélio Modesto propõe a criação de um Centro Cívico Administrativo que 

reunisse todos os edifícios do poder e cujo desenvolvimento seria orientado por um 

plano de massa que estabeleceria a gradual implantação dos edifícios conforme as 

possibilidades dos órgãos públicos. Nas proximidades desta zona administrativa 

sugere a disponibilização de áreas à iniciativa privada, para a instalação de edifícios 

cujas características de uso viessem dar sustentabilidade ao uso do parque e 

incrementar o dinamismo do centro da cidade. 

Hélio Modesto pretendia que a intervenção naquela área proporcionasse a 

valorização da terra capaz de atrair o interesse da iniciativa privada em construir 

seus hotéis, edifícios de escritório, teatros, equipamentos culturais e habitações 

multifamiliares, dentro da perspectiva de incentivo ao incremento do uso misto na 

área central. 

Percebe-se que a preservação ambiental do Riacho Pajeú e a preservação de 

suas margens são preocupações marcantes no plano de Hélio Modesto. Além das 

medidas que sugere para ocupação daquela área, promovendo o uso público a partir 

da retirada das atividades inadequadas ao centro urbano, defende a necessidade de 

implantação de uma via paisagística que, acompanhando seu leito, demarcaria seus 

limites de preservação, contendo sua apropriação privada. Este recurso segue a 

mesma diretriz sugerida para o parque da Avenida Beira Mar, e era medida 

freqüente nas intervenções em áreas litorâneas das capitais. Destaque para o Rio 

de Janeiro, onde as grandes avenidas, à feição de bulevares, associadas aos 

amplos calçadões arborizados, garantiam o uso público da faixa de praia e impediam 

a construção de obstáculos físicos entre esta e o mar. 

 Servia, também, ao propósito de melhorar as condições de saneamento e 

drenagem da região do Pajeú, garantindo a necessária permeabilidade do solo. 
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Figura 12 
 

Prancha do “Plano Diretor da Cidade de Fortaleza” de Hélio Modesto – 1963, indicando as 
intervenções a serem executadas no centro da cidade. Destaque: equipamentos a serem removidos e 

liberação de espaços para uso público; urbanização das margens dos Riachos Pajeú e Jacarecanga 
com implantação de vias paisagísticas e ruas para uso exclusivo de pedestres.  

Fonte: FORTALEZA - CODEF/PMF, 1979. 
 

 Na porção oeste da periferia do centro da cidade, o Riacho Jacarecanga seria 

objeto de intervenções semelhantes. Deste modo, Hélio Modesto procurava 

estabelecer equidade no tratamento das potenciais áreas de proteção paisagística 

lindeiras à zona central. 
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 Aspecto que chama a atenção no plano de Hélio Modesto é o fato deste não 

prever alargamentos de vias no centro da cidade, exceção feita à Avenida José 

Bastos, que, seguindo o leito da via férrea, estender-se-ia até os terrenos da 

Estação João Felipe – onde surgiria um terminal de ônibus urbanos – e à rua Meton 

de Alencar que, com o aumento de sua caixa, constituiria o primeiro anel de 

circulação em torno do dentro da cidade, suplantando a Avenida Duque de Caxias 

em capacidade de absorção de tráfego. 

 O plano considerou que o alargamento das vias e a provisão de áreas de 

estacionamento por meio de desapropriações não poderiam ser feitas com os 

recursos de que dispunha a administração naquele momento (FORTALEZA – 

PMF/SUPLAM, 1969). 

 Caberia à municipalidade promover a renovação urbana do centro a partir do 

gradual deslocamento daqueles equipamentos incompatíveis com seu 

desenvolvimento equilibrado e da criação de mecanismos que estimulassem a 

valorização das áreas naturais periféricas ao centro e potencializassem a atração de 

investimentos por parte do capital privado. 

 No núcleo central propriamente dito, Hélio Modesto propõe a criação de ruas 

exclusivas para pedestres. Fechadas ao tráfego motorizado, as ruas Liberato 

Barroso e Guilherme Rocha – esta já de uso exclusivo de pedestre desde 1956 – 

teriam suas calçadas niveladas e pavimentadas adequadamente, efetuando a 

ligação entre as praças de maior movimento do centro: Praça do Ferreira e Praça 

José de Alencar. 

 De modo geral, as propostas de Hélio Modesto são mais factíveis que as de 

Saboya Ribeiro, embora sua realização exigisse maior disposição política e visão 

ampla dos dirigentes municipais no trato com os proprietários privados, assim como 

ousadia para enfrentar as forças contrárias ao desaparecimento de determinadas 

estruturas arquitetônicas que o tempo consolidara como parte do acervo sentimental 

da sociedade. 

 Alem das dificuldades que a municipalidade necessariamente enfrentaria nas 

negociações imobiliárias, outras, da ordem política, viriam comprometer a aplicação 

das diretrizes do plano. 
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Nos anos que se seguiram à aprovação do plano Hélio Modesto instalaram-se 

novas perspectivas para a gestão municipal. O quadro político-institucional 

estabelecido no país após o golpe militar de 1964 irá contribuir para a permanência 

da estrutura urbana na zona central. A perda de autonomia dos governos municipais 

face à centralização autoritária irá abrir o caminho para o projeto desenvolvimentista 

e modernizador que, na esfera urbana, irá privilegiar novo projeto geopolítico. Neste, 

o centro da cidade torna-se espaço residual do ponto de vista das intervenções e 

investimentos de remodelação. 

 O plano de Hélio Modesto terá algumas de suas medidas executadas, ainda 

que, em alguns casos, tardiamente. Dentre elas a abertura da Avenida Beira-Mar e 

seu calçadão-parque, abertura da Avenida Aguanambi (1972) e a construção do 

terminal rodoviário (1973) segundo a indicação de implantá-lo nas proximidades da 

chegada da atual BR-116. 

 No centro da cidade, porém, o plano não se efetivou. Repercussões se 

fizeram sentir no adensamento vertical nas proximidades da Praça do Ferreira e Rua 

Sena Madureira, conseqüência da ampliação de gabaritos e do efeito polarizador 

que o bairro da aldeota começava a exercer. Mas, o que sucedeu foi a invasão 

paulatina do tráfego motorizado, especialmente do transporte coletivo, produzindo 

ruas mais congestionadas, praças e parques cada vez mais confinados. 

As demandas crescentes por espaço de circulação e para a implantação de 

novas edificações – ainda que sobre os mesmos terrenos – denunciavam a 

concentração da maior parte dos empregos e oportunidades de trabalho que 

ocupavam tanto as pessoas de mais baixa renda como as classes média e alta 

embora estas ali não mais residissem. 

A substituição de edificações verificada nos anos posteriores seguiu o mesmo 

padrão diagnosticado pelo plano: manutenção da escala urbana e da situação 

fundiária com a predominância de lotes estreitos que impediam a verticalização 

adequada. Na prática, a não vigência do plano significa a transferência das decisões 

sobre as formas de ocupação do solo para a iniciativa dos proprietários privados. 

Estes, de modo geral, não consideravam, nas suas negociações, qualquer 

possibilidade de estabelecer no centro as bases de uma reorganização espacial e 
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paisagística que viabilizasse a superação da estrutura fundiária e a realização da 

função social da propriedade. Tampouco seria possível, sem a intervenção prevista 

para a região do Pajeú, a recuperação de seu caráter simbólico por meio  da 

reestruturação das funções governamentais. 

Infenso às remodelações urgentes que o espaço urbano reclamava, o poder 

público municipal, refém de interesses privados, condenava o centro da cidade a, 

mais uma vez, atravessar, ileso, um processo de planejamento urbano que, com 

visão prospectiva, almejava para aquela área uma escala mais adequada à 

importância da capital. 

 

4.4. O “Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Fortaleza – 

PLANDIRF” – 1971. 

 

 No início da década de 70, Fortaleza foi objeto de um novo plano de 

ordenamento físico-territorial. O Plano de Desenvolvimento Integrado da Região 

Metropolitana de Fortaleza fora elaborado para tornar-se o instrumento balizador do 

desenvolvimento urbano preconizado pela nova forma de organização territorial cuja 

base era a criação das Regiões Metropolitanas e que consistia num projeto 

geopolítico de integração do território nacional e do desenvolvimento industrial com 

base em uma sociedade dominantemente urbana (DAVIDOVICH, 2003). 

 No seu escopo, abrangia medidas de reestruturação do espaço de 

assentamento e de expansão urbana calcada no investimento em infra-estrutura. 

Pretendia que estas servissem ao aumento da fluidez dos mercados e da força de 

trabalho, favorecessem a dispersão urbana e, indiretamente, repercutissem no 

crescimento do mercado imobiliário. 

 À ênfase na integração metropolitana o plano contrapunha a renovação 

urbana do centro da cidade. Esta, no entanto, pautava-se na delimitação ainda mais 

restrita do campo de possibilidades de intervenção que a apresentada por Hélio 

Modesto. A não repercussão das proposições do plano anterior permite inferir a 
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perspectiva pontual – embora rigorosamente demarcada nas sucessivas etapas de 

execução – que norteavam as propostas contidas no PLANDIRF. 

 No diagnóstico apresentado o PLANDIRF refere-se ao centro como espaço 

carente de ajustes de ordem física e de otimização do desempenho de funções. 

Atesta a permanência do quadro desordenado da verticalização, o desequilíbrio 

entre espaços livres e construídos, a saturação dos conflitos de circulação e a 

evasão de funções que sustinham a centralidade, tais como a habitacional e a 

administrativa. Afirma, segundo levantamento, que 54% das repartições públicas 

localizadas no centro manifestavam intenção de se mudarem por razões de 

dificuldades de acesso, estacionamento e expansão.  

 

Figura 13 
 

PLANDIRF – 1971: Renovação do centro urbano – 1ª etapa.  
Implantação de circuito de pedestres nas Ruas Guilherme Rocha, Liberato Barroso, Major Facundo, 

Barão do Rio Branco e General Bezerril e de ruas para estacionamento de veículos nas proximidades 
do Pajeú. As Praças José de Alencar e Castro Carreira já haviam se tornado terminais de ônibus.  

Fonte: FORTALEZA - PMF/SUPLAM, 1971. 
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As diretrizes de intervenção do PLANDIRF concentram-se num núcleo 

específico dentro da área central, denominado “Core”, cujos limites eram as Ruas 

João Moreira, 24 de Maio, Pedro Pereira e Governador Sampaio. Neste “Core” a 

renovação seria realizada em etapas e objetivava a criação de condições mais 

propícias ao bom desempenho  das atividades inerentes ao centro urbano, tais como 

comerciais, culturais, recreativas e administrativas (FORTALEZA - PMF/SUPLAM, 

1971).  

 

Figura 14 
 

PLANDIRF – 1971, Renovação do centro urbano – 2ª etapa. 
Ampliação do circuito de pedestres, incluindo a Rua General Sampaio e a Praça José de Alencar, 

reconvertida. Transferência do terminal nela situado para a quadra lindeira, entre a Rua 24 de Maio e 
a Avenida Tristão Gonçalves, incorporando, para este uso, a Praça da Lagoinha.  

Fonte: FORTALEZA - PMF/SUPLAM, 1971. 
 

Este “Core” deveria estar livre do cruzamento do tráfego de passagem, 

privilegiando a adequação ao fluxo de pedestres, ali predominante. Para tanto, 
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sugere a hierarquização das vias no seu interior com base na ampliação das ruas de 

pedestre e na determinação de outras para fins de estacionamento.  

 Posteriormente à implantação do conjunto de ruas de uso exclusivo de 

pedestres dar-se-ia a expansão horizontal do centro em direção à zona de praia 

adjacente, cujo saneamento e reurbanização adequariam-na aos usos turísticos, 

recreativos e comerciais pretendidos. 

 

Figura 15 
 

PLANDIRF – 1971, Renovação do centro urbano – 3ª etapa. 
Extensão do centro em direção à zona de praia. Ampliação do circuito de pedestres com a extensão 

do tratamento das Ruas General Bezerril, Major Facundo e Barão do Rio Branco até o Passeio 
Público e a região do Forte. Ao final pretendia-se conectar os três principais espaços públicos do 
centro da cidade: Praça José de Alencar, Praça do Ferreira e Passeio Público. Este circuito seria 

alimentado pelos terminais localizados na Praça Castro Carreira e ao longo da Rua Sena Madureira. 
Fonte: FORTALEZA - PMF/SUPLAM, 1971. 

 

 Esta expansão se daria mediante a aplicação de medidas semelhantes às 

recomendadas pelo plano de Hélio Modesto. Incorporação das áreas marginais aos 
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riachos Pajeú e Jacarecanga, construção da Avenida José Bastos sobre o leito da 

via férrea, incentivo à verticalização e retirada de equipamentos como Cemitério, 

Cadeia, Estação Ferroviária, Santa Casa e Mercado Central. Propunha, ainda, a 

remoção de depósitos abandonados, favelas e antigas instalações portuárias 

localizadas na área do Poço das Dragas. 

 O PLANDIRF considerava que a manutenção do dinamismo da zona central e 

de sua condição de centralidade pela permanência dos fluxos heterogêneos que 

abrigava, dependeria de sua expansão horizontal e vertical equilibrada. Ao contrário, 

porém, do que sugeria Hélio Modesto, a centralidade não se efetivaria pela criação 

de centros secundários nos núcleos de bairros mais desenvolvidos, cuja função de 

complementaridade com o centro principal reforçaria os aspectos singulares deste 

último: a presença do comércio varejista de escala metropolitana e dos espaços 

cívicos e recreativos no entorno da área destinada ao Centro Cívico Administrativo 

proposto. 

 Ao contrário desta “descentralização centralizadora” indicada no plano Hélio 

Modesto, o PLANDIRF atesta a inviabilidade de criação de subcentros em 

descontinuidade física com a área central em função da necessidade de 

aglomeração das atividades terciárias capazes de garantir seu movimento 

econômico (FORTALEZA - PMF/SUPLAM, 1971). 

 O plano entrevê, contudo, a conveniência de descongestionar o centro pela 

indução à instalação de determinadas atividades terciárias nas vias radiais de 

ligação deste com as áreas periféricas, antigos caminhos de penetração vindos do 

interior. Nestas vias – denominadas corredores adensados – vir-se-ia intensificar um 

processo de ocupação espontânea já em andamento. Ao estabelecer para estes 

corredores o mesmo tratamento dado à área central, reforçando as localizações 

comerciais nas vias radiais, o plano aponta para a consolidação de centros lineares 

em direção aos bairros de maior concentração populacional e de renda. 

 Este processo de expansão das atividades comerciais só se faria perceber, 

com vigor, nas décadas seguintes, sobretudo a partir da aprovação da Lei de Uso e 

Ocupação do Solo de 1979, marco definitivo do impulso verticalizador da cidade de 

Fortaleza. 
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 O centro no início da década de 70 ainda concentrava 2/3 dos empregos 

urbanos e cerca de 70% do tráfego de passageiros (FORTALEZA - PMF/SUPLAM, 

1971). Embora já não abrigasse as residências das classes média e alta, assim 

como a maior parte de seus espaços de lazer, detinha a maioria dos seus espaços 

de trabalho e compras. A concentração das atividades terciárias e do mercado de 

trabalho – formal e informal – irá reforçar, também, as localizações residenciais das 

populações pobres nas suas vizinhanças que, abandonas pelas camadas de mais 

alta renda e não tendo sido, nas últimas décadas, objeto de qualquer intervenção 

urbanística, desvalorizavam-se. 

 Fortaleza caracterizava-se, portanto, pela estrutura urbana mononucleada. 

Acentuava a centralização a insuficiência do desenvolvimento da economia urbana, 

conseqüência da limitada expressão alcançada pela industrialização na periferia da 

sua região metropolitana (FORTALEZA - PMF/SUPLAM, 1971). 

 Traduzia-se este quadro no pequeno grau de extensão da rede de serviços 

urbanos, principalmente saneamento básico e pavimentação; na necessidade das 

populações pobres de residirem próximas ao centro em função da concentração das 

oportunidades de trabalho; no incipiente desenvolvimento de subcentros comerciais 

como Aldeota, Montese e Parangaba e na facilidade de conexões dos bairros com o 

centro da cidade devida à ausência de obstáculos físicos ou topográficos relevantes. 

 A condição de cidade eminentemente comercial, centralizadora das funções 

de administração das atividades primárias do interior do Estado, reforça a influência 

das funções externas (trocas regionais) na estruturação das atividades urbanas e no 

uso do solo em geral. A gradual evasão de atividades comerciais verificada pela 

ocupação dos principais eixos de ligação da capital com o interior – atuais rodovias 

BR-222, CE-020 e BR-116 – confirmam esta influência e mantêm a hierarquia viária 

baseada no desenho rádio-concêntrico (FORTALEZA - PMF/SUPLAM, 1971). 

 Paralelamente, as ligações entre as vias radiais, realizadas pelos anéis 

perimetrais, tende ao preenchimento dos vazios urbanos entre os corredores 

adensados, reduzindo a presença do tráfego de ligação leste-oeste no centro da 

cidade. Esta estruturação contribui para a ampliação da especialização funcional e 

de fluxos no centro da cidade. As ligações com a periferia se ampliam ao passo que 
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as conexões interbairro passam, cada vez mais, a prescindir das vias que cruzam a 

zona central. 

 A ampliação das conexões do centro com a periferia se dá no bojo de 

políticas de estruturação do assentamento metropolitano como as que levaram à 

instalação do Distrito Industrial em Maracanaú e à construção de diversos Conjuntos 

Habitacionais na periferia oeste da cidade. Estas, associadas á oferta concentrada 

de empregos no centro, fizeram aumentar o adensamento populacional naquela 

área, induzindo intervenções urbanas que desvirtuavam a função de ruas e praças,  

como fora o caso das praças José de Alencar e Castro Carreira que passaram a 

abrigar terminais de transporte coletivo. 

 A expansão metropolitana repercute no centro da cidade ampliando sua 

especialização funcional em torno do comércio varejista, intensificando a presença 

das camadas periféricas em função da oferta de trabalho e da não estruturação dos 

núcleos centrais dos municípios vizinhos, comprometendo o espaço público com 

intervenções pontuais de emergência em favor do incremento do transporte 

rodoviário de massa, fator de poluição ambiental e sonora. Tomadas as ruas e 

calçadas pelos fluxos crescentes de pessoas e mercadorias, anula-se a 

possibilidade do investimento em normatização e remodelação da estrutura física, 

restando à municipalidade apenas a regulação das novas construções. Estas, por 

serem mínimas, são inexpressivas como fatores de reestruturação do espaço. 

 O quadro metropolitano e parte das diretrizes do PLANDIRF, posteriormente 

revistas quando da elaboração do Plano Diretor Físico em 1975 e consolidadas na 

Lei de Uso e Ocupação do Solo de 1979 – que estabelece novas premissas para o 

desenvolvimento urbano fundadas na verticalização e descentralização – 

proporcionarão a dominância dos mecanismos capitalistas de produção do espaço 

de assentamento sob a égide do investimento estatal consorciado às forças 

econômicas ligadas ao capital privado. 

 Inviabiliza-se a reestruturação do centro da cidade com base na preservação 

ambiental; na remodelação de espaços públicos; no estabelecimento de uma nova 

escala apropriada à manutenção das funções administrativas e da habitação e lazer 

das classes médias; na criação de oportunidades de investimento privado para a 

instalação de novos edifícios de escritório e sedes empresariais; entre outras 
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iniciativas em favor da permanência dos fluxos heterogêneos dos diversos estratos 

sociais, necessários à conservação da qualidade espacial e ao aumento qualitativo 

da diversidade de funções, capazes de tornar o centro dinâmico economicamente, 

ampliando as ofertas de atividades para além do tempo de trabalho. 

 A análise dos planos de ordenamento elaborados até o início da década de 

70 permite concluir que a importância relativa da remodelação do centro de 

Fortaleza, no âmbito da legislação municipal, diminui sensivelmente. 

 Desde as proposições do plano de Saboya Ribeiro, calcadas no redesenho de 

ruas e quadras, passando pelas diretrizes de Hélio Modesto, até as intervenções 

superficiais e localizadas do PLANDIRF, baseadas nos princípios do planejamento 

urbano estatal – apresentando extensos diagnósticos e diretrizes por demais 

limitadas a índices genéricos de ocupação – transformaram-se, radicalmente, as 

perspectivas de intervenção e, da mesma forma, o modelo de centro pretendido. 

 Inverteram-se os conteúdos ideológicos que norteavam a ação 

governamental, criando-se o campo propício para o predomínio das relações entre 

proprietários privados e investidores imobiliários na condução da expansão urbana, 

na determinação das transformações nos usos de frações do espaço e na produção 

da segregação espacial, decorrência da valorização de determinadas áreas da 

cidade em detrimento de outras. 

 Adiante se pretende analisar as novas condições criadas para o centro da 

cidade no bojo do processo de metropolização, enfatizando as perspectivas 

assumidas nos planos diretores elaborados posteriormente ao PLANDIRF.  
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5 O CENTRO E OS PROCESSOS DE METROPOLIZAÇÃO, POLINUCLEAÇÃO E 
VERTICALIZAÇÃO. 

 

 O processo de metropolização do espaço, estágio avançado do processo de 

urbanização capitalista, apresenta padrão de estruturação urbana baseado na 

desconcentração em escala regional e é depende de uma rede de conexões 

altamente hierarquizada que coloca novas bases para o entendimento da relação 

cidade-campo e das práticas sociais que determinam a identidade dos lugares 

(LENCIONI, 2003). 

 GOTTDIENER (1997), na sua análise sobre a produção social do espaço 

urbano, afirma ser a desconcentração o padrão de reestruturação do espaço de 

assentamento característico do capitalismo tardio. Derivada da reestruturação 

produtiva  com base na descentralização em escala mundial, o padrão de 

desconcentração – ou polinucleação, na sua acepção – fundamenta-se numa 

relação dialética entre os princípios de aglomeração e descentralização de 

atividades calcadas numa rede de circulação, comunicação e transporte em escala 

regional. 

 A metrópole, simultaneamente superação e afirmação da forma-cidade, opera 

transformações que afirmam o sentido do urbano nos termos de LEFEBVRE (1999): 

o urbano como acúmulo e reunião de redes, como simultaneidade. Daí a relação 

dialética centralidade-policentralidade como o essencial do fenômeno urbano, como 

criação ininterrupta. 

 Esta rede integrada no plano metropolitano e regional produz, no âmbito da 

cidade centro-da-região, as bases do processo de polinucleação pelo incentivo às 

novas localizações residenciais, possibilitadas pela valorização do solo nas áreas 

conquistadas para a expansão urbana. 

 GOTTDIENER (1997) chama a atenção para o fato de que este processo atua 

seletivamente no espaço induzindo a uma reestruturação desordenada e funcional 

apenas para determinadas frações do capital. Concorre, além disso, para a 

fragmentação do território, favorecendo o quadro de segregação sócio-espacial. 
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 Uma leitura crítica do processo de desconcentração urbana, segundo o autor, 

requer o entendimento do processo de produção do espaço não somente como 

resultado dos processos econômicos, mas, sobretudo, a partir do papel ativo que 

assume a articulação entre o Estado e o setor imobiliário nessa produção. 

 Esta articulação é responsável por desdobramentos desta forma de 

estruturação urbana como os que passam a influir nas novas localizações 

residenciais das classes média e alta, cuja tendência de periferizar-se em relação ao 

núcleo central advém da dependência decrescente com relação às localizações 

industriais e do emprego. 

 O processo de acumulação de capital pelo setor da construção civil 

promovido pelos investimentos estatais na construção de infra-estruturas, conjuntos 

habitacionais, implantação de loteamentos e subsídios financeiros e fiscais ao setor 

habitacional, torna-se a força motriz da produção do ambiente construído, portanto, 

da forma urbana. 

 Esta concentração de capital tende a anular a possibilidade do poder público 

local investir isoladamente nas melhorias urbanísticas em áreas-problema como as 

áreas centrais das grandes cidades. 

 A atividade imobiliária evidencia o papel do espaço como fonte maior de 

realização de mais-valia, constituindo-se atividade fundamental para a criação de 

riqueza e sua expropriação privada. 

 Ainda segundo GOTTDIENER (1997), essa acumulação de capital faz a 

especulação preceder o planejamento e o empreendimento por meio da compra de 

terras que norteará a expansão urbana e obrigará as camadas de baixo nível de 

renda à ocupação de áreas cada vez mais afastadas do centro, quase sempre 

carentes da infra-estrutura adequada ao assentamento. 

 O apelo do potencial de lucros e a relativa facilidade de manter a terra pouco 

desenvolvida em áreas que almejam crescimento mantêm a vitalidade da 

especulação e expandem os domínios privados da propriedade. 

 As atividades dos governos locais, inclusive projetos de planejamento, 

zoneamento e regulamentação de códigos de edificações se tornam altamente 
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políticas em favor de interesses imobiliários. A ideologia do crescimento invade a 

esfera do urbano e materializa-se por meio de incentivos financeiros e fiscais. 

 A forma espacial produzida pela articulação entre Estado e setor imobiliário 

tende à fragmentação do espaço social da vida pública. A vida comunitária passa a 

se dar, cada vez mais, no interior do lar suburbano (popular ou burguês) e as 

atividades públicas não mais se realizam num centro lúdico integrador e referencial 

comum. Restringem-se a certos espaços comerciais ou privados de lazer (classes 

de média e alta renda) ou à extensão imediata da unidade residencial: a rua, a praça 

do bairro (população de baixa renda). 

 O padrão de desenvolvimento desordenado ignora a comunhão do espaço 

social em favor da produção e reprodução do valor-de-troca, impossibilitando o 

crescimento planejado e coordenado capaz de contribuir para a preservação de 

valores de comunidade na cidade. 

 Levando-se em conta o fato de que a análise de GOTTDIENER (1997) incide 

sobre o processo de desconcentração típico das metrópoles norte-americanas, 

convém ressaltar que o processo de polinucleação por elas vivenciado não se 

reproduz com as mesmas características nas metrópoles dos países periféricos. 

Para VILLAÇA (2001) esta análise é válida desde que se possa traduzi-la em termos 

que melhor se ajustem à singularidade do fenômeno de dispersão urbana e 

multinucleação verificado nas metrópoles brasileiras. 

 No caso brasileiro, esclarece VILLAÇA (2001), o surgimento de subcentros 

não segue o padrão espacial das metrópoles americanas, caracterizado pelo 

movimento centrífugo multidirecional e equilibrado das classes médias e altas, 

conformando anéis concêntricos de ocupação no entorno imediato da zona central 

principal. 

 Diferentemente, o surgimento de centros secundários nas grandes cidades 

brasileiras é caracterizado por padrão de deslocamento espacial linear, segundo a 

concentração residencial das classes de mais alta renda. Este padrão se consolida 

pela ocupação seletiva de eixos radiais em contato direto com o centro principal. 
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 Os movimentos intra-urbanos que caracterizam a emergência de subcentros 

nas grandes cidades brasileiras nas décadas de 60 e 70 têm, como força 

preponderante, o processo de controle do espaço urbano e do sistema de 

locomoção pelas classes de alta renda, por meio do domínio do Estado e do 

mercado. As demandas geradas por estas classes, uma vez atendidas, concorrem 

para a consolidação de bairros que passam a competir com o centro principal na 

oferta de serviços, espaços de troca comercial, lazer e, mais recentemente, de 

empregos. 

 A vulgarização do transporte rodoviário, a ausência de obstáculos físicos à 

expansão urbana e a concentração dos meios de produção nas mãos da burguesia 

comercial e empresarial promovem, em várias das grandes cidades brasileiras – 

Fortaleza inclusive – o afastamento gradativo das camadas médias e altas em 

relação ao centro, evidenciando o processo de metropolização típico das cidades 

dos países periféricos, segundo VILAÇA (2001): deslocamento das burguesias 

segundo setores de círculos que se afastam sempre na mesma direção, linearmente; 

movimento típico em função da sua pequena dimensão – se comparada à totalidade 

da população urbana – e do enorme desequilíbrio entre as classes sociais nestes 

países. 

 Esta migração das camadas de alta renda refere-se à procura por espaços de 

assentamento residencial afastados do burburinho das atividades comerciais do 

centro da cidade, mas, ao mesmo tempo, dá-se na medida da busca por 

localizações que permitam a minimização do tempo de deslocamento em relação a 

este. 

 Este movimento irá caracterizar o processo que VILLAÇA (2001) denomina de 

“deslocamento do centro”: a necessidade da burguesia trazer na sua direção o 

centro dinâmico da cidade – aquelas funções mais vitais para ela – por força da 

insuficiência dos centros secundários nascentes quanto à oferta diversificada de 

atividades por ela demanda. A concorrência que estes novos centros passam a fazer 

em relação ao centro principal restringe-se, inicialmente, às atividades de comércio e 

serviço locais, cabendo ao centro principal posição de destaque na oferta 

diversificada de atividades e na concentração dos locais de trabalho desta 
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burguesia. O autor afirma que, no Brasil, até a década de 70 a maior parte dos 

empregos de alta renda concentrava-se no centro. 

 Esta condição justifica o fato de ter sido a burguesia comercial – associada ao 

Estado, no âmbito do poder público local – quem esteve sempre à frente dos 

processos de melhoramentos urbanísticos e arquitetônicos e de manutenção da 

qualidade espacial das áreas centrais. 

 As sucessivas intervenções nos espaços centrais se deram sob a ótica dos 

interesses desta burguesia enquanto foi vital, para ela, a permanência no centro. 

Uma vez superada esta condição, motivada por novos investimentos públicos em 

áreas cada vez mais afastadas do centro, esta burguesia, com base em interesses 

comuns com o capital imobiliário emergente, passa a pressionar o espaço urbano no 

sentido da abertura de novas frentes de ocupação e especulação no território 

disponível à colonização. 

 Em Fortaleza, estas pressões dirigem-se para a zona leste e concorrem para 

a consolidação do bairro da Aldeota. Subcentro emergente que abrigava as 

camadas de alta renda desde a década de 40 e que, no final dos anos 70, 

apresentava infra-estruturas de comércio e serviço razoavelmente desenvolvidas, 

promoverá o aumento das pressões dos setores imobiliários da construção civil no 

sentido da expansão vertical da cidade. Esta pressão está bem caracterizada nas 

diretrizes do Plano Diretor Físico, elaborado em 1975 e na Lei de Uso e Ocupação 

do Solo que o regulamenta, aprovada em 1979. 

 A Lei de Uso e Ocupação do Solo de 1979, representando as pressões 

articuladas do mercado imobiliário nascente associado aos proprietários de terras 

valorizadas na zona leste de Fortaleza, inaugura novo modelo de expansão urbana 

baseado em duas diretrizes gerais:  

• Descentralização das atividades do núcleo central pelo incentivo ao 

desenvolvimento de pólos de adensamento em Messejana e Parangaba e 

implantação de corredores de adensamento nas vias de conexão destes 

como o centro, os quais teriam as mesmas características de uso e ocupação 

do centro da cidade: incentivo à implantação de atividades dinamizadoras e 

diversificadas, notadamente comércio e serviços. 
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• Incentivo à verticalização generalizada com base no estabelecimento de 

diretrizes que obedeciam ao princípio de adensamento que concentrava no 

centro e na sua zona de entorno imediato os maiores índices de ocupação e 

os mais altos gabaritos. Para o centro da cidade estabelecia-se o gabarito 

máximo de 95m. Para a região situada imediatamente a oeste, sul e leste do 

centro, delimitada pelo primeiro anel periférico conformado pelas avenidas 

José Bastos, Treze de Maio, Pontes Vieira e ramal ferroviário Parangaba-

Mucuripe, estabelecia-se gabarito máximo de 75m. Para as demais regiões 

diminuía-se, gradativamente, o potencial construtivo. 

 

Figura 16 
 

Legislação Básica do Plano Diretor – 1979. 
Planta de estruturação urbana. Destaque para os pólos e corredores de adensamento ao longo das 

radiais Bezerra de Menezes, José Bastos e BR-116 e ao longo do primeiro anel de contorno da área 
central. Localização das zonas residenciais de alta, média e baixa densidades de acordo com o 

afastamento destas em relação ao centro principal. 
Fonte: FORTALEZA - PMF/SUPLAM, 1979. 

 

 O novo modelo de ocupação implantado em fins da década de 70 lançou as 

bases para o adensamento residencial da zona leste da cidade. Este, por sua vez, 
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pressionou a oferta de serviços, passando a rivalizar com o centro comercial 

tradicional, promovendo o gradativo afastamento das classes médias e altas em 

relação ao centro. A emergência do bairro da Aldeota como espaço de concentração 

residencial destas camadas implicou no deslocamento de unidades de comércio e 

serviços cada vez mais diversificados, contribuindo para que esta população 

prescindisse, pouco a pouco, das ofertas do centro principal. Têm-se, assim, as 

bases propícias para o processo de abandono do centro pelas camadas de mais alta 

renda e sua ocupação definitiva pelas camadas populares periféricas. 

 Os anos 80 e 90 assistem, no âmbito econômico, ao declínio relativo da oferta 

de empregos naquela área, à popularização do comércio, seja pela inserção de 

novas lojas mais ajustadas ao nível de renda das populações periféricas, seja pela 

popularização de lojas tradicionalmente voltadas para o consumidor de classe 

média. 

 Determinadas atividades, como os setores bancários, a hotelaria, os 

escritórios de profissionais liberais, serviços especializados, cinemas, teatros, órgãos 

da administração pública e equipamentos de lazer passam a se instalar, 

preferencialmente, fora do centro tradicional, nas proximidades dos bairros de alta 

renda, como condição para sua sobrevivência econômica. Ali se estabeleciam, para 

elas, novas possibilidades de ocupação pela disponibilidade de terra e novas 

oportunidades de especulação imobiliária propiciada pela legislação urbanística, 

além das condições primordiais de acessibilidade e conforto que as classes médias 

e altas demandavam. 

 É notável, também, o fato do desenvolvimento da zona leste ter ensejado, 

desde final dos anos 60 e início dos anos 70, a migração de importantes instalações 

governamentais como Palácio da Abolição, Assembléia Legislativa, Câmara 

Municipal, Centro Administrativo Estadual e Fórum, num claro movimento de fuga do 

centro que corresponde ao distanciamento das estruturas do poder em relação aos 

espaços eminentemente populares. 

 Em Fortaleza, as causas da ruptura entre as classes de mais alta renda e o 

centro da cidade assemelham-se àquelas apontadas por Villaça na sua análise dos 

centros das maiores cidades do país. Segundo o autor, 
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não foram deficiências internas dos centros principais que determinaram 
seu abandono por parte das camadas de mais alta renda. Esse abandono 
(...) foi motivado pela fragilidade da vinculação mútua entre nossos centros 
e a diminuta classe que o sustenta. Tal exigüidade impediu que se formasse 
um círculo de classes média alta e mesmo alta, em torno do centro, 
sustentando-o e assegurando estabilidade espacial mútua, tanto ao centro 
como a essas classes (VILLAÇA, 2001). 

 

 E continua: 

No Brasil, a ruptura dessa estabilidade foi facilitada pelas novas condições 
de locomoção associadas à vulgarização do automóvel e articuladas a 
interesses imobiliários desejosos de abrir novas frentes para seus 
empreendimentos e continuamente renovar o estoque construído 
(VILLAÇA, 2001). 

 

 O autor menciona, ainda, a histórica vinculação das burguesias com o centro 

da cidade e questiona-se sobre as forças que provocaram a referida ruptura: 

 

Até meados do século XX, esses centros pertenciam às camadas de mais 
ata renda. Durante várias décadas – até mesmo um século no caso do Rio 
de Janeiro – apenas a burguesia constituía mercado para as lojas, hotéis, 
estabelecimentos de diversão etc. localizados no centro principal. (...) 
Não foi por seu ‘envelhecimento’ que o centro principal foi abandonado. Se 
conviesse às burguesias continuar a usá-lo, elas o teriam renovado e 
aprimorado, como, aliás, já haviam feito no passado, em inúmeros casos. 
No Rio, desde a abertura da avenida Central, passando pela da avenida 
Presidente Vargas e pelo desmonte do Morro do Castelo, as burguesias 
continuamente renovaram o centro, em especial na direção de expansão 
que lhes interessava. (...) Essa modernização, patrocinada pelo Estado, era 
indispensável para o pleno florescimento de grandes empreendimentos 
imobiliários. (...) 
Que nova força surgiu então e que provocou a ruptura dos centros 
principais com as elites que os sustentavam? O que fez com que as elites 
se desinteressassem pelos centros principais e resolvessem abandoná-los, 
não mais se preocupando em renová-los, como haviam feito no passado? 
Essa nova força foi constituída pelo aumento da mobilidade espacial 
motivada pelo aumento da taxa de motorização das classes de mais alta 
renda de nossas cidades e pela forma de produção do espaço coerente 
com os novos padrões de mobilidade territorial que tais classes passaram a 
apresentar (VILLAÇA, 2001). 

 

 Para Villaça, o centro passa a ser preterido pelas elites não apenas pelas 

possibilidades de deslocamento representadas pela difusão do automóvel, mas, 

também, pela forma de produção do espaço que se institui com o novo padrão de 

mobilidade por ele instaurado. 
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 Nos anos 70, no âmbito das políticas centralizadoras do governo autoritário, o 

investimento com base na participação efetiva do capital externo irá impulsionar a 

indústria nacional no sentido da produção em massa de bens duráveis para as elites 

e classes médias, maiores aliadas do regime militar. A posse do automóvel, capaz 

de atender aos interesses de locomoção urbana dessas classes, difunde-se e 

pressiona a produção do espaço no sentido da maximização das opções de 

deslocamento e otimização das condições de acessibilidade. 

 Apesar de minoritárias, estas classes assumem posição de destaque no 

processo de controle do tempo de deslocamento intra-urbano, pressionando os 

investimentos e as políticas urbanas no sentido da expansão da malha viária e do 

incentivo aos deslocamentos rodoviários. A cidade passa a ser produzida em função 

da boa circulação dos automóveis, permanecendo os investimentos em transportes 

coletivos de massa, como trens metropolitanos, em segundo plano. 

 O modelo perseguido pelos investimentos estatais revela-se funcional para a 

burguesia motorizada e para o setor imobiliário, porém, altamente disfuncional para 

o centro da cidade incapaz de absorver os fluxos crescentes dada a configuração de 

sua malha viária, que se mantivera incólume às tentativas de alargamento de vias e 

adequação de escala propostas no passado. 

 O quadro de abandono do centro antigo pelas elites e classes médias, 

acentuado a partir do final dos anos 70, é, na verdade, o corolário de um processo 

que já se verificava nas primeiras décadas do século XX, em várias cidades do país. 

 Villaça, ao analisar este processo, afirma: 

 

Nas décadas de 1940 e 1950, nossos centros principais tinham uma 
parte popular e uma nobre. (...) A partir da década de 1970 houve um 
salto, uma descontinuidade neste deslocamento espacial, de 
maneira que as duas partes – a nobre e a popular – não eram mais 
duas metades contíguas de um único centro, mas dois centros 
separados – um nobre e outro popular (VILLAÇA, 2001). 

 

 O surgimento deste segundo centro estava, no entanto, absolutamente 

fundado na contigüidade com o centro principal, como nos mostra o autor na sua 
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referência ao desdobramento deste processo nas cidades de São Paulo, Rio de 

Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte e Recife (VILLAÇA, 2001). 

 Por melhores que fossem as condições de ocupação e especulação nos 

terrenos destes novos centros e as opções de mobilidade das classes de mais alta 

renda, a força de atração do centro – representada pela presença de atividades de 

comércio e serviço nobres, bem como pela detenção de postos de trabalho da 

hierarquia superior das atividades comerciais, administrativas e burocráticas – 

obrigava a localização contígua, garantindo, para este, a presença destas classes, 

condição para sua sustentação econômica em patamares superiores. 

 Em Fortaleza, a região do chamado bairro do Outeiro, mais tarde Aldeota, 

evidencia esta configuração.  Ali surgem as residências das classes mais abastadas 

– depois de um inicial deslocamento no sentido oeste, em direção ao bairro de 

Jacarecanga – ocupando lotes com dimensões superiores aos da zona central, 

estabelecendo um padrão diferente quanto à relação entre o espaço construído e o 

não-construído que, num primeiro momento, se traduzirá por taxas de ocupação 

inferiores às daquela área. 

 Nos anos 60 e 70 são estas localizações residenciais e sua posterior 

extensão para leste que pressionam, por força das exigências de acessibilidade, a 

implantação de novas instalações comerciais e de serviços, fazendo intensificarem-

se estes usos na fronteira entre a zona central e o subcentro nascente, na região 

das avenidas Conde D’Eu e Sena Madureira e na área que conecta esta com a 

Praça do Ferreira. 

 Da mesma forma, o subcentro emergente da Aldeota, cujo vetor de expansão 

foi a avenida Santos Dumont, exerceu sua influência na determinação de certas  

localizações institucionais como as agências centrais do Banco do Brasil e Caixa 

Econômica Federal, sede do Banco do Nordeste do Brasil – BNB e  sedes do Banco 

Central e Receita Federal, todas implantadas na linha de perímetro do núcleo 

central, nas proximidades de artérias que pudessem garantir a articulação com o 

novo bairro. 

 O processo de emergência do bairro da Aldeota como centro comercial tem, 

como marco referencial, a implantação do Shopping Center Um e das primeiras 

agências bancárias a partir de 1974 (SILVA, 1992). 
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 Ao consolidar-se como região comercial o entorno do Shopping Center Um, 

consolida-se o eixo da avenida Santos Dumont como vetor de expansão das classes 

de alta renda. 

 Novo impulso no movimento de descentralização das localizações 

residenciais das classes média e alta se dá com a implantação do Shopping Center 

Iguatemi, em 1982, nas margens do rio Cocó. A atração que este equipamento irá 

exercer sobre o mercado especulativo da terra irá apontar novo eixo de expansão 

urbana, reforçado pela existência, naquela região, de equipamentos de grande porte 

como o campus da Universidade de Fortaleza e o Centro de Convenções. 

 Esses dois momentos da consolidação do assentamento residencial dos 

setores mais abastados da população na zona leste de Fortaleza tem em comum o 

princípio da aglomeração em torno de um centro comercial diversificado, o que 

reforça a tese de Villaça sobre o deslocamento das estruturas centrais em direção 

aos bairros de mais alta renda e põe no centro da discussão o papel dos Shopping 

Centers nesta reestruturação (VILLAÇA, 2001). 

 Na verdade, o Shopping Center nada mais é do que uma forma depurada do 

investimento imobiliário voltado para a atividade comercial. Esta a percepção de 

Villaça, que alerta: 

 
Ao controlar e impor o mix, também há um domínio do capital imobiliário 
sobre o mercantil. O shopping representa pois a penetração do capital 
imobiliário na esfera do capital mercantil e a sujeição do comércio varejista 
e dos serviços ao capital imobiliário e – através deste – ao financeiro 
(VILLAÇA, 2001). 

 

 Artimanha dos setores imobiliários mais desenvolvidos, o Shopping Center é, 

ao mesmo tempo, produto e produtor do adensamento das localizações residenciais 

de alta renda, contribuindo para a extensão e consolidação de eixos lineares de 

expansão. 

 Ainda segundo Villaça 

 
o Shopping Center é o sucessor da loja de departamentos, que por sua vez 
é a sucessora da loja geral, de meados do século XIX. Têm em comum o 
fato de basear-se na economia de aglomeração e na variedade de produtos 
que se complementam (em oposição à especialização). (...) O mix, que nos 
centros tradicionais é definido pelo mercado, no shopping center é fruto de 
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várias pesquisas e imposto pelos promotores do empreendimento (capital 
imobiliário e financeiro) aos comerciantes (capital mercantil). (...) Através do 
shopping center, o promotor imobiliário produz e põe à venda, em poucos 
anos, “pontos” que o comércio tradicional levaria décadas para produzir 
com as aglomerações tradicionais de comércio e serviços. (VILLAÇA, 
2001). 

 

 A premissa do Shopping Center é, portanto, a oferta de diversidade que se 

poderia identificar com aquela que o centro tradicional abriga e que foi construída ao 

longo de muito tempo, segundo os complexos movimentos intra-urbanos e a disputa 

que se estabelece entre as classes segundo as oscilações do poder aquisitivo e da 

mobilidade sócio-espacial. 

 Esta busca por similaridade em relação ao centro principal, no entanto, é 

apenas superficial. Trata-se, na verdade, de diversidades de naturezas distintas, 

posto que visam a atender parcelas da população significativamente diferentes no 

que se refere ao poder de compra. O Shopping Center é, tão somente, o espaço da 

construção de uma pseudo-diversidade com vistas a propiciar a troca e os serviços 

para uma burguesia exigente de novas condições de salubridade, segurança e 

conforto que a ela não foram oferecidas pelo centro tradicional, por falta dos 

investimentos públicos em remodelação reclamados, há muito, no escopo dos 

planos de ordenamento físico-territorial. Estes, se aplicados, talvez tivessem 

impulsionado o investimento privado, fator imprescindível à manutenção da 

qualidade dos espaços de negócio. 

 Não obstante, ao menos num primeiro momento, não é o Shopping Center em 

si o concorrente do centro principal. Sobretudo por ser muito restrita a diversidade de 

atividades que oferece e por não estarem estabelecidas as conexões entre este e os 

bairros periféricos, capazes de provocar a drenagem dos fluxos da população 

usuária do centro. 

 A aglomeração comercial no seu entorno e a conseqüente concentração 

residencial no seu raio de incidência estimulada pelo investimento do setor 

imobiliário na área valorizada é que consolidará com maior vigor o subcentro 

emergente. A partir daí o centro tradicional torna-se, de modo mais evidente, o 

centro da periferia (SILVA, 1992). Ao consolidar-se como espaço das trocas das 

camadas mais pobres da população, reduzem-se as possibilidades quanto à 
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demanda por qualidade espacial. O empobrecimento generalizado destas camadas 

as torna incapaz de pressionar por investimentos, induzindo a desqualificação 

consciente das estruturas, formas e espaços para elas voltados. A condição de 

sobrevivência dos negócios na área central passa a ser a de torná-los cada vez mais 

acessíveis à grande massa empobrecida. Alimenta-se, assim, o ciclo vicioso de 

segregação e degradação sócio-espacial, com ênfase para o declínio absoluto das 

condições ambientais e sanitárias. 

 O processo de deslocamento do centro no sentido do caminhamento das 

camadas de mais alta renda caracteriza-se pela drenagem sucessiva das atividades 

que lhe são essenciais no dia a dia, e pela manutenção, na zona central tradicional, 

daquelas atividades dispensáveis de contato direto ou freqüente. Os novos centros, 

no entanto, apresentam-se, a cada movimento centrífugo, mais especializados. As 

atividades que se deslocam são as que têm como imperativo a necessidade de se 

localizarem próximas às demandas de alta renda como condição de sobrevivência: 

serviços especializados, escritórios de profissionais liberais, butiques e lojas de 

marca, hipermercados, lojas de equipamento de alta tecnologia, delicatessens, 

lavanderias, vídeoclubes, buffets, restaurantes de luxo etc. 

 No Brasil, historicamente, as localizações das atividades comerciais são 

regidas pelos princípios do mercado, de acordo com a lógica das migrações internas 

das classes média e alta, sob o domínio dos interesses do setor imobiliário. 

 A legislação de uso do solo, como instrumento jurídico, é incapaz de ser 

determinante quanto à estrutura e à forma urbanas, resumindo-se, enquanto 

condicionante secundário, a instrumento de controle precário de ocupação que 

contribuiu antes para a exploração extensiva e intensiva da terra urbana do que para 

seu controle, evidenciando o papel secundário da municipalidade quanto à produção 

do espaço da cidade. 

 O espaço público, elemento residual nos planos de ocupação dirigidos pela 

iniciativa privada, passa a ser paulatinamente privatizado. Nele tornam-se comuns a 

instalação de atividades antes não-fixas ao solo – como, por exemplo, o comércio 

ambulante – bem como a extensão velada dos usos privados adjacentes – 

exposição de mercadorias nas calçadas, subtração dos recuos exigidos pela 
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legislação, privatização de vagas de estacionamento no recuo frontal da edificação 

etc. 

 O predomínio das forças do mercado na estruturação urbana também se 

verifica na produção dos espaços das áreas centrais. Em Fortaleza, num primeiro 

momento, à época das iniciativas de embelezamento e remodelação da primeira 

metade do século XX, estas encontraram no Estado o meio de manifestar-se. As 

ações do representante municipal eram a própria tradução dos interesses 

capitalistas de comerciantes importadores e exportadores no sentido da manutenção 

da condição burguesa dos espaços e atividades. Nas últimas décadas, face à 

emergência de um mercado cujas regras são ditadas no âmbito das grandes 

empresas multinacionais, o poder do Estado na condução da economia reduz-se, e 

este é subjugado pela exponencial acumulação de capital que os segmentos 

empresariais – sobretudo os ligados ao capital financeiro – lograram atingir. 

 São estas forças que, na fase globalizada do capitalismo, passam a solicitar 

novas áreas para investimento como condição para sua existência econômica no 

novo panorama instaurado pela reestruturação produtiva e pela divisão sócio-

espacial do trabalho a ela subjacente. 

 A predileção do capital privado pela instalação de novos empreendimentos 

em áreas distantes do centro já se verificava no início da década 70. No texto da 

Legislação de Uso e Ocupação do Solo, de 1979, o centro já é citado como área 

problema, sendo objeto de diretrizes específicas que determinavam sua 

“revitalização” através do incentivo à habitação coletiva, com vistas a promover um 

maior adensamento em áreas com maior disponibilidade de infra-estruturas ou com 

maiores facilidades para sua complementação (FORTALEZA – PMF/SUPLAM, 

1979). 

 Mais de uma década depois, em 1991, a Síntese Diagnóstica do Município, 

elaborada para dar subsídios ao Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de 

Fortaleza – PDDU-FOR, constatou a frustração completa da diretriz preconizada 

pela LUOS de 1979. Atribuía tal fato à condição fundiária, cujos pequenos lotes 

dificultavam a verticalização, e ao aparecimento de núcleos de comércio e serviços 

nos bairros, este reforçado por concessões feitas pelo órgão municipal controlador 
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no sentido do adensamento por meio da liberação do número de pavimentos de 

novas edificações a despeito da manutenção da altura máxima de construção. 

 O processo de decadência do centro, representado pelo quadro de 

desvantagem locacional em relação às áreas mais estruturadas da cidade – aquelas 

que receberam os necessários investimentos públicos à expansão imobiliária – 

atinge o clímax nas décadas de 80 e 90. 

 Tentativas de requalificação – sobretudo com base na recuperação ou 

reconstrução de antigas edificações – serão feitas ao longo dos últimos anos, 

período no qual o centro passa a ser considerado, no âmbito do Plano Diretor, área 

de intervenção prioritária. 

 Entre estas tentativas encontram-se aquelas derivadas das discussões do 

PLANEFOR - Plano Estratégico da Região Metropolitana de Fortaleza, cujo papel, 

no âmbito físico-territorial, é impulsionar projetos de reestruturação urbana para a 

região, a partir da ação compartilhada de agentes econômicos e sociais, públicos e 

privados. 

 À semelhança de seus correlatos em outras cidades do Brasil e do mundo, o 

Plano Estratégico de Fortaleza tem sua ação assentada na execução de 

diagnósticos, levantamento de potencialidades e problemas e definição de objetivos 

e projetos a serem encampados consensualmente pelos atores envolvidos no 

processo de planejamento da cidade - governos, empresários, comunidades e 

representações sociais. 

 Em Fortaleza o desenvolvimento das organizações populares tem obrigado o 

Plano a pautar-se por uma maior abertura às suas intervenções a à conformação de 

suas discussões e ações ao tempo da introjeção das proposições pelas 

comunidades participantes, naturalmente mais lento que o das classes dirigentes e 

agentes governamentais, mais afetos à aceitação das rápidas transformações. 

 O PLANEFOR atua, portanto, como um híbrido. Por isso a busca por 

consensos é tão mais necessária e evidente quanto mais difícil do que nas cidades 

onde a atuação estratégica vem sendo marcada pelo domínio absoluto da 

autoridade dos governos locais e de grandes grupos empresariais. Esta 
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característica é o que tem garantido a sobrevivência dos fóruns e uma maior 

participação de segmentos sociais e de classe. 

 Dentre os diagnósticos realizados pelo PLANEFOR destaca-se o que avalia 

as condições da área central da cidade. Nele figuram a degradação ambiental 

acelerada e a perda do status de referencial simbólico como os maiores problemas 

do centro metropolitano. Além destes registram-se todos aqueles mais evidentes, 

como a insegurança noturna, a ocupação de áreas públicas pelo comércio informal, 

o estacionamento irregular de veículos, a difícil acessibilidade, o abandono de 

parques e praças públicas, a ausência de atividades culturais em escala relevante e 

a parca ocupação residencial, que concorrem para afirmar a necessidade de intervir 

segundo um plano estratégico, com vistas à sua requalificação. 

 O PLANEFOR considera a "revitalização" do centro de Fortaleza como uma 

das ações do objetivo de qualificação, revitalização e expansão urbana, decorrentes 

da estratégia de integração da região metropolitana. Dentre as ações para a 

consecução deste objetivo estão: elaboração do Plano Estratégico da Área Central 

de Fortaleza; construção do "Parque da Cidade" e complementação do Parque 

Pajeú, entre outros. 

 Apesar da amplitude sugerida pelos títulos das ações a visão do PLANEFOR 

está, quase sempre, marcada por certo pragmatismo, decorrência das permanentes 

pressões dos empresários do comércio, proprietários dos terrenos lindeiros aos 

espaços com maior potencial de requalificação e maiores interessados na melhoria 

da qualidade espacial do centro. A participação dos associados à Câmara de 

Dirigentes Lojistas - CDL é, via de regra, abalizada por visão pouco prospectiva, 

restrita às possibilidades imediatas e infensa ao planejamento de longo prazo 

porque objetivam, quase exclusivamente, a manutenção e ampliação dos lucros do 

setor.As solicitações dos empresários por investimentos públicos encontram, no 

PLANEFOR, uma tal repercussão que o leva a realizar uma série de discussões 

sobre as possibilidades de renovação urbana do centro da cidade que culminam 

com a criação, em 1999, da ONG Ação Novo Centro. Esta se propõe a articular os 

interesses empresariais às iniciativas do poder municipal e às contribuições de 

entidades representativas de segmentos da sociedade civil organizada com 
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interesse na reestruturação econômica, cultural, ambiental e social do centro de 

Fortaleza. 

 As novas formas de planejamento urbano que surgem desta associação de 

interesses difusos, confrontam com a rigidez do aparelho jurídico da legislação 

urbanística e tendem a moldar-se às estreitas possibilidades de atuação face à 

supremacia das relações de mercado no âmbito da política urbana. 

 As acomodações das matrizes de planejamento urbano às visões 

empresariais sobre a gestão da cidade, assim como a afirmação da insuficiência do 

modelo vigente com base em planos diretores, serão analisadas a seguir. 
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6 O CENTRO COMO ÁREA DE INTERVENÇÃO PRIORITÁRIA: DAS 
INTERVENÇÕES PONTUAIS AO “CONCURSO NACIONAL DE IDÉIAS PARA 
EMBELEZAMENTO E VALORIZAÇÃO DA ÁREA CENTRAL DE FORTALEZA E 
PARQUE DA CIDADE” 

 

6.1. Introdução: 

 

 Os processos de metropolização e polinucleação nas grandes cidades 

brasileiras ganham impulso significativo no bojo de profundas transformações 

operadas na base do sistema capitalista a partir da década de 70. A reestruturação 

produtiva levada a efeito pelo sistema como condição para sua sobrevivência 

colocou novas referências para o modo de funcionamento e análise do urbano, 

estabelecendo novo alicerce para a teoria e prática do planejamento urbano, 

denunciando o colapso dos modelos vigentes. Estes, em parte derivados da visão 

modernista-funcionalista da cidade como totalidade, do planejamento normativo 

como instrumento para a efetivação do projeto social do Estado de bem-estar e do 

aparato jurídico-legislativo como meio para atingir os fins de eficácia e equidade 

social no espaço urbano. 

 O processo de reestruturação produtiva com base em formas menos rígidas 

de acumulação imprime novo significado ao papel do Estado quanto à oferta de 

serviços básicos, à manutenção da ordem econômica, à posição dominante nos 

processos de planejamento urbano e à própria manutenção da soberania nacional. 

 O processo de acumulação flexível como resposta do sistema à crise 

internacional que caracterizou a expansão capitalista dos países mais desenvolvidos 

– especialmente Estados Unidos – no início da década de 70, bem como sua 

relação com os princípios emergentes do planejamento urbano são descritos por 

David HARVEY (1993). 

 Na sua análise evidencia a emergência das grandes corporações como atores 

fundamentais desta reestruturação. Estas, após terem sido objeto de vultosos 

investimentos no período pós-guerra e terem realizado vigoroso processo de 
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acumulação de capital, enfrentaram sérias dificuldades dada a saturação dos 

mercados internos verificada em meados dos anos 60. Realizada a recuperação 

econômica da Europa Ocidental e do Japão, estabilizara-se de tal modo a demanda 

dos mercados consumidores destes países que a eles restara, unicamente, o 

investimento na criação de mercados de exportação para seus excedentes. 

 Sobre a condição das empresas neste quadro de crise, descreve Harvey: 

As corporações viram-se com muita capacidade excedente inutilizável (...) 
em condição de intensificação da competição (...). Isso as obrigou a entrar 
num período de racionalização, reestruturação e intensificação do controle 
do trabalho (...). A mudança tecnológica, a automação, a busca de novas 
linhas de produto e novos nichos de mercado, a dispersão geográfica para 
zonas de controle do trabalho mais fácil, as fusões e medidas para acelerar 
o tempo de giro do capital passaram ao primeiro plano das estratégias 
corporativas de sobrevivência em condições gerais de deflação (HARVEY, 
1993). 

 

 Esta nova forma de organização da produção distingue-se das perspectivas 

lançadas pelo fordismo e lança as bases para uma nova forma de estruturação do 

social. 

A acumulação flexível (...) é marcada por um confronto direto com a rigidez 
do fordismo. Ela se apóia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos 
mercados de trabalho, dos produtos e padrões de consumo. Caracteriza-se 
pelo surgimento de setores de produção inteiramente novos, novas 
maneiras de fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, 
sobretudo, taxas altamente intensificadas de inovação comercial, 
tecnológica e organizacional. A acumulação flexível envolve rápidas 
mudanças dos padrões do desenvolvimento desigual, tanto entre setores 
como entre regiões geográficas, criando, por exemplo, um vasto movimento 
no emprego no chamado ‘setor de serviços’, bem como conjuntos 
industriais completamente novos em regiões até então subdesenvolvidas 
(HARVEY, 1993). 

 

 Este processo estabelece novas relações espaço-tempo, obrigando 

investimentos crescentes em tecnologias de comunicação e transporte e dá início a 

um processo de redução da oferta de empregos em escala mundial e, 

conseqüentemente, da mobilidade social. Desestrutura os setores sindicais, amplia a 

competitividade pela expansão dos mercados, flexibiliza o trabalho, terceiriza a 

produção junto à oferta de mão-de-obra mais barata – inclusive fora das fronteiras 

nacionais – e reforça o processo de dominação cultural por parte dos países 

economicamente dominantes. 
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 Com a emergência dos mercados financeiros tem-se a ampliação do poder 

das grandes empresas multinacionais no comando da economia global. 

 No âmbito do planejamento urbano emerge novo paradigma de análise e 

intervenção que Harvey caracteriza como derivado das concepções pós-modernas 

sobre a cidade, oposto às concepções modernistas marcadas pelo funcionalismo 

das estruturas e zoneamento de atividades, desenvolvidas no período de 

industrialização crescente do pós-guerra. 

 Harvey considera o pós-modernismo na cidade como 

uma ruptura com a idéia modernista de que o planejamento e o 
desenvolvimento devem concentrar-se em planos urbanos de larga escala, 
de alcance metropolitano, tecnologicamente racionais e eficientes, 
sustentados por uma arquitetura absolutamente despojada. (...) O pós-
modernismo cultiva (...) um conceito do tecido urbano como algo 
necessariamente fragmentado (HARVEY, 1993). 

 

 Este novo modelo, para Harvey, a despeito das críticas cabíveis ao 

zoneamento monofuncional como sendo antiecológico por serem consideráveis as 

perdas de tempo, energia e espaço, tende a ser excessivamente voltado para o 

mercado. Daí terem se tornado residuais os investimentos em intervenções cujos 

beneficiários são o espaço público e as camadas de baixa renda. 

 O novo processo de acumulação capitalista em bases mais flexíveis, assim 

como os novos discursos acerca dos modelos de planejamento urbano, repercutiram 

no Brasil, especialmente a partir da década de 70. A estrutura político-econômica do 

Estado autoritário, no entanto, não se deixou afetar com a mesma intensidade pela 

nova ordem econômica globalizante e pelas novas matrizes de planejamento urbano 

experimentada nos países dominantes àquela época. 

 À pretensa inserção do país num patamar de desenvolvimento tecnológico e 

industrial com base na abertura ao capital estrangeiro correspondeu a emergência 

de um modelo de planejamento urbano tecnocrático, excessivamente fundado na 

regulação urbanística, oposto ao projeto urbano baseado no discurso do lugar 

próprio do contextualismo pós-moderno europeu de meados dos anos 70. 
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 Em vez disso vê-se afirmar o modelo de planejamento centralizado na figura 

do Estado, marcadamente normativo, generalista e, por vezes, excessivamente 

abstrato – não representando possibilidades e demandas concretas das cidades – 

cujo expediente máximo é o chamado Plano Diretor. 

 Conforme demonstra MARICATO (2000), este modelo, difundido largamente 

a partir dos anos 70, lança mão de enorme aparato regulatório na forma de leis de 

zoneamento, códigos de obra, leis de parcelamento do solo etc. que repercutem 

apenas na chamada “cidade oficial”, ignorando a informalidade e a ilegalidade da 

maior parte do espaço de assentamento das cidades brasileiras. 

 O modelo de planejamento implantado no Brasil neste período incorpora, do 

modernismo, a herança positivista, a crença no progresso linear e o Estado como 

figura central para garantir o equilíbrio econômico e social e um mercado de massas. 

 A análise de MARICATO (2000) acerca das matrizes de planejamento urbano 

no Brasil irá reforçar o que é dito por HARVEY (1993). Sobre a emergência do 

mercado como produtor direto do espaço da cidade, afirma: 

Após um século e meio de vida, a matriz de planejamento urbano 
modernista (e mais tarde funcionalista), que orientou o crescimento das 
cidades dos países centrais do mundo capitalista, passou a ser desmontada 
pelas propostas neoliberais que acompanham a reestruturação produtiva do 
final do século XX. (...) A vitória da chamada ideologia neoliberal, nos anos 
1980 e 1990, é inconteste: argumenta-se que a desregulamentação deve 
assegurar liberdade às forças do mercado, pois daí decorreria o equilíbrio. 
Aparentemente, de acordo com o ideário neoliberal, é o fim do 
intervencionismo, da burocratização, da ineficácia, do autoritarismo, das 
certezas e das receitas (MARICATO, 2000). 

 

 Os modelos de gestão tecnocrática que invadem a esfera governamental 

declaram a superação das formas passadas de intervenção urbana. Os planos de 

embelezamento e remodelação levados a efeito pelas elites urbanas das primeiras 

décadas do século XX, bem como as intervenções que visavam a adequação do 

espaço urbano por meio da aplicação técnica e científica, foram substituídos por um 

novo instrumento disciplinador que, sob denominações as mais variadas – Plano 

Diretor, Plano de Desenvolvimento Urbano, Plano Integrado de Desenvolvimento 

etc. – pretende fornecer os meios para a realização do controle e organização do 
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espaço em favor da superação do estado de caos no qual se encontravam as 

grandes cidades brasileiras. 

 Os anos 70, 80 e 90 testemunharam, no âmbito do aparato municipal de 

planejamento, o predomínio dos Planos Diretores e de todo um conjunto de leis que 

o compõem e que, entre outras coisas, concorrem para afirmar a condição passiva 

do Estado – especialmente do poder público local – face à produção da forma 

urbana. 

 No Brasil, a insistente aplicação de planos baseados nos códigos e 

indicadores urbanísticos como meio de correção dos problemas urbanos é 

longamente analisada por MARICATO (2000). A autora avalia, ainda, os 

desdobramentos deste modelo e a emergência de novas matrizes de planejamento 

urbano que pretendem substituir o modelo tecnocrático estatal considerado 

ultrapassado e autoritário face à condição de reconstrução democrática e 

participativa ensejada pela constituição de 1988. 

 Para a autora o modelo de planejamento com base no aparato regulatório 

ignora a condição de ilegalidade em que vive grande parte da população urbana 

brasileira em relação à moradia e à ocupação do solo, contribui para a ampliação do 

quadro de segregação sócio-espacial e esconde a base dos conflitos relativos ao 

acesso à terra: a permanência do latifúndio e de todo um conjunto de relações que, 

no campo, mantêm-se sob a égide do patrimonialismo e das relações de favor e 

mando. 

 Nas cidades, a autora chama a atenção para o flagrante contraste entre o 

detalhismo da legislação e de seus códigos derivados – de ocupação, de 

construção, ambiental etc. – e a debilidade do aparato fiscalizador. A evolução deste 

quadro, concomitante ao exponencial empobrecimento das populações de baixa 

renda ao longo de sucessivas crises nas décadas de 70 e 80, atesta a insuficiência 

da lei nos termos do Plano Diretor. 

 O processo de acumulação do capital no universo da rede de grandes 

corporações irá interferir sensivelmente no processo de urbanização brasileira a 

partir da década de 70. Para MARICATO (2000) este processo caracteriza-se pela 

industrialização com base em baixos salários – o que acarreta a restrição do 
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mercado residencial, incentivando a ocupação precária e ilegal de terras 

desvalorizadas para o mercado imobiliário; pela tendência ao investimento 

regressivo, por parte de prefeituras e governos estaduais, em obras que visam a 

democratização do acesso à terra – investindo, em contrapartida, em obras de infra-

estrutura que alimentam a especulação fundiária; e pela aplicação arbitrária de uma 

legislação ambígua nos seus interesses subjacentes, cujos indicadores genéricos 

ignoram as especificidades dos lugares da cidade. 

 Apesar do grande avanço da democracia proporcionado pela aprovação da 

nova Constituição Federal, cujo texto restaura instrumentos que visam a garantia de 

direitos e a participação popular nas decisões políticas, no âmbito da política urbana 

mantém-se a predominância dos Planos Diretores, que passam a ser obrigatórios 

para todas as cidades com mais de 20.000 habitantes, fortalecendo a idéia – 

equivocada, segundo a autora – de que as cidades brasileiras são um caos porque 

não têm planejamento urbano. 

 O modelo, no entanto, mostra-se cada vez mais inócuo pela flagrante 

inaplicabilidade de suas diretrizes de longo prazo face ao domínio do conflito entre 

as forças de mercado e a resistência popular nas negociações urbanas. Destituído 

de valor efetivo, torna-se, freqüentemente, mero objeto do exercício de abstração de 

seus executores, na sua maior parte burocratas de repartição ou de consultorias 

técnicas especializadas. 

  O colapso deste modelo, embora não declare imediatamente sua superação, 

abre o caminho para sua substituição por novas matrizes de planejamento.  

Para Maricato, 

o lugar do planejamento modernista ainda não está vago nas academias e 
nos departamentos governamentais (embora estes estejam totalmente 
desprestigiados), pois não existe um modelo em condições de consenso, 
necessário para a substituição. Ainda prevalece em muitas escolas e 
órgãos públicos a visão positivista e a concepção do planejamento neutro, 
implementado unicamente pelo Estado. Não faltam propostas, entretanto, 
que são oferecidas para cumprir tal papel histórico. Aí estão aquelas 
trazidas pela onda neoliberal e pela pressão da expansão do mercado de 
consultoria internacional (MARICATO, 2000). 

 Sem dúvida, apesar dos esforços de construção de um modelo participativo 

de elaboração de planos de ação e de gestão urbana, a matriz do chamado 
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“Planejamento Estratégico” assume posição de liderança na corrida pela substituição 

do modelo vigente, especialmente por ter sido internalizada como metodologia 

básica de administração, controle e gestão na esfera governamental. 

 Segundo Carlos Vainer, 

entre os modelos de planejamento urbano que concorrem para ocupar o 
trono deixado vazio pela derrocada do tradicional padrão tecnocrático-
centralizado-autoritário está o do chamado ‘planejamento estratégico’. O 
modelo vem sendo difundido no Brasil e na América Latina pela ação 
combinada de diferentes agências multilaterais (BIRD, Habitat) e de 
consultores internacionais (VAINER, 2000). 

 

A matriz do Planejamento Estratégico desloca o foco de análise e intervenção 

das questões relativas ao crescimento desordenado das cidades, aos movimentos 

sociais urbanos e à racionalização do uso solo, para a problemática da 

competitividade urbana (VAINER, 2000), reforçando a visão pós-moderna do 

planejamento urbano (HARVEY, 1993) na qual a cidade é interpretada como sendo, 

necessariamente, fragmentada e desigual. 

O Planejamento Estratégico, inspirado em conceitos e técnicas oriundos do 

planejamento empresarial, pretende afirmar a necessidade das cidades serem 

geridas por seus governos nos moldes da empresa privada por considerá-las 

sujeitas às mesmas condições e desafios que estas (VAINER, 2000). 

Neste sentido, o Planejamento Estratégico pretende levar a efeito a inserção 

da cidade na nova ordem econômica globalizada preconizando a competitividade 

com base no investimento de capital, tecnologia e competência gerencial, na atração 

de negócios, na qualidade e preço dos serviços e na atração de força de trabalho 

qualificada (VAINER, 2000). 

Do ponto de vista da remodelação espacial, destaque-se a ênfase na 

intervenção localizada e pontual como única passível de ser levada a efeito dados 

os escassos recursos disponíveis. Cada vez mais precisa, esta constitui a linha de 

frente do Planejamento Estratégico Urbano. 

As discussões e propostas que visam à construção da próxima camada do 

palimpsesto urbano giram, invariavelmente, em torno da combinação entre as 
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afirmações de um capital cada vez mais exigente de velocidade de reprodução e o 

impulso de preservação de certos vestígios de estruturas do passado – ainda que 

sob novas condições de uso. A necessidade de urgência na solução das questões 

urbanas contemporâneas tem como efeito, na esfera do planejamento urbano, a 

criação de uma diversidade limitada dentro de uma conformidade excessiva 

(HARVEY, 1994). 

No âmbito das intervenções urbanas propostas para as áreas centrais das 

cidades brasileiras, impõe-se, mais nitidamente, esta conformidade.  

A condição de inércia de um tecido que, via de regra, guarda a escala e a 

estrutura de uma malha urbana de origem colonial induz a formas de intervenção 

cada vez mais pontuais e espacialmente restritas, com repercussões no entorno 

imediato igualmente restritas. 

Apesar das discussões acerca de intervenções para o centro da cidade 

ensejarem as mais complexas análises e os mais difusos interesses, a visão 

estratégica predominante nas agendas dos órgãos, empresas e ONGs envolvidos 

com a requalificação urbana propõe uma matriz de discussão que evidencia a 

predominância de interesses corporativos e a busca de soluções consensuais 

apesar do virtual conflito entre as visões dos atores envolvidos no processo. 

 

6.2. Intervenções urbanas no centro da cidade: atores e discursos. 

 

 A leitura dos planos de ordenamento físico-territoriais elaborados para 

Fortaleza revelou a gradual superação de uma matriz de planejamento que, 

lastreada nos fundamentos do urbanismo moderno, preconizava o projeto urbano na 

escala da cidade como instrumento de intervenção maciça no meio físico, único 

meio capaz de garantir a adequação do espaço urbano ao processo de 

industrialização. Esta matriz responsabilizava, de modo geral, o Estado pela 

execução das obras indicadas por estes planos de larga escala. 
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 A inaplicabilidade de tais planos face ao poder de proprietários privados e aos 

interesses de empreendedores imobiliários revela quão submisso esteve o poder 

público local aos desmandos da propriedade privada. 

 O planejamento via legislação urbanística e plano diretor, substituto do 

modelo anterior, emerge, nos últimos anos, como símbolo de um processo de 

redemocratização e pretende atestar sua legitimidade com base no fato de serem as 

leis elaboradas, em última instância, por representantes eleitos, portanto legítimos. 

Além disso, alega privilegiar, como fundamento para sua elaboração e posterior 

aplicação, a participação da sociedade por meio de suas representações 

organizadas. 

 A realidade brasileira, no entanto, ainda profundamente marcada por relações 

autoritárias e por condições de extrema desigualdade sócio-econômica, denuncia a 

forte carga retórica do plano-discurso (MARICATO, 2000) e expõe o alijamento da 

sociedade do processo de participação nas decisões sobre os instrumentos 

normativos e reguladores do espaço urbano. 

 Esta realidade acaba por abrir o caminho à introjeção de estratégias 

empresariais no âmbito da organização do poder público e nas discussões e ações 

relativas aos espaços da cidade. 

 O modelo de intervenção no espaço público que corresponde à visão 

empresarial de gestão do Estado e da cidade, implantada ao longo da década de 80, 

caracteriza-se fortemente por uma visão estratégica que age pontualmente, guiada 

por um projeto de inserção da cidade nos fluxos hegemônicos da globalização – 

especialmente através do turismo – calcado na (re) construção de uma imagem a 

ser veiculada na mídia, na visibilidade dos negócios com vistas à atração do capital, 

na recuperação de certos espaços cujo potencial histórico, econômico ou natural 

revelam-se atraentes ao capital privado e na criação de novas frentes de expansão 

para o investimento imobiliário – para as quais acorrem capitais nacionais e 

internacionais. 

 Nos anos 90, sob a égide desta perspectiva estratégica e da primazia da 

empresa como produtora (direta ou indireta) do espaço urbano, o centro de fortaleza 

volta a ser tema de discussão. Desta vez, porém, a discussão já não está restrita ao 
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âmbito do Plano Diretor ou da iniciativa municipal. À frente do processo destacam-se 

os empresários do comércio varejista através de suas representações de classe, 

câmara de dirigentes, sindicatos, associações etc. 

 A mal-chamada “revitalização do centro” começa a se tornar projeto comum 

aos que nele se instalam. A recuperação de condições de segurança, limpeza e 

conforto passa ao primeiro plano das discussões dos proprietários e locatários de 

maior relevância econômica. As primeiras tentativas neste sentido revelam-se, no 

entanto, precárias no que diz respeito à falta de articulação entre as intervenções 

pontuais, próprio da visão imediatista dos empresários do comércio, desejosos de 

verem restabelecidas as condições de atração de clientes. 

 Foram emblemáticos deste impulso de requalificação do centro que articula 

interesses econômicos do comércio e interesses políticos da administração 

municipal a reforma da Praça do Ferreira (1991) e a construção do novo Mercado 

Central (1998). 

 A reforma da Praça do Ferreira foi, sem dúvida, a intervenção de maior 

repercussão nos meios de comunicação e círculos intelectuais na década de 90. 

Levada a efeito pela Prefeitura Municipal numa atitude de afirmação da imagem do 

poder público, claramente orientada pelos reclamos populares, que viam na praça 

anteriormente erguida a expressão da ação autoritária do regime militar, e pelos 

protestos dos lojistas instalados em seu entorno contra a presença de determinados 

usos e grupos sociais que comprometiam a segurança e depreciavam os espaços e 

a imagem do comércio. 

 Tornava-se evidente a necessidade de se restabelecer os fluxos de clientes 

pela criação de um espaço que propiciasse a dinamização dos negócios naquela 

área e a criação de uma imagem de lugar público seguro, limpo e iluminado capaz 

de (re) projetar o centro no imaginário das classes médias, restaurando a condição 

de dignidade espacial essencial ao processo de revitalização econômica. 

 A nova praça pretendia promover os interesses econômicos do comércio 

varejista ao mesmo tempo em que respondia ao desejo do poder municipal de 

imprimir a marca de sua gestão num espaço referencial da vida pública em 

Fortaleza. 
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 Paralelamente à recuperação econômica a nova praça tenciona uma 

recuperação imagética que, por meio da supressão de qualquer vestígio da antiga 

praça, reconstrói elementos de uma configuração espacial do passado, numa atitude 

revivalista que visa a recuperação de uma memória histórica restrita e restritiva (Ver 

Figuras 06, 07 e 08). Esta perspectiva de uma recuperação histórica como base para 

a busca da identidade faz uso da citação textual de formas e estruturas do passado 

(Coluna da Hora, jardins, bancos, luminárias, quiosques etc.) e cria equipamentos 

cuja expressão arquitetônica remetem a sistemas construtivos outros que não os de 

fato utilizados (bancas de revista e pórticos em estrutura metálica cujas seções 

remetem às da alvenaria, por exemplo). Tudo isto concorre para um uso superficial 

da tecnologia em favor da criação de espaços cênicos, descontextualizados. 

 Esta busca de uma identidade perdida nas formas do passado, a despeito do 

eco que encontra nas opiniões recalcitrantes de certa elite de letrados ou nas 

imagens da memória nostálgica de freqüentadores remanescentes da praça dos 

tempos áureos, revela a face pós-moderna da intervenção. O apelo historicista e o 

novo ecletismo instalados pela estética pós-moderna, a diluição da arquitetura na 

pura visualidade e a aceitação do fragmento urbano tornam-se elementos 

recorrentes nas intervenções patrocinadas pelo poder público. 
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Figura 17 
 

Praça do Ferreira após a reforma ocorrida em 1991. A tentativa de reconstrução de uma identidade 
perdida através da exumação de elementos arquitetônicos do passado.  

Comparar com as figuras 06, 07 e 08. 
Fonte: Arquivo Ação Novo Centro. 

 

Para Roberto Castelo, 

quase sempre edificado pelo Estado e instado pelas forças dominantes, o 
espaço é construído para que os fluxos hegemônicos ocorram livremente, 
destruindo e subordinando os demais fluxos, restringindo o acesso a 
determinadas classes sociais, numa atitude asséptica sutil, capaz de 
promover a defesa legítima dos negócios e se opor à violência (CASTELO, 
1997). 

 

 A tentativa de recuperar as formas de uso características do passado pela 

restauração das formas espaciais acaba por não contribuir para a reconstrução de 

identidades, mas sim para a perda de referenciais próprios do tempo em que se vive. 
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 Ainda segundo Castelo, tais atitudes são conseqüências de percepções 

distorcidas da realidade social por parte daqueles que intervêm no espaço urbano. 

Ao se alterar a percepção da realidade social, envereda-se pelo reino da 
metáfora, próprio das reações de admiração e perplexidade diante dos 
elementos arquitetônicos inusitados e da dificuldade de entender os novos 
arranjos arquitetônicos. Tudo conspira para excluir a possibilidade da 
criação arquitetônica de formas e funções próprias da estrutura espacial do 
nosso tempo (CASTELO, 1997). 

 

 A intervenção na Praça do Ferreira terminou por configurar um espaço 

homogêneo e funcional aos fluxos do comércio, assistindo a um breve processo de 

enobrecimento para depois se revelar impulso absolutamente insuficiente no que se 

refere a um processo mais amplo e duradouro de requalificação econômica, urbana 

e ambiental da área central. 

 Atualmente seu entorno vive processo de franca decadência: lojas fechadas, 

outras transformadas em bingos, prédios abandonados ou apenas parcialmente 

utilizados. Os usos que haviam sido inicialmente afastados, retornam e passam a 

conviver com os que se estabeleceram depois da reforma. Como todo o centro, 

aquela região é vítima das precárias condições de renda de sua população usuária, 

do enorme número de espaços de compra que se instalam entre o centro e a 

periferia e da ausência de investimentos de envergadura, sejam eles públicos ou 

privados. 

 A fraca repercussão de obras como a reforma da Praça do Ferreira no 

processo de requalificação da área central atesta a insuficiência de intervenções que 

visam unicamente o espaço público e aponta para a necessidade de se deslocar o 

foco da matriz de discussão para a secular inércia do espaço privado e para as 

relações a ele afetas. 

  A insistência na melhoria dos espaços públicos com base na ação isolada do 

poder municipal, sem considerar a parcela de contribuição de proprietários privados, 

já dura mais de um século. Não se modificou apesar do esforço daqueles que, como 

Saboya Ribeiro, advogavam a firmeza do governo local face aos interesses dos 

proprietários privados. Persistir nesta linha de ação torna-se, hoje, atitude no mínimo 

ingênua, sobretudo numa época em que os recursos concentram-se nas mãos das 
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empresas e os governos tendem, cada vez mais, ao investimento decrescente nesta 

área, dependendo fortemente de investimentos externos. 

 É urgente a necessidade de envolver a iniciativa privada segundo orientação 

das demandas da sociedade articuladas na esfera do poder público municipal, em 

projetos de intervenção que atinjam diretamente a propriedade privada, operando 

transformações na estrutura fundiária que venham a beneficiar ambas as partes, 

sem deixar-se afetar por impulsos exageradamente preservacionistas. 

 Assim como a reforma da Praça do Ferreira, a construção do novo Mercado 

Central é exemplo do investimento do poder público em favor da pretendida 

“revitalização” do centro. Tratava-se da construção de um edifício de grande porte a 

ser instalado nas imediações da Catedral, portanto no sítio histórico onde a cidade 

primordialmente se implantou. 

 Ao se evitar as limitações naturalmente impostas no caso de uma reforma, a 

opção pela construção de um novo edifício possibilitou a criação das condições 

essenciais à inserção mais ampla dos produtos do artesanato nos fluxos turísticos 

crescentes, ansiosos por consumir a cultura local através da compra de objetos de 

origem popular. 

 O novo prédio pretende conferir ao comércio do artesanato a qualidade 

espacial, a localização e a acessibilidade requeridas por estes fluxos. Localizado na 

periferia do centro, contíguo à Praia de Iracema e ao complexo do Centro Dragão do 

Mar de Arte e Cultura, conectado ao corredor hoteleiro da Avenida Beira Mar e ao 

corredor comercial da Monsenhor Tabosa, o mercado se implanta brutalmente num 

contexto urbano com o qual não estabelece nenhuma relação de escala. Impõe-se 

grosseiramente aos edifícios históricos vizinhos e desconsidera por completo o sítio 

natural, relegando o Pajeú à condição de fundo de lote sem tirar dele nenhum 

partido paisagístico. 

 Construído à feição dos Shopping Centers, o edifício se fecha para o entorno, 

tornando-se demasiadamente maciço, impossibilitando qualquer relação visual 

exterior-interior. Pretende recriar condições de higiene, segurança e conforto que se 

julgam exigidas pelos fluxos turísticos. O novo Mercado concorre, também, para 

acentuar a especialização funcional do centro e para a redução da heterogeneidade 
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de fluxos naquela área porque drena para si o fluxo turístico, reduzindo as chances 

de que estes cheguem ao centro propriamente dito. 

 Várias outras intervenções levadas a efeito com o apoio da Prefeitura 

Municipal ou do Governo do Estado poderiam ser enumeradas para reforçar a tese 

de que nenhuma delas, isoladamente ou em conjunto, foi capaz de fazê-lo voltar a 

ser o espaço de animação cultural que fora no passado. Nenhuma delas propiciou 

impulso no sentido de torná-lo acessível à diversidade de fluxos e segmentos sociais 

que a cidade hoje comporta. Por toda a década de 90 ações isoladas envolvendo 

proprietários, comerciantes e Prefeitura Municipal foram implantadas tendo como 

diretriz comum a reversão do quadro de abandono do centro pelas classes média e 

alta provocado pelo surgimento de novos pólos de adensamento de comércio, 

habitações, equipamentos de lazer e espaços de trabalho que passam a rivalizar 

com o centro tradicional. 

 Cientes da não repercussão destas ações isoladas face aos interesses 

pretendidos os empresários do comércio varejista sediados no centro, organizados 

em torno da Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL, promovem a criação de uma 

organização com a função de viabilizar a ponte com o poder público municipal e a 

sociedade civil organizada com a finalidade de pressionar pela reestruturação 

espacial capaz de restabelecer as expectativas de vendas e as margens de lucro do 

setor. 

 Em 1999, como resultado dos trabalhos do PLANEFOR, é criada a ONG Ação 

Novo Centro tendo como fundadores a Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL, a 

Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Ceará – FCDL, a Federação das 

Associações do Comércio, Indústria e Agropecuária do Ceará – FACIC, o Sindicato 

do Comércio Varejista e Lojista de Fortaleza – SINDILOJAS, a Federação das 

Indústrias do Estado do Ceará – FIEC e a Associação dos Bancos do Ceará – 

ABANCE. 

 A Ação Novo Centro tem como objetivo central 

a elaboração de um plano de trabalho como instrumento coordenador e 
articulador das diversas propostas e ações que promoverão a melhoria e o 
desenvolvimento do centro de Fortaleza, tanto nos aspectos físico-
urbanísticos como nos ambientais, sociais e econômicos (FORTALEZA - 
PMF/ANC, 1999). 
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 Para atingir este objetivo sua atuação deverá estar 

de acordo com os estudos do PLANEFOR (Plano Estratégico da Região 
Metropolitana de Fortaleza) para o Bairro Central de Fortaleza, em relação 
a sua revitalização e consolidação, valorização dos espaços simbólicos, 
comércio, centros de serviços públicos e financeiros, habitação, 
equipamentos culturais e de lazer (FORTALEZA - PMF/ANC, 1999). 

 

 A primeira providência tomada pela Ação Novo Centro neste sentido foi a 

promoção de um workshop, intitulado “Ocupar o centro: recuperação e preparação 

para o futuro”2, que contou com a presença de representantes do comércio varejista, 

da Prefeitura e de representações de classe interessadas no tema. O workshop tinha 

como objetivo, num único dia, elaborar um diagnóstico o mais amplo possível das 

condições atuais do centro no que diz respeito a seu abandono em relação aos 

novos pólos comerciais da cidade, ao perfil do consumidor potencial, às condições 

de transporte e acessibilidade, ao meio ambiente, à sua imagem frente ao público 

usuário e às possibilidades de se estabelecerem formas de planejamento e 

gerenciamento. A partir deste diagnóstico foram listadas diretrizes de ação que 

correspondiam à solução ou minimização dos problemas levantados. Estas, por sua 

vez, tinham por fim gerar subsídios para a posterior elaboração de um concurso de 

idéias para o centro a ser promovido pela Ação Novo Centro em parceria com a 

Prefeitura Municipal. 

 A forma como foi realizado o workshop revela o alto grau de superficialidade e 

descomprometimento com os objetivos fundamentais da existência da entidade, bem 

como com o acesso, discussão e participação de círculos mais amplos da 

sociedade. Talvez por isso tenha sido praticamente nula a repercussão junto às 

instituições governamentais, aos núcleos acadêmicos e até mesmo aos diretamente 

interessados, uma vez que as representações tendem a responder, prioritariamente, 

aos interesses dos grandes empresários varejistas em detrimento dos pequenos 

comerciantes. Este procedimento revela estarem os dirigentes da entidade imbuídos 

de uma visão pretensamente estratégica, caracterizada pela tentativa de construção 

superficial de consensos, pela minimização das dificuldades de realização dos 

objetivos, pela restrição na participação e pela promoção de uma articulação entre 

                                                 
2 O relatório final do workshop “Ocupar o centro: recuperação e preparação para o futuro” encontra-se 
no anexo 05. 



 109

interesses privados e poder público infensa às interferências indesejadas, porque 

protelatórias, da participação popular. 

 Apesar de tudo, é a partir dos dados organizados pela Ação Novo Centro que 

se elaboram o edital e o regulamento do “Concurso Nacional de Idéias para 

Embelezamento e Valorização da Área Central de Fortaleza e Parque da Cidade”3.  

 A idéia de promover um concurso foi acertada não somente pelo fato de se 

tratar de um instrumento democrático de escolha mas, sobretudo, por abrir a 

possibilidade de que a discussão sobre a requalificação do centro deixe de ser 

matéria restrita a diretrizes genéricas de legislação urbanística em planos diretores, 

para ser objeto de elaboração projetual por equipes técnicas qualificadas compostas 

por arquitetos, engenheiros, e profissionais correlatos, desvinculados do corpo 

técnico municipal. Como se verá, no entanto, as bases do concurso subvertem o 

objetivo de promover um projeto de reestruturação de longo prazo para o centro de 

Fortaleza e restringem-se à promoção de mais uma obra pontual, cujo potencial de 

repercussão face a um processo de renovação urbanística é praticamente nulo.  

 

6.3. As razões do “Concurso Nacional de Idéias para Embelezamento e Valorização 

da Área Central de Fortaleza e Parque da Cidade”: a intervenção pretendida. 

 A publicação do edital do “Concurso Nacional de Idéias para Embelezamento 

e Valorização da Área Central de Fortaleza e Parque da Cidade”, em 1999, deveria 

representar a concretização do objetivo fundamental da Ação Novo Centro: a 

promoção de nova forma de abordagem sobre a requalificação urbana e ambiental 

da área central de Fortaleza que, em tese, passaria a contemplar em primeiro plano 

um projeto de intervenção global, a ser executado em etapas, segundo uma visão 

prospectiva das características estruturais que se deveriam atribuir ao centro na 

medida da inserção da cidade nos processos decorrentes da globalização 

econômica. Este projeto seria guiado por uma perspectiva de intervenção de longo 

prazo, apoiada pelo poder público municipal e dependente da ampla participação de 

                                                 
3 Os textos do Edital e Regulamento do “Concurso Nacional de Idéias para Embelezamento e 
Valorização da Área Central de Fortaleza e Parque da Cidade” encontram-se no anexo 06. 
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setores privados direta e indiretamente envolvidos e de representações da 

sociedade civil organizada. 

  O impulso em realizar o concurso de idéias para o centro se deu pela 

necessidade de se prever a reestruturação urbanística do entorno da área na qual 

será implantada futuramente a estação central do Metrofor. 

 A Câmara de Dirigentes Lojistas já havia discutido a possibilidade de se 

elaborar um projeto de reforma para a Praça José de Alencar no qual se previa a 

incorporação da Praça da Lagoinha com a retirada do comércio informal instalado no 

“Beco da Poeira”. Atendendo a pressões das entidades colaboradoras do Plano 

Estratégico da Região Metropolitana de Fortaleza – PLANEFOR, a CDL, 

representada pela Ação Novo Centro, lança o concurso, amplia a área de 

abrangência para o perímetro oficial do centro da cidade e destaca o chamado 

“Parque da Cidade” – área resultante da união das duas praças – como primeira 

etapa de intervenção. 

 As bases do concurso estruturam-se segundo diretrizes de planejamento e 

intervenções estruturantes para a área central como um todo, considerando o 

“Parque da Cidade” como área piloto, decorrência do projeto global. 

 O regulamento do concurso solicitava propostas globais de intervenção para o 

centro da cidade que estivessem de acordo com o objetivo maior de 

promover sua requalificação urbana, funcional e ambiental, a melhoria da 
qualidade de vida urbana e garantir a sua ocupação ordenada para o futuro, 
tornando-o mais competitivo e atraente, propiciando assim novas atividades 
e reciclagem das existentes (FORTALEZA - PMF/ANC, 1999a). 
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Figura 18 
 

Mapa do centro de Fortaleza. Perímetro de intervenção e área destinada ao Parque da Cidade pelo 
regulamento do “Concurso Nacional de Idéias para Embelezamento e Valorização da Área Central de 

Fortaleza e Parque da Cidade”. 
Fonte: o autor. 

 

Para tanto deveriam contemplar ações e estratégias que permitissem 

 
resgatar a imagem da área central de Fortaleza, valorizar os espaços 
públicos e harmonizar as diferentes funções e apropriações do seu espaço 
central, às vésperas da implantação das obras dos túneis e estações do 
Metrofor que reforçarão significativamente a acessibilidade dessa área – 
como centro da área metropolitana de Fortaleza – e alterará (sic) todo o 
fluxo de circulação de veículos e pedestres no entorno. É o momento exato 
de se antecipar a estas transformações, planejando-se e repensando todo o 
sistema de infra-estruturas locais (FORTALEZA - PMF/ANC, 1999a). 
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Além destas recomendações o documento detalha os objetivos particulares a 

serem perseguidos pelas intervenções nos dois níveis estabelecidos. Para a área 

central deveriam ser consideradas intervenções cujos propósitos fossem obter 

diretrizes gerais de planejamento urbano, desenho urbano e 
arquitetura paisagística que permitam dinamizar usos e ocupação do 
solo, implementar a melhoria da paisagem urbana e a valorização 
das áreas públicas e privadas do trecho em referência, conferindo-
lhe imagem e condições de vida compatíveis com o seu potencial e 
sua importância na região metropolitana de Fortaleza. Propostas 
referentes a novas formas de investimentos, mecanismos de 
incentivos e diretrizes para a implantação das propostas e seu 
gerenciamento (FORTALEZA - PMF/ANC, 1999b). 

 

Os desdobramentos destas intervenções deveriam ensejar a valorização do 

patrimônio edificado, o reforço da identidade cultural no que se refere às suas 

relações com o espaço construído, a reestruturação da paisagem natural, a 

despoluição visual, a implantação de equipamentos e mobiliário urbanos, a criação 

de parâmetros específicos de legislação urbanística, a ordenação do tráfego de 

veículos e pedestres, a ordenação das atividades urbanas existentes, a atração de 

novos usos e investimentos, a ordenação do mercado informal e a implementação 

de modelos de gestão urbana com bases em parcerias entre a sociedade civil, a 

iniciativa privada e o governo municipal. 

Da mesma forma que para a área central, estabeleceram-se diretrizes para a 

área piloto do “Parque da Cidade”. Estas se resumiam à elaboração de um Estudo 

Preliminar contendo soluções de arquitetura, urbanismo e paisagismo cujos objetivos 

fossem a reestruturação do espaço natural remanescente, a ordenação do uso e 

ocupação do solo, a preservação do patrimônio cultural, a ordenação da circulação 

de pedestres e veículos, a implantação de equipamentos urbanos comunitários e o 

estabelecimento de formas de gestão e financiamento (FORTALEZA – PMF/ANC, 

1999b). 

Interessa, para a análise, chamar a atenção para os critérios de julgamento e 

respectivos parâmetros de avaliação que estabelece o edital do concurso. É neles 

que se encontra a contradição básica estabelecida entre as metas aparentemente 

prospectivas que enumera e os reais interesses dos promotores e organizadores. 
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Foram considerados critérios de julgamento: conceituação geral da proposta – 

entendida como a coerência global que se revela na harmonia entre as diversas 

proposições e na imagem urbana resultante; concepção e propostas para os 

sistemas de circulação; propostas de desenho urbano e paisagismo considerando 

o caráter simbólico, histórico e cultural do centro, caracterização das intervenções 

pontuais; propostas referentes a formas de investimento e mecanismos de 

incentivos; diretrizes para implantação e gerenciamento das propostas e estudo 

preliminar de arquitetura e paisagismo para o “Parque da Cidade” incluindo novos 

sistemas de sinalização e iluminação pública. (FORTALEZA – PMF/ANC, 1999a). 

Estes critérios seriam julgados segundo parâmetros que estabeleciam pesos 

distintos para a proposta global e para o projeto piloto do “Parque da Cidade”. O 

aparente equilíbrio na relevância entre as duas escalas de intervenção se desfaz no 

momento em que se institui a seguinte pontuação para avaliação: diretrizes 

urbanísticas para a área central – 40 pontos; estudo preliminar do “Parque da 

Cidade” – 60 pontos. 

Neste momento fica clara a intenção dos promotores: a solução imediata de 

um problema específico, a reforma e interligação de duas praças como condição de 

desafogo para os fluxos provenientes da futura estação do Metrofor. 

A ênfase na solução pontual das Praças José de Alencar e Lagoinha – 

denominadas pretensiosamente de “Parque da Cidade” – revela a visão mesquinha 

de espaço urbano dos promotores e o interesse político subjacente: erigir mais uma 

obra de visibilidade junto à população com vistas a torná-la objeto de marketing 

eleitoral. Tal estratégia se deu à época da promoção do concurso, quando se 

veiculou exaustivamente as imagens da nova praça nas campanhas políticas de 

reeleição. Da mesma forma deu-se neste ano eleitoral de 2004 quando da conclusão 

da primeira etapa da obra. 

 Ao se privilegiar o projeto da praça em detrimento de um plano global para o 

centro, subverte-se a lógica da intervenção urbana na qual o particular (a praça) 

deve ser decorrência do geral (o centro). Uma falsa oposição entre visão global e 

visão de fragmento domina o discurso ideológico por trás das bases do concurso. 
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Invertida a lógica da intervenção, abre-se o precedente para que o plano 

global resuma-se a um sem-número de recomendações, diretrizes e sugestões, todo 

um conjunto de abstrações freqüentemente descomprometidas e desvinculadas de 

um desenho específico. Da mesma forma abre-se a possibilidade para que o 

desenho do fragmento urbano venha a se tornar objeto de mera especulação formal 

e cênica no que se refere aos elementos arquitetônicos, conformando espaços de 

aformoseamento localizado. 

As bases do concurso já nascem, por assim dizer, comprometidas com a 

estreiteza de visão que preconiza a superficial remodelação, a assepsia localizada e 

a reestruturação excludente. O próprio título do concurso, ao citar o termo 

“embelezamento”, denuncia a visão canhestra incapaz de perceber as 

particularidades das estruturas e formas urbanas demandadas pela estrutura sócio-

econômica da atualidade. No caso específico, o ajustamento da estrutura físico-

territorial do centro da cidade no sentido de promover a substancial transformação 

de escala capaz de adequá-lo à dinâmica urbana contemporânea, atrair 

investimentos imobiliários e equipamentos de lazer e cultura para o contingente 

metropolitano com a finalidade de restabelecer a presença da heterogeneidade de 

fluxos capaz de dar sustentabilidade ao processo de requalificação urbana e 

ambiental. 
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7 PERSPECTIVAS DE RENOVAÇÃO URBANA E AMBIENTAL PARA A ÁREA 
CENTRAL DE FORTALEZA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS APRESENTADOS NO 
CONCURSO 

 

7.1. Introdução. 

 

 A reestruturação produtiva, alicerce do atual processo de globalização 

econômica, repercute no espaço, reorganizando-o em novas bases, colocando 

novas perspectivas para o desenvolvimento econômico e urbano das cidades e para 

as estratégias de renovação urbana e ambiental. 

 As transformações estruturais pelas quais atravessa a sociedade dão origem 

a novas formas e processos espaciais fundamentados numa lógica espaço-temporal 

caracterizada pela proeminência dos fluxos de capital, informação, tecnologia, 

imagens e símbolos. De acordo com CASTELLS (1999) assistimos hoje à 

emergência de uma nova forma espacial característica das práticas sociais que 

dominam e moldam a sociedade em rede: o espaço de fluxos. 

 Para o autor, embora o espaço de fluxos não seja a única lógica espacial das 

sociedades contemporâneas, é a lógica dominante porque responde aos interesses 

e funções dominantes em nossas sociedades. 

 O espaço de fluxos, suporte material destes processos e funções dominantes, 

compõe-se, segundo CASTELLS (1999), de três camadas estruturantes 

indissociáveis: um circuito de impulsos eletrônicos que, conectados em rede, 

submetem frações do espaço à sua lógica; um conjunto de nós estratégicos e canais 

de comunicação conectados na rede global de informações constituído por lugares 

com características sociais, culturais, físicas e funcionais bem definidas; e a 

organização espacial das elites gerenciais dominantes que exercem as funções 

direcionais em torno das quais o espaço é articulado. 

 Esta lógica dominante tende à homogeneização das elites nas sociedades 

informacionais e à conseqüente projeção de determinadas formas espaciais que 
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visam unificar o ambiente simbólico, minando as especificidades históricas do lugar. 

Por decorrência, interfere nos processos de identificação cultural, de reforço das 

identidades, de engajamento político e na orientação das intervenções urbanísticas. 

 A construção de espaços segregados e segregadores torna-se o imperativo 

dominante nas ações que, segundo a nova lógica, interferem no meio urbano, sejam 

elas de origem pública ou privada. 

 A homogeneização de formas espaciais e processos sociais, sob o pretexto 

da transcendência de barreiras nacionais e regionais, induz à permissividade no 

tratamento das questões relativas à renovação urbana e à reconstrução do espaço 

público. O tratamento urbanístico e arquitetônico tende ao homogêneo. Relega as 

especificidades do lugar para escapar da história e cultura de cada sociedade e 

tornar-se refém do mundo imaginário das possibilidades ilimitadas que embasam a 

lógica transmitida pela mídia (CASTELLS, 1999). 

 A dicotomia espaço-temporal das sociedades contemporâneas se dá pela 

introjeção de valores ditos globais na dinâmica particular do lugar, deflagrando, de 

um lado, um processo de dominação estrutural da lógica interna, portanto de formas 

e funções específicas, inscritas em espaços definidos; de outro, um processo de 

emergência de determinadas singularidades e características potencialmente 

vantajosas aos fluxos globais (capital, pessoas, tecnologia, informação) em função 

da sua extrema mobilidade e capacidade de adaptação às diferenciações regionais. 

 Para HARVEY (1993) as mudanças ocorridas na esfera da produção no atual 

período de acumulação flexível respondem, tão somente, à lógica capitalista de 

aceleração crescente do tempo de giro do capital e ao princípio expansionista que 

submete o espaço a impulsos de apropriação cada vez maiores. 

 As novas formas organizacionais e tecnologias produtivas concorrem para a 

aceleração dos ritmos de produção e consumo e para a gradual transição de uma 

economia baseada na produção de bens duráveis para uma outra fundada na oferta 

de serviços. Emerge, atualmente, uma sociedade dirigida pelo consumo e pela 

efemeridade de produtos, técnicas e idéias, excessivamente apegada a valores de 

instantaneidade e descartabilidade. 
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 O período atual, caracterizado pela alta mobilidade dos capitais, assiste à 

redução da importância das barreiras espaciais e a ampliação das vantagens 

localizacionais de certas frações do espaço. Segundo Harvey, 

se os capitalistas se tornam cada vez mais sensíveis às qualidades 
espacialmente diferenciadas de que se compõe a geografia do mundo, é 
possível que as pessoas e forças que dominam esses espaços os alterem 
de um modo que os tornem mais atraentes para o capital altamente móvel. 
As elites dirigentes locais podem, por exemplo, implementar estratégias de 
controle da mão-de-obra local, de melhoria de habilidades, de fornecimento 
de infra-estrutura, política fiscal, de regulamentação estatal etc., a fim de 
atrair o desenvolvimento para o seu espaço particular (HARVEY, 1993). 

 Esta atratividade depende, invariavelmente, de reestruturações espaciais que, 

via de regra, impactam com a inércia de determinadas porções do território. Estas 

passam a exigir, daqueles lugares que pretendem inserir-se no circuito da 

globalização, uma adaptação de seus componentes locais aos requisitos da 

dinâmica destes fluxos. 

 Estas adaptações, no entanto, não se dão sem chocar-se com as 

particularidades dos espaços locais, com os anseios da sociedade ou comunidade 

local e com as identidades construídas nas relações dos habitantes com estes 

lugares.  

 O lugar surge, portanto, como ponto de articulação entre o mundial em 

constituição e o local enquanto especificidade concreta, histórica, enquanto 

momento (CARLOS, 1996). 

 Neste quadro de globalização, as cidades – sobretudo as grandes cidades – 

tornam-se os pontos de articulação por excelência dos fluxos globais. É nelas que se 

dá a emergência dos lugares e a manifestação dos conflitos entre a ordem global e a 

ordem local, entre os tempos da economia e os tempos da cidade (ACSELRAD, 

2001). 

 Este protagonismo das cidades na economia mundial instala novas formas de 

pensar a gestão urbana, o desenvolvimento local e as intervenções no espaço 

urbano. Aos governos locais cabe o papel de articular, sobre bases verdadeiramente 

democráticas, as aspirações da coletividade no que se refere ao uso e ocupação do 

solo, levando em conta a necessidade de estabelecer a conexão da cidade com os 

fluxos globais de capital, pessoas e informação, e, ao mesmo tempo, de atender a 
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interesses legítimos da população no tocante à oferta de empregos, serviços, cultura 

e lazer. Este duplo agenciamento, dificultado pela tendência à dominação vertical de 

poderes hegemônicos exógenos, deve ser enfrentado com base na abertura plena à 

interferência dos movimentos e representações sociais. 

 Decorrência do processo de globalização, a relativa autonomia dos governos 

municipais – portanto das cidades – face às esferas superiores de governo atende, 

segundo BORJA e CASTELLS (1996), a uma reivindicação histórica de autonomia 

local quanto à exigência de levar a efeito o processo de descentralização política e 

administrativa característico das últimas décadas do século XX. 

 Esta autonomia oferece à cidade novas possibilidades no tocante a 

investimentos, acordos bilaterais e captação de recursos, inclusive no exterior. Estes 

supõem condições que se expressam na eleição de determinados modelos de 

gestão urbana e desenvolvimento local. 

 Para Fortaleza, como de resto para o Brasil, as realizações das 

administrações municipais não podem prescindir de recursos privados, embora 

tenha de orientá-los com vistas à consecução de objetivos e projetos de caráter 

eminentemente públicos. É preciso investir na busca de modelo de gestão urbana 

que privilegie a síntese entre sustentabilidade econômica e urbana e a inserção 

competitiva nos mercados regionais, nacionais e internacionais. 

 Este modelo deve assumir a reestruturação de áreas-chave como os centros 

das cidades como objetivo primordial. A renovação urbanística e ambiental deve ser 

orientada por um projeto que privilegie, ao mesmo tempo, visão de totalidade e de 

fragmento. Um projeto que, ciente da superação da idéia de planificação global da 

cidade e da insuficiência do modelo jurídico-legislativo fundado no plano diretor, não 

se deixe pautar por uma intervenção excessivamente pontual em nome de um falso 

respeito ao contexto, que defenda intransigentemente a não destruição, a 

reciclagem e o existente sob o pretexto da preservação dos valores locais. 

 Esta atitude de extrema cautela – na verdade, excesso de zelo – tem 

predominado nos discursos ideológicos por trás das intervenções urbanas 

contemporâneas. Excessivamente restritas na amplitude e modestas nos objetivos, 

fundamentam-se num discurso que exalta a condição caótica e fragmentada da 

cidade, substituindo, tacitamente, a ideologia do plano pela ideologia da diversidade 
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e das identidades locais, eludindo os conflitos sob uma perspectiva de estetização 

do heterogêneo (ARANTES, 2001). Esta vertente do pensamento e prática do 

planejamento urbano recente tem por aliado um modelo de preservação do 

patrimônio que tende a supervalorizar vestígios edificados que há poucos anos não 

passavam de entraves à modernização e à renovação urbanística de áreas 

específicas da cidade. 

 A emergência da indústria cultural a partir dos anos 60 e a proeminência do 

turismo de massas como atividade produtiva de enorme relevância no contexto da 

economia mundial alicerçam o paradigma contemporâneo acerca das questões que 

envolvem a preservação do patrimônio edificado, assunto diretamente afeto às 

políticas e projetos de renovação urbanística de áreas centrais em todo o mundo. 

 O patrimônio, segundo CHOAY (2001), insere-se nos domínios da indústria 

cultural, na perspectiva da sociedade de consumo, transfigurando-se em objeto de 

culto. 

 Conforme assevera a autora, a expansão das práticas patrimoniais na 

segunda metade do século XX levou à extensão de seus domínios a objetos de um 

passado cada vez mais próximo do presente – incorporando objetos técnicos da 

indústria e atribuindo-lhes os mesmos privilégios de conservação das obras da 

produção artesanal; à expansão tipológica das edificações – reconhecendo valores a 

serem preservados em edifícios modestos, nem memoriais, nem prestigiosos; e à 

exposição de seus produtos no âmbito da sociedade de lazer e do turismo cultural 

de massas – suplantando a restrição de sua fruição por uma diminuta classe de 

iniciados, especialistas e eruditos em favor de uma audiência em escala mundial. 

 O patrimônio é, assim, transformado em objeto de consumo. Passa de valor 

de uso a valor econômico para ser inserido na rede de bens intercambiáveis em 

escala global. Assume, no contexto da mundialização, uma função defensiva que 

tenciona a recuperação de uma identidade ameaçada, ao mesmo tempo sustenta 

boa parte da atividade turística, especialmente nos países da Europa. Torna-se o 

domínio de uma autocontemplação que tende ao imobilismo quanto às perspectivas 

de renovação urbana. 

 No caso de Fortaleza – e do seu centro especificamente – não há mais 

sentido se falar de patrimônio do ponto de vista de um conjunto edificado. 
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Excetuando-se o pequeno grupo de edifícios que compõem o chamado corredor 

cultural da rua João Moreira (Forte, Passeio Público, Santa Casa, Emcetur e 

Estação João Felipe) o que há são edifícios isolados, desvalorizados por um entorno 

edificado degradado, imobilizado, do ponto de vista de sua recuperação para novos 

usos, pela inércia que se abate sobre o centro há décadas. 

 Certamente as edificações de valor histórico podem ser facilmente 

incorporadas a um projeto de renovação urbanística. Assim tem acontecido em 

todas as cidades que enfrentaram e enfrentam o problema da requalificação de seus 

centros. Mas o fato é que o patrimônio edificado do centro de Fortaleza não é, por si 

só, capaz de servir como elemento propulsor de um processo de renovação 

urbanística. Tentativas de se atribuir valor histórico a todo vestígio edificado antigo, 

como é comum acontecer nos projetos de recuperação de fachadas e 

assemelhados, são esforços meramente superficiais, muitas vezes meros exercícios 

de erudição que coadunam com interesses – quando estes existem, pois são raros – 

de proprietários desejosos de tornar o ambiente mais propício à visibilidade dos 

negócios. 

 Não se pode cair na armadilha do “tudo é patrimônio” sob pena de um 

imobilismo suicida, sobretudo quando se trata do centro de uma cidade como 

Fortaleza onde os remanescentes edificados de valor verdadeiramente apreciáveis 

estão quase extintos.  

 Revela-se um viés excessivamente preservacionista, típico da visão 

contemporânea sobre a cidade aludia por ARANTES (2001), ao se dispor da 

prerrogativa natural que cabe às gerações presentes: de posse dos instrumentos 

materiais e das concepções de mundo herdadas do passado, projetar a próxima 

camada do palimpsesto urbano, enfrentando a dicotomia que se apresenta entre os 

limites da preservação e o impulso de supressão das estruturas que imobilizam 

aquelas porções do espaço que comportam potencialidades latentes, prontas para 

desempenharem novas funções e contribuírem para a elevação da cidade a 

patamares superiores de qualidade espacial e ambiental e de competitividade face à 

atual dinâmica econômica. Este o caso do centro da cidade. 

 Convém, para melhor exprimir esta reflexão e fornecer parâmetros para a 

análise dos projetos apresentados no “Concurso Nacional de Idéias para 

Embelezamento e Valorização da Área Central de Fortaleza e Parque da Cidade”, 
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caracterizar a renovação urbanística no sentido aqui empregado. Assim de poderá 

verificar a relevância ou não de determinadas proposições e intervenções. 

 

7.2. Perspectivas de renovação urbana e ambiental para a área central de Fortaleza. 

 

 Do ponto de vista da estruturação urbana, a macrocefalia que caracteriza o 

crescimento recente de Fortaleza e a emergência de sua região metropolitana não 

encontram paralelo na adaptação das estruturas e funções centrais à reestruturação 

espacial e produtiva das últimas décadas. 

 Os últimos trinta anos assistiram ao enfraquecimento do centro enquanto 

espaço referencial multifuncional na escala da cidade. Agravaram-se, em escala 

jamais vista, problemas decorrentes de mais de um século de inércia espacial. Na 

virada para o século XXI as perspectivas de futuro para o centro são sufocadas por 

uma configuração territorial aparentemente infensa a qualquer tentativa de 

transformação de escala. 

 Avoluma-se a dívida histórica que a cidade tem com seu centro. Uma dívida 

que só poderá ser resgatada por meio de um projeto de intervenção que o 

contemple por inteiro e que, orientado pelo poder municipal, mas articulado à 

iniciativa privada, privilegie, em primeiro plano, as aspirações e demandas sociais no 

sentido da reconstrução de uma centralidade multifuncional em escala metropolitana 

e regional, para depois articula-las a um projeto de inserção do centro nos fluxos 

globais de informação, pessoas e capital, coadunando os interesses da coletividade 

com os do capital privado. 

 Este o projeto que deverá levar à renovação urbanística cujo objetivo maior é 

a transformação urbana da área central com vistas à sua inserção na dinâmica 

econômica por meio da sua adequação física à escala das atividades urbanas 

contemporâneas. 

 A defesa da renovação urbana baseia-se na percepção da condição de 

deterioração a que chegou o centro da cidade. Sobre este processo de 

desvalorização e a necessária intervenção, concordamos com Milton Santos: 
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Deixado à lei do mercado, o centro velho será, ainda mais do que hoje, 
atrativo de atividades e residências pobres, agravando o contraste já 
presente entre valor venal dos terrenos, valor mercantil dos edifícios, valor 
locativo e de uso. A oposição agravada entre valor de uso e valor de troca 
virá acompanhada de uma tendência crescente à deterioração. (...) A 
menos que se pense numa intervenção rápida e maciça. (...) Centros 
imobilizados por decreto apodrecem, esquecem-se as leis fundamentais de 
evolução da cidade. (...) Falemos antes de uma regeneração que leve em 
conta as novas exigências da modernidade, permitindo, ali mesmo, a 
renovação das funções centrais, sem desfiguração do caráter histórico e 
sem ofensa ao direito dos moradores de viver onde estão (SANTOS, 2002). 

 

 Considerar a renovação urbana e ambiental da área central de Fortaleza 

como necessidade, obriga sua caracterização. No caso de Fortaleza, a renovação 

urbana e ambiental está sendo interpretada como transformação da estrutura urbana capaz 

de projetar o centro na estrutura econômica contemporânea, adequando sua estrutura física 

às exigências das dinâmicas das atividades urbanas características da economia 

globalizada e promovendo a renovação e o restabelecimento da diversidade de funções 

centrais. Esta diretriz global sugere intervenções que atendam a pelo menos três requisitos: 

a) Reintegração do centro à tessitura urbana da cidade. 

Possível a partir de alterações de ordem físico-territorial que promovam novo 

equilíbrio entre espaços públicos e privados; novas condições de acessibilidade e 

mobilidade, especialmente no que se refere à sua adequação aos fluxos 

metropolitanos e à inserção do Metrofor; renovação da frente marítima, levando em 

consideração não somente a projeção do centro em direção à orla, mas também a 

reorganização do assentamento residencial do Arraial Moura Brasil; e resgate dos 

sítios naturais do Pajeú e Jacarecanga, inserindo-os na malha do centro sob a forma 

de parques urbanos. 

b) Alteração da escala urbana. 

Proporcionando novo equilíbrio entre o espaço construído e o não-construído 

com vistas à conformação de espaços públicos mais generosos, capazes de 

distinguir o centro no contexto da cidade-metrópole. Estabelecer uma nova escala é 

condição fundamental para a instalação de novas infra-estruturas – não apenas 

físicas, mas também aquelas necessárias à adequação do espaço às redes 

contemporâneas de informação, comunicação e transporte – capazes de promover a 

atração de equipamentos e atividades para o atendimento às demandas de trabalho 
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e lazer. Esta premissa supõe a articulação de investimentos públicos e privados e 

visa a produção de nova imagem para o centro e a elevação de seu patamar de 

competitividade intra-urbana com relação à população de maior poder aquisitivo.   

c) Restabelecimento da heterogeneidade de fluxos. 

A recuperação de sua condição de espaço cívico por meio do retorno das 

sedes de governo, a possibilidade de instalação de novas unidades comerciais e de 

serviços superiores e a associação, junto a estes novos espaços de trabalho e troca, 

de equipamentos culturais e de lazer são condições fundamentais para que o centro 

volte a ser espaço referencial para todos os estratos sociais. Os investimentos em 

intervenções que transformem a escala urbana são os únicos capazes de fazer 

retornar ao centro os edifícios governamentais, sedes empresariais, escritórios de 

profissionais liberais, hotéis etc., e inseri-lo na rota dos fluxos turísticos. 

 Estes requisitos constituem a base da análise dos projetos apresentados no 

concurso. Esta análise irá evidenciar tanto aqueles aspectos que convergem para 

uma reestruturação capaz de realizar a renovação urbana e ambiental nos termos 

mencionados quanto às proposições que refletem concepções e modelos 

deslocados da estrutura sócio-espacial contemporânea. 

7.3. Análise das propostas apresentadas no “Concurso Nacional de Idéias para 

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

 

 A análise dos projetos parte da leitura dos desenhos e dos textos contidos 

nos painéis apresentados ao concurso. Deles serão filtradas as concepções de 

centro subjacentes a cada proposta de modo a realizar o confronto entre as 

diferentes perspectivas e seus conteúdos ideológicos. 

 A análise não pretende descer às minúcias de cada projeto, descritivamente, 

mas discutir a essência de cada um deles, considerando-os não como modelos 

estáticos, mas como conjunto de idéias capaz de ensejar o debate futuro. 

 O estudo não pretende, portanto, ser conclusivo ou conduzir à confirmação ou 

negação de uma hipótese, mas reafirmar a necessidade de discussão permanente 
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sobre o tema. Do mesmo modo não incide sobre possíveis desdobramentos de cada 

proposta, de modo a evitar o tom demasiadamente especulativo. 

 Deve-se destacar o fato de ter sido o concurso a primeira oportunidade dada 

aos profissionais da arquitetura e do urbanismo para pensar a zona central de 

Fortaleza fora do âmbito técnico legislativo municipal e das estruturas normativas 

dos Planos Diretores. Além disso, o fato de que esta abertura proporcionou 

considerações ao mesmo tempo amplas e prospectivas porque desvinculadas da 

visão imediatista, fragmentada e paliativa característica das recentes intervenções 

municipais naquela área. 

 Uma vez descomprometidas desta visão pragmática estas proposições 

incorporam mais efetivamente as demandas e anseios dos grupos sociais para os 

quais a “questão do centro” se tornou flagrante e revelam que a discussão já a 

algum tempo transcendeu o âmbito dos grupos de técnicos e especialistas no 

assunto para se instalar nas subjetividades destes grupos sociais como atestam os 

debates recentes que têm contado com a participação de círculos cada vez mais 

amplos de entidades de classe, associações populares, organizações não-

governamentais, órgãos da administração pública, representantes de segmentos 

empresariais, sindicatos, entre outros. 

 Para este estudo elegemos quatro dos sete projetos apresentados no 

concurso por considerá-los os mais abrangentes e por constituírem conjunto 

relativamente heterogêneo de concepções. São os projetos das equipes 

coordenadas pelos arquitetos Ricardo Muratori, José Sales, Fausto Nilo e José 

Nasser Hissa. 

 Antes de entrarmos nas considerações sobre os projetos, apresentamos uma 

breve síntese das principais propostas de cada um deles. 

 Projeto do Arquiteto Ricardo Muratori4: 

• Recomposição da orla marítima: No trecho entre as ruas General Sampaio e 

Padre Mororó propõe a inserção de um Centro de Eventos, hotéis e torres de 

                                                 
4 Ver anexo 01, pranchas 01/06 a 06/06. 
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escritórios, deslocando para oeste as unidades habitacionais para relocação 

da população do Arraial Moura Brasil. 

• Na área do Poço da Draga prevê a implantação de parque temático, marina, 

clubes náuticos e hotéis. Este setor conformaria a continuidade do tratamento 

da Praia de Iracema e se articularia ao platô elevado por meio de passarelas. 

• Nas áreas dos leitos dos riachos Pajeú e Jacarecanga devidamente 

urbanizadas e saneadas após a retirada do comércio atacadista propõe a 

criação de espaços públicos e a inserção de habitações multifamiliares 

verticalizadas, além da implantação da Câmara de Vereadores junto ao 

Palácio do Bispo, então sede da Prefeitura. 

• Previsão de alargamento das avenidas do Imperador, Castro e Silva e Dom 

Manuel. 

• Instalação do mercado informal em área a ser desapropriada entre as ruas 

Guilherme Rocha, Liberato Barroso, Princesa Isabel e avenida do Imperador. 

• Nas praças José de Alencar e Lagoinha propõe a hierarquização espacial por 

meio da definição de áreas de passagem, área para bancos, palco e abrigo 

para unidades de comércio e serviço. Prevê a inserção de arco metálico como 

marco referencial do acesso à estação do Metrofor. Transferência do busto de 

José de Alencar para a praça da Lagoinha e criação de um memorial ao 

escritor. 
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Figura 19 
 

Esquema da proposta apresentada pela equipe coordenada pelo arquiteto Ricardo Muratori. 
Fonte: O autor. 

 

Projeto do arquiteto José Sales5: 

• Proposições urbanísticas a serem desenvolvidas a partir de quatro grandes 

operações urbanas consorciadas: 

• Operação Urbana Riacho Pajeú: retirada do comércio atacadista e 

recuperação do sítio natural com inserção de habitações multifamiliares 

verticalizadas e Câmara Municipal junto à catedral e prefeitura. 

 
                                                 
5 Ver anexo 02, pranchas 01/06 a 06/06. 
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Figura 20 
 

Esquema da proposta apresentada pela equipe coordenada pelo arquiteto José Sales. 
Fonte: O autor. 

 

• Operação Urbana Praia de Iracema: urbanização da área do Poço da Draga 

por meio da criação de espaços públicos, inserção de tipologias habitacionais 

e comerciais e estruturas de apoio ao fluxo turístico nas imediações da 

avenida Monsenhor Tabosa e Mercado Central. 

• Operação Urbana Arraial Moura Brasil/Pátio João Felipe: implantação de 

Centro de Eventos e torres de escritório na área resultante da retirada do 

pátio ferroviário. 
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• Operação Urbana Riacho Jacarecanga: recuperação do sítio natural, criação 

de parque urbano e inserção de unidades habitacionais multifamiliares 

verticalizadas. 

• Praças José de Alencar e Lagoinha: integração das duas praças com a 

supressão da avenida Tristão Gonçalves no trecho entre as ruas Guilherme 

Rocha e Liberato Barroso e incorporação do Hospital César Cals ao desenho 

da praça, com previsão de ampliação do edifício. Tratamento arquitetônico e 

paisagístico abundante em elementos efêmeros: pórticos, estruturas 

superpostas às fachadas, recortes no piso à semelhança de rios secos etc. 

Criação de um nível imediatamente inferior à praça onde se instalariam 

pontos comerciais: lanchonetes, bancas de revistas, correios, caixas 

eletrônicos, telefones públicos etc. 

Projeto do Arquiteto Fausto Nilo6: 

• Reurbanização da área do Poço da Draga por meio da implantação de 

unidades habitacionais e de serviços (uso misto) e equipamentos de lazer à 

beira-mar, considerando a permanência da população residente. 

• Recuperação dos leitos dos riachos Jacarecanga e Pajeú, conformando 

parques urbanos, dotando-os de vias paisagísticas, ciclovias e calçadões em 

suas margens. 

• Implantação de Centro de Eventos nas quadras limitadas pelas ruas São 

Paulo, Padre Mororó, Castro e Silva e avenida do Imperador. 

• Aproveitamento de alguns miolos de quadra para a instalação de galerias 

climatizadas à feição de shopping centers. 

• Sugestão de redesenho de quadras com renovação de usos e manutenção 

da malha viária. Limitação de gabaritos em três a quatro pavimentos e 

incentivo ao uso misto. 

                                                 
6 Ver anexo 03, pranchas 01/06 a 06/06. 
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Figura 21 
 

Esquema da proposta apresentada pela equipe coordenada pelo arquiteto Fausto Nilo. 
Fonte: O autor. 

 

• Propõe o alargamento da rua Liberato Barroso, entre a rua Sena Madureira e 

avenida José Bastos, à feição de avenida central larga e arborizada, sob a 

qual se implantaria a linha leste-oeste do Metrofor. 

• Transferência do mercado informal do “Beco da Poeira” para o subsolo da 

Praça José de Alencar. 
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Projeto do arquiteto José Nasser Hissa7: 

• Abertura de uma “esplanada” resultante da supressão das edificações 

situadas entre as avenidas Tristão Gonçalves e do Imperador, desde a 

avenida Duque de Caxias à orla marítima, onde se implantaria Centro de 

Eventos e estruturas para abrigar unidades comerciais, de serviço e lazer com 

vistas para o mar. 

• Implantação de Centro Cívico (Prefeitura e Câmara Municipal) no eixo 

transversal à “esplanada”, configurando a continuidade do tratamento das 

praças José de Alencar e Lagoinha. 

• Reestruturação da face marítima: reassentamento da população do Arraial 

Moura Brasil entre a avenida Philomeno Gomes e rua Padre Mororó, em 

novas tipologias habitacionais que privilegiem verticalidade e adensamento; 

reurbanização do Poço da Draga, proporcionando a continuidade das áreas 

públicas à beira-mar da Praia de Iracema à avenida Leste-oeste, implantando, 

ali, hotéis, residências e áreas de lazer contemplativo e esportivo. 

• Recuperação dos riachos Pajeú e Jacarecanga a partir da retirada do 

comércio atacadista, criação de espaços públicos e inserção de habitações 

multifamiliares verticalizadas. 

• Criação de estacionamento com capacidade para quatro mil carros sob o 

canteiro central da “esplanada”, atendendo toda a demanda do centro. 

• Revisão dos índices urbanísticos das quadras marginais à esplanada de 

modo a incentivar a implantação de novos usos comerciais, de serviços, 

hotéis, escritórios etc., induzindo à verticalização e ao adensamento com 

base na valorização da área a ser provocada pela implantação do Metrofor. 

 

                                                 
7 Ver anexo 04, pranchas 01/06 a 06/06. 
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Figura 22 
 

Esquema da proposta apresentada pela equipe coordenada pelo arquiteto Nasser Hissa. 
Fonte: O autor. 

 

Esta breve síntese permite verificar diversas proposições comuns a todos os 

projetos, hoje questões consensuais quando se trata de discutir prioridades quanto 

ao enfrentamento dos problemas do centro de Fortaleza. 

Além disso, é possível entrever certa visão consensual sobre a necessidade 

de se realizar a re-inserção competitiva do centro por meio de intervenções físicas 

capazes de dotá-lo de vantagens localizacionais que impulsionem a sua elevação ao 

patamar do circuito superior da economia. 
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Esta visão afirma a necessidade imperativa de recuperar, no centro, a 

multifuncionalidade, mas não visa, de modo geral, o restabelecimento de uma 

diversidade tipológica, de funções ou programas à feição do que se tinha no 

passado, quando a multifuncionalidade se apresentava espacialmente dispersa, com 

baixo nível de hierarquização que repercutia na diversidade da paisagem natural e 

construída e, conseqüentemente, na vitalidade e heterogenia de fluxos e usos. 

A multifuncionalidade, como a heterogeneidade de fluxos, são pretendidas, agora, 

como resultado do tratamento urbanístico que advoga a especialização funcional 

de setores estratégicos por meio da criação de condições espaciais capazes de 

sensibilizar o investimento privado e deflagrar um processo irreversível de 

renovação urbana, induzido por alterações nas condições de acessibilidade, na 

escala urbana e nos índices de ocupação e construção. 

 Em tese, esta é a perspectiva que fundamenta todos os projetos. De fato, 

única alternativa viável de atuação sobre o espaço urbano ainda que sirva de motor 

ao processo de acumulação privada do capital. Sem o compromisso da iniciativa 

privada, especialmente do setor da construção civil, não é possível viabilizar 

intervenções de porte como as que requisita o centro da cidade. 

A falência econômica de estados e municípios e o jogo político que orienta 

ações e investimentos públicos concorrem para a superficialidade e visão de curto 

prazo que tem caracterizado a maior parte das intervenções urbanas naquela área 

nas últimas décadas. 

 É certo, no entanto, que o compromisso do capital privado só será possível na 

medida em que a orientação das ações públicas caminhe no sentido de intervenções 

que sinalizem a certeza de lucros para os setores envolvidos. É certo, também, que 

este compromisso obriga certas concessões a princípios de mercado que podem 

levar a efeitos indesejáveis como a ampliação do quadro de segregação sócio-

espacial ou expulsão da população que faz uso da área e nela estabeleceu relações 

identitárias. Evitar estes desdobramentos indesejáveis é tarefa de gestores e 

planejadores. É no desenho que coaduna a criação de condições propícias à 

apropriação do solo pelos empreendimentos imobiliários com a produção de um 

espaço público de qualidade que se encontra a chave para a renovação urbanística 

de setores estratégicos como o centro da cidade. 
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 Esta atuação do planejamento em setores estratégicos fundamenta-se, por 

sua vez, no desenho do fragmento urbano e na capacidade deste realizar a 

transformação da paisagem que resulte na valorização do espaço. Esta valorização 

tem por base a intensificação e diversificação dos usos e funções do espaço 

(MORAES; COSTA, 1999). 

 A amplitude do efeito indutor desta valorização é o que se pretende avaliar 

nos projetos analisados. 

 Uma primeira aproximação permite situar os quatro projetos, do ponto de vista 

da estratégia global de intervenção, em dois grupos: de um lado os projetos de 

Nasser Hissa e Fausto Nilo propõem intervenções que incidem diretamente no core8 

do centro, mais especificamente no entorno imediato do “Parque da Cidade”, 

articulando-as a intervenções periféricas nas áreas dos riachos Pajeú e Jacarecanga 

e orla marítima. De outro lado situamos os projetos de Ricardo Muratori e José Sales 

que conferem maior importância ao tratamento destas zonas periféricas, 

concentrando-se, no core, na solução particular da ampliação do espaço público 

pela articulação das praças José de Alencar e Lagoinha. 

 Em princípio estas estratégias revelam visões antagônicas sobre o problema 

e levantam um primeiro ponto para discussão: é possível a reversão dos processos 

de degradação ambiental e especialização funcional a partir de intervenções que se 

limitam apenas à periferia do miolo de quadras comerciais mantendo inalterada, 

neste, a estrutura física? Em outras palavras, é possível fazer convergir para o 

centro a diversidade de fluxos que hoje a cidade comporta, e aqueles que pretende 

atrair, sem promover a alteração do desenho e da escala do núcleo 

predominantemente comercial varejista popular? 

 Os projetos de Ricardo Muratori e José Sales respondem positivamente, por 

isso não têm como foco principal um desenho concreto para a área central. 

Defendem que as intervenções na periferia imediata do centro – face marítima e 

áreas de preservação dos riachos Pajeú e Jacarecanga – teriam suficiente força 

indutora para gerar um efeito de renovação “de fora para dentro”. Ou seja, uma vez 

estabelecidas as condições para a presença dos fluxos turísticos e para o retorno 
                                                 
8 O core, na nossa acepção, refere-se à área limitada pelas avenidas do Imperador, Castro e Silva, 
Sena Madureira e Duque de Caxias, portanto, à área de uso eminentemente comercial.  
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das classes media e alta a este cinturão requalificado urbanisticamente por meio da 

inserção de equipamentos de lazer, habitações multifamiliares, parques, hotéis, 

torres de escritórios etc, dar-se-ia, “naturalmente”, no núcleo comercial propriamente 

dito, uma pressão pela oferta de comércio e serviços diversificados e por espaços 

mais condizentes com as possibilidades e necessidades de circulação e consumo 

destes estratos. 

 A união desta valorização periférica à reestruturação do sistema de 

acessibilidade decorrente da ampliação do sistema Metrofor, sugerida por Sales, ou 

do alargamento das principais artérias, proposto por Muratori, constituiria a base do 

suposto processo de renovação urbana do núcleo central. 

 Esta articulação, porém, tende à valorização pontual que leva à fragmentação 

porque fortemente fundada no investimento que visa os fluxos turísticos cuja 

sazonalidade amplia sensivelmente a especialização e funcionalização do espaço. 

As propostas consideram a participação do setor privado sem oferecer 

adequadamente, através do desenho urbano, a garantia da criação de espaços 

públicos nas áreas valorizadas, medida essencial para promover o necessário 

equilíbrio entre espaços construídos e não-construídos, maior carência do centro 

atualmente e prerrogativa do poder público municipal. 

 A estrutura do núcleo central não é capaz de desempenhar um papel 

importante na estrutura urbana da cidade, destacando-se como espaço referencial 

simbólico, sem que se operem, nela, intervenções físicas. A atração do investimento 

para as zonas periféricas significa uma renovação apenas parcial. A recuperação de 

praças, como é o caso do “Parque da Cidade”, não prescinde de um plano de maior 

envergadura para o core do centro. 

 Intervenções estratégicas cujos efeitos de valorização foram extremamente 

limitados acumulam-se na cidade. Basta observar o caso do Centro Cultural Dragão 

do Mar, onde uma completa desarticulação deste com a faixa de praia que leva à 

avenida Beira-mar promoveu o progressivo abandono das estruturas da Praia de 

Iracema. 

 A descontinuidade das estruturas espaciais, decorrente da desarticulação 

entre as diversas intervenções urbanas, é uma das mais marcantes características 
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de Fortaleza. Ela está presente no desenho das ruas, no tratamento dado aos 

recursos naturais e na linha da orla marítima, onde ela é mais flagrante. 

 Esta descontinuidade, assim como a inércia do tecido urbano do centro 

antigo, são reforçadas pela pressão dos fluxos crescentes e pela inação das 

sucessivas administrações municipais, o que concorre para outorgar ao tabuleiro em 

xadrez foros de eternidade e um pretenso valor histórico que o leva, por vezes, a ser 

considerado intocável. 

 A não intervenção no miolo de quadras comerciais não pode ser compensada 

apenas com o melhoramento do sistema de acessibilidade e mobilidade. A 

implantação do sistema Metrofor não repercutirá no centro como indutora de 

requalificação urbana. A base do sistema é a minimização do tempo de percurso da 

população periférica em relação ao centro e, futuramente, à zona leste da cidade, 

visando a ampliação da fluidez dos movimentos pendulares. A perspectiva de que 

uma futura linha leste-oeste venha a exercer a atração dos fluxos da zona leste em 

direção ao centro é muito remota, mesmo porque ali – como sugerem as propostas 

de Muratori e Sales – não existem condições para a instalação de novos 

equipamentos capazes de atrair tal demanda. 

 Melhorar as condições de transporte – seja o de massa, seja o particular – 

não é suficiente para gerar a valorização do espaço capaz de atrair o investimento 

imobiliário que poderia propiciar a gradual diversificação funcional da área. 

 Investir no alargamento de vias, como propõe Muratori, é, também, 

insuficiente como incentivo à requalificação, além de gerar com muita freqüência 

resultados negativos do ponto de vista urbanístico, como o desenho viário irregular – 

resultado da busca por menores custos de desapropriação – e a conseqüente 

degradação e desvalorização dos imóveis e do espaço público adjacente – como 

ocorreu na avenida Domingos Olímpio onde a desapropriação fez desaparecer lotes 

com frente para a via permitindo o surgimento, nas calçadas, de usos os mais 

discrepantes com as características da via. 

 Em Fortaleza, o alargamento de vias, bem como a sua extensão em favor da 

expansão da área urbanizada, tem repercutido positivamente como instrumento de 

valorização apenas naquelas áreas onde a localização residencial das classes 

média e alta tem pressionado o deslocamento de funções centrais, como é o caso 
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das imediações da avenida Washington Soares. Ali, onde passa a se configurar uma 

nova centralidade que segue o caminhamento destes estratos, dão-se, ao mesmo 

tempo e apesar do péssimo desenho viário, um processo de valorização dos 

terrenos e o aumento da fluidez do trânsito que passa a viabilizar a expansão 

residencial em direção aos limites do município e para além deles. 

 Nas intervenções em áreas consolidadas como o centro da cidade, onde 

vencer a inércia do tecido urbano e os entraves jurídicos é extremamente difícil, o 

ônus da desapropriação a ser arcado pela Prefeitura é, muitas vezes, fator de 

impedimento. O fato de que o resultado do investimento público não promove a 

criação de áreas para futuros empreendimentos imobiliários – mas tão somente 

ampliação do sistema viário – inviabiliza, de saída, a participação do setor privado. 

 O panorama atual da capacidade de investimento do setor público permite 

afirmar que, no caso do centro, não parece viável o investimento em intervenções 

que não permitam a associação com capitais privados. 

 No caso das proposições de Ricardo Muratori e José Sales está implícita a 

percepção de que o capital privado não se interessaria por investimentos no core do 

centro, mas apenas nas áreas com potencial para implantação de empreendimentos 

turísticos. 

 Disso decorre, em parte, a recusa em propor intervenções de maior 

envergadura para o núcleo comercial propriamente dito, o que, por sua vez, redunda 

no tratamento isolado que é dado ao “Parque da Cidade”.   

Reduzidas à condição de espaço para o desafogo dos fluxos da estação do 

Metrofor, as praças José de Alencar e Lagoinha recebem tratamento urbanístico que 

abunda em elementos efêmeros, o que confere ao espaço um aspecto 

excessivamente cênico. Estes elementos, destituídos de qualquer significado, 

concorrem para rivalizar e desqualificar os edifícios do patrimônio situados no 

entorno. 
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Figura 23 

 
Perspectiva das praças José de Alencar e Lagoinha propostas pela equipe do Arquiteto Ricardo 

Muratori. Tratamento cênico dos elementos fixos e hierarquização espacial demarcada. 
Fonte: O autor. 

 

 Não se pode dizer que os projetos desconsideram o centro, no entanto não 

depositam nele o detalhamento de desenho que sugerem para o “Parque da 

Cidade”. Nesse sentido são os projetos que mais se aproximam da solicitação 

objetiva do edital do concurso. Não por acaso foram contemplados no certame com 

o primeiro e segundo lugares, respectivamente. 

 Os projetos de Muratori e Sales representam concepções de renovação 

urbanística que têm por base a manutenção da estrutura fundiária e do desenho de 

quadras, logo, da escala do perímetro comercial propriamente dito. Limitam-se a 

defender o redesenho das áreas virtualmente valorizadas para empreendimentos 

turísticos e de setores potencialmente atrativos para a instalação de torres 

residenciais. Caso das margens do Pajeú, em função de sua localização estratégica, 

entre o centro e as áreas valorizadas dos bairros da Aldeota e Meireles. 

 Apesar de considerado inicialmente em oposição a estes projetos por indicar 

intervenções que incidem diretamente no core do centro, a proposta de Fausto Nilo 

baseia-se no mesmo princípio de respeito às estruturas urbanas existentes. Fato que 

a torna ainda mais contraditória que as primeiras. 
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 No projeto de Fausto Nilo a manutenção do desenho de quadras e vias está a 

serviço de uma concepção de centro horizontal, bucólico e multifuncional, fundado 

no adensamento residencial do núcleo comercial. A proposta, no entanto, defende 

alterações na estrutura fundiária em favor da construção de edifícios de uso misto. 

 Conceitualmente, fundamenta-se no respeito às permanências e na 

valorização das características morfológicas da estrutura urbana, por considerá-la 

depositária de valor histórico digno de ser preservado. 

 A defesa da proeminência do elemento histórico baseia-se nas concepções 

do urbanismo pós-moderno de raiz européia, especialmente no discurso do lugar do 

urbanismo contextualista que defende o alinhamento das novas intervenções ao 

tecido urbano do entorno como forma de valorização das permanências e o cultural 

como dimensão estratégica para a ação (ARANTES, 2000). Ao mesmo tempo 

desenvolve-se como negação do zoneamento, da tipificação e do funcionalismo 

característicos do pensamento urbanístico modernista. 

 Estas concepções guiaram vários projetos de renovação de centros urbanos 

em cidades de países latinos da Europa – especialmente Portugal, Espanha e 

França – e na Alemanha – caso de Berlim. Caracterizam-se pela ação pontual em 

favor do restabelecimento da função habitacional, pela negação de tipologias 

demasiadamente compactas ou verticais e pela valorização da rua e da praça como 

lugares do encontro. As novas obras, nesse contexto, não só têm de se enquadrar à 

estrutura urbana preexistente como devem, por sua forma, sempre que possível – 

quando não por obrigação, como no caso da reconstrução da Potsdamer Platz em 

Berlim – reforçar suas características morfológicas, reproduzindo a estrutura urbana 

do tecido medieval ou colonial, conforme o caso. 

 Ancorado nestas concepções, o projeto de Fausto Nilo preza pela 

manutenção do desenho tradicional de ruas e quadras. No entanto defende a 

reforma do parcelamento do solo de modo a permitir a inserção de novas edificações 

e novos usos. 
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 Figura 24 
 

Proposta da equipe do Arquiteto Fausto Nilo para o core do centro. Redesenho das quadras no 
entorno imediato das praças José de Alencar e lagoinha, criação de galerias climatizadas nos fundos 

de lote e implantação de uma “Avenida Central” aproveitando a caixa da Rua Liberato Barroso. 
Fonte: O autor. 

 

Não por acaso o projeto propõe o resgate de várias diretrizes citadas nos 

planos de ordenamento físico-territorial elaborados para a cidade no passado. 

Especialmente as apontadas por Saboya Ribeiro no Plano Diretor para 

Remodelação e Extensão da Cidade De Fortaleza de 1947. 

 É na convergência entre as idéias do contextualismo europeu em voga e as 

concepções de centro constantes nos planos urbanísticos que a cidade não efetivou 

que se fundamenta a proposta. 

 Nela está subjacente o desejo de reconstrução de um centro ativo e dinâmico 

diuturnamente, onde a oferta de serviços e a presença de uma população residente 

de classe média confeririam o grau de qualidade espacial suficiente para dar 

sustentabilidade ao processo de renovação urbana. 



 140

 A realidade urbana das cidades brasileiras, no entanto, atesta a dificuldade e, 

por vezes, a total inadequação da transposição de perspectivas de intervenção 

características da prática urbanística de países economicamente desenvolvidos, 

como os europeus, que abrigam as cidades consideradas, por arquitetos e 

urbanistas, modelos referenciais para a renovação urbana de áreas centrais. 

 Nessas cidades a maioria da população tem acesso a infra-estruturas 

urbanas de qualidade além de possuir níveis de renda mais elevados que os da 

classe média brasileira, o que concorre para dar sustentabilidade a uma 

requalificação baseada na oferta de unidades residenciais, espaços de trabalho e 

equipamentos de lazer cotidiano para esses estratos. 

 Ressalte-se, também, que em muitas cidades o processo de renovação do 

centro incidiu sobre áreas abandonadas ou em ruínas, o que supõe uma abordagem 

distinta da que rege os projetos que têm por objeto centros fisicamente consolidados 

e economicamente representativos como os das cidades brasileiras. 

 A hipótese de que a manutenção da estrutura física não é empecilho à 

transformação dos usos não se sustenta. O redesenho das quadras pela inserção de 

novas edificações, muitas delas promovendo o apagamento do parcelamento do 

solo existente, enfrenta entraves insuperáveis de ordem jurídica e de propriedade. A 

possibilidade de intervenção do poder público em favor desse redesenho é, também, 

anulada. Só se poderia dar por desapropriação, o que se torna inviável dada a 

impossibilidade de conversão destas áreas para fins de investimento imobiliário por 

conta da proposta de limitação dos gabaritos em torno de quatro pavimentos. 

 Alimenta a proposta uma visão nostálgica de que o centro poderia voltar a ser 

como fora no passado, quando as diversas funções coexistiam sem demarcações 

explícitas, as várias camadas da população habitavam segundo quadro de 

segregação sócio-espacial menos evidente e onde o comércio popular dividia 

espaço com as lojas para as classes médias. Nesse centro priorizar-se-ia a 

circulação de pedestres e a criação de espaços intersticiais nos miolos de quadra, 

como propunha Saboya Ribeiro. Restabelecer-se-ia um desenho bucólico onde a 

natureza seria libertada de seu confinamento nos fundos de lote para compor 

espaços aprazíveis para a instalação de novas unidades comerciais e de serviços, à 

maneira de galerias descobertas. 
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 Figura 25 

 
Proposta da equipe do Arquiteto Fausto Nilo. Exemplos de redesenho de quadras e inserção de 

habitações no core do centro. 
Fonte: O autor. 

 

 O contraponto deste investimento de (re) construção do “lugar” é a inserção 

de equipamentos voltados para o turismo e para o lazer de massas, no caso um 

centro de feiras, exposições e eventos – como é proposto por todas as equipes. 

Destaque-se, neste caso, a inserção desse equipamento nas quadras delimitadas 

pelas ruas São Paulo, Castro e Silva, Padre Mororó e avenida do Imperador, isto é, 

fora da área hoje ocupada pelo pátio ferroviário – onde se supõem maiores 

facilidades de desocupação – e sem levar em consideração quaisquer alterações 

viárias significativas ou intervenções na área ocupada pelo Arraial Moura Brasil. 

 Este centro bucólico cuja vitalidade estaria baseada na presença de uma 

população residente de classe média não se sustenta. Primeiro porque um centro de 

tal natureza suporia a superação da atual condição de espaço do comércio popular, 

pois este não constitui oferta com as prerrogativas de segurança, salubridade e 

conforto exigidas por esta classe; segundo porque o custo de implantação de novos 

usos seria inviabilizado pelos preços e dimensões dos terrenos uma vez que se 

aplicaria a limitação de gabaritos, impedindo a multiplicação de tantos pavimentos 

quantos fossem necessários para se obter retorno do investimento imobiliário; 

terceiro porque, ainda que se abra uma ligação leste-oeste que corta o centro à 
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feição de “avenida central” ou amplie a rede do Metrofor, a acessibilidade, 

isoladamente, não garante a presença de estratos de classe média no centro. 

 Também não se sustentaria pela inserção da habitação social. Como soe 

acontecer em vários projetos de incentivo à moradia no centro de grandes cidades 

brasileiras – onde, via de regra, a terra é escassa e o valor dos terrenos é alto – esta 

só se viabiliza sob a forma de tipologias verticalizadas e adensadas até o limite dos 

códigos urbanos e, às vezes, para além destes, por meio de ressalvas à legislação 

vigente. Ainda assim, na maior parte das vezes têm de contar com subvenções 

municipais ou provenientes de consórcios público-privados. 

 Vale ressaltar que o uso misto de comércio e habitação social não é capaz de 

proporcionar elevação da qualidade do espaço público. Limitado ao uso das 

camadas populares o espaço se torna refém de uma baixa demanda por qualidade 

espacial, intervenções de reabilitação, ações de manutenção e investimentos, quer 

de ordem pública ou privada. 

 No escopo geral a proposta é nitidamente preservacionista. Não visa a 

viabilidade das intervenções pela via do mercado – pois nega a submissão da área a 

seu princípio necessariamente especulativo – nem se limita às possibilidades do 

investimento público. Torna-se, pois, uma abstração, uma concepção de centro que 

a realidade sócio-econômica não permite sustentar. Sem este lastro, representa 

mais o desejo de reproduzir uma vitalidade típica dos centros de pequenas cidades 

européias, onde as diversas funções urbanas coexistem com baixo grau de 

hierarquização – e onde a sociedade é bem menos marcada por diferenças de 

ordem social e econômica – do que oferecer um cenário que propicie a inserção 

competitiva do centro na dinâmica da economia urbana contemporânea, sua 

inserção mais ampla nos fluxos turísticos ou a atração de investimentos privados. 

 Perspectiva diversa rege as proposições de Nasser Hissa. Seu projeto não 

guarda nenhuma característica que permita enquadrá-lo como preservacionista. Ao 

contrário, é francamente reformista, orientado para o mercado e voltado para a 

transformação da escala urbana como instrumento de atração de investimentos. 

Para isso defende uma operação radical ao nível do desenho urbano que destrói 

parte do tecido colonial característico. 
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 Caracteriza-se por intervenções que pretendem conciliar a criação de 

condições atrativas ao investimento imobiliário, visando a consolidação de um centro 

vertical, com a ampliação da escala do espaço público a partir da supressão de 

estruturas consideradas entraves à renovação urbanística nos termos pretendidos. 

 Estas premissas colocam-se a serviço da produção de uma nova estrutura 

espacial, portanto de uma nova imagem para o centro capaz de projetá-lo 

adequadamente como espaço referencial – simbólico, cívico e comercial – em 

escala metropolitana e que lhe confira importância singular no processo de 

transformação da cidade em pólo de atração e retenção de capitais em escala 

mundial, especialmente através do turismo. 

Visa a atração dos capitais financeiros que estão por trás dos investimentos 

imobiliários e alerta para o interesse da municipalidade em incentivar a criação da 

escala adequada e das condições de acessibilidades necessárias para realizar esta 

atração, pois esta reverteria em favor do município através da receita de impostos 

sobre o uso do solo. Esta, por sua vez, poderia viabilizar um fundo específico para 

dar suporte à gestão do centro. 

Consoante com as concepções de BORJA e CASTELLS (1996) sobre as 

estratégias de gestão urbana em tempos de globalização, a proposta pretende 

chamar a atenção de gestores públicos e empreendedores privados para a condição 

econômica que obriga a competitividades entre territórios e a necessária intervenção 

nos espaços que guardam potencialidades latentes frente à mobilidade dos capitais. 

Considerando o centro da cidade espaço importante neste contexto, pretende que 

este venha a assumir a posição de ponto de articulação por excelência dos fluxos de 

capital, bens e pessoas que acorrem para a cidade. 

A diretriz fundamental é, portanto, a constituição de um espaço para o 

terciário superior em consonância com o processo – deflagrado pelos investimentos 

públicos e privados das últimas décadas – de transformação e afirmação de 

Fortaleza como centro de serviços, comércio e lazer em escala nacional e 

internacional. Em contrapartida e, ao mesmo tempo, como condição da 

transformação do perfil construído da área, seria levada a efeito a ampliação do 

espaço público capaz de contrabalançar a presença de um estrato superior ligado a 

este terciário qualificado. Assim, a abertura de uma ampla esplanada que se 

debruça ao mar pretende garantir a presença popular pela criação de espaço para 
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as manifestações culturais cotidianas, para os eventos festivos e para as 

manifestações cívicas em função do retorno das sedes dos poderes municipais para 

o centro da cidade. 

 De acordo com a proposta a abertura desta esplanada possibilitaria a 

exploração máxima do potencial construtivo e das infra-estruturas instaladas – o que 

não ocorre devido ao estrangulamento da malha viária e à dimensão dos lotes, 

apesar de ser o centro a área da cidade onde são permitidos os maiores índices de 

construção – além da implantação de novas infra-estruturas como as demandadas 

pelas redes de informação, transporte e comunicação características do espaço de 

fluxos que domina a economia globalizada e que são, cada vez mais, exigentes de 

velocidade, conforto e segurança. A crença na exploração deste potencial 

construtivo repousa na ação do mercado face à valorização da área. 

A proposta defende que os terrenos lindeiros à esplanada seriam valorizados 

pela nova escala, pela acessibilidade, pelas presenças do Metrofor, do centro cívico 

municipal e dos equipamentos de lazer na face marítima, passando a interessar ao 

mercado imobiliário que, adquirindo-os e remenbrando-os, estabeleceria as 

condições necessárias para construir verticalmente, viabilizando a multiplicação de 

pavimentos em quantidade suficiente para a obtenção de lucros além do retorno dos 

investimentos. 

A proposta pretende a superação da condição periférica na qual o centro se 

encontra com relação aos capitais altamente móveis que passam a se fixar nas 

áreas abastecidas pelas modernas infra-estruturas de comunicação e transporte que 

se situam na proximidade dos núcleos residenciais e de lazer das classes média e 

alta da cidade e dos pólos de atração turística. 
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 Figura 26 

 
Proposta da equipe do Arquiteto José Nasser Hissa para o core do centro. Supressão das edificações 
entre as Avenidas do imperador e Castro e Silva, dando lugar a uma “esplanada” que se abre ao mar. 

Criação de um eixo transversal a partira da ligação entre as praças José de Alencar e Lagoinha no 
qual se implantaria o centro Cívico Municipal. Criação de um estacionamento com capacidade para 

4000 veículos no subsolo da esplanada.  
Fonte: O autor. 

 

As concepções de HARVEY (1993; 1994) acerca do papel das cidades e das 

gestões urbanas face ao processo de queda de barreiras espaciais e reforço das 

qualidades do lugar na economia globalizada são fundamento para as proposições e 

intervenções sugeridas por Nasser Hissa. 

Segundo aquele autor as qualidades do lugar, sejam elas naturais ou 

construídas, devem ser reforçadas e exploradas como fator de atração de 

investimentos. Na ausência de infra-estruturas adequadas às atividades 

características desta economia globalizada – turismo, gestão de recursos humanos, 

consultorias especializadas, desenvolvimento tecnológico, tecnologias da informação 
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etc. – estas devem ser criadas. As gestões urbanas devem estar mais atentas ao 

“clima de negócios”, às tendências de mercado e promover a atualização e melhoria 

das infra-estruturas, a qualificação da mão de obra e a flexibilidade no que tange à 

política fiscal, concedendo incentivos à instalação industrial e à ocupação do solo 

por empreendimentos cujo retorno financeiro permita investimentos internos. A 

cidade torna-se, cada vez mais, empresarial e é solicitada a entrar no circuito da 

competitividade territorial em escala mundial. 

 Ainda segundo HARVEY (1993; 1994) a atração de uma produção altamente 

móvel, bem como de fluxos financeiros e turísticos depende de que a gestão urbana 

se volte para a produção de bens e serviços baseados em mão-de-obra 

especializada e qualificada; para a melhoria da condição da cidade como centro de 

consumo de massa – neste caso o turismo tem papel importante no reforço da 

economia urbana consolidando-a como centro de negócios, compras, lazer e cultura, 

daí a insistência nos investimentos em equipamentos como o Centro de Eventos e 

Feiras – para a atração de funções de comando como serviços financeiros, pesquisa 

e desenvolvimento, atividades administrativas, gerência de empresas multinacionais; 

e para a garantia de uma eficiente redistribuição de bens e serviços à população 

local por meio da política tributária e de investimentos. 

 Em consonância com essas idéias a proposta pretende a configuração de um 

espaço síntese que, pela supressão de oito quadras no core do centro e pela 

urbanização da faixa de praia, ofereça as condições para a exploração do mercado 

imobiliário de torres de escritório e hotéis, e atenda às aspirações coletivas por 

espaços mais generosos e acolhedores e pela presença dos poderes municipais. A 

nova configuração espacial estaria a serviço de uma requalificação ambiental 

fundada na melhoria das condições de conforto térmico e de aeração pela 

recuperação da cobertura arbórea e pela abertura à brisa marítima proporcionada 

pela desobstrução da cabeceira da esplanada que se abriria em belvedere. Também 

pretende oferecer as bases para a instalação de novas edificações que permitam 

distinguir o centro como espaço de lazer na escala da cidade e para sua inserção na 

rota do turismo de eventos e negócios. A proposta de instalação de equipamentos 

como centro de exposições e hotéis visam oferecer condições para ultrapassar os 

limites do desenvolvimento turístico tradicionalmente ancorado no binômio sol e mar. 
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  Figura 27 

 
Proposta da equipe do Arquiteto José Nasser Hissa para o core do centro. Vista aérea da “esplanada 

de negócios”. Na área do Arraial Moura Brasil, inserção do Centro de Eventos e unidades de 
comércio e serviço nos platôs com vista para o mar. 

Fonte: O autor. 
 

A proposta toma, como mote, a intervenção física do Metrofor e sua 

repercussão nos fluxos com destino ao centro para defender a supressão das 

edificações. Desobstruída a esplanada, abre-se a possibilidade de implantação de 

um estacionamento subterrâneo com capacidade para 4000 vagas capaz de atender 

à demanda do centro. 

A proposta de Nasser Hissa é a que mais se aproxima de um desenho 

concreto para o centro. Funda-se no desenho urbano estratégico que atua de forma 

localizada, porém segundo uma radical intervenção que cria na estrutura urbana 

uma interferência cujo porte seria capaz de gerar um efeito indutor de valorização do 

solo “de dentro para fora”. 

 Uma tal intervenção supõe, para sua viabilização econômica, a participação 

de vultosos capitais que o município certamente não dispõe. Depende, portanto, de 

uma participação ativa de capitais privados, seja dos setores da construção civil local 

ou nacional, seja proveniente de empréstimos internacionais, como soe acontecer 

com as obras de grande porte realizadas pelos governos estadual e municipal nos 

últimos anos. 
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  Figura 28 

 
Proposta da equipe do Arquiteto José Nasser Hissa para o core do centro. Vista aérea do “Parque da 

Cidade”. Criação de um eixo transversal a partira da ligação entre as praças José de Alencar e 
Lagoinha no qual se implantaria o centro Cívico Municipal. 

Fonte: O autor. 
 

No projeto de Nasser Hissa o “Parque da Cidade” é parte da intervenção 

maior. Não é tratado isoladamente e suas diretrizes de ocupação decorrem das 

mesmas premissas de desobstrução do espaço público e ampliação da escala 

urbana. A defesa do espaço público livre de elementos fixos indica a intenção de 

evitar a ocupação permanente deste pelo comércio informal. Assim ter-se-ia a 

prevalência dos interesses coletivos sobre os individuais. 

As intervenções são as que mais se aproximam de uma resposta aos 

requisitos de reintegração do centro à tessitura urbana da cidade, alteração da 

escala urbana e restabelecimento da heterogeneidade de fluxos impostos pela 

renovação urbana e ambiental nos termos da economia globalizada, exigente de 

alterações na estrutura espacial daquelas áreas que pretendem a inserção no seu 

circuito superior. 



 149

 A afirmativa da adequação da proposta em face destas exigências implica, 

entretanto, a discussão da crítica ao modelo de intervenção preconizado. 

 Inúmeras restrições são feitas a intervenções pautadas por princípios que 

resgatam diretrizes do urbanismo progressista como a supressão dos traçados 

característicos da cidade pré-industrial em favor da adequação às modernas infra-

estruturas de transporte e a ação demolidora como instrumento de organização da 

paisagem em oposição ao tratamento que valoriza a escala coloquial do espaço 

urbano e a tradição como elementos de reforço das identidades (CHOAY, 1997). 

 Atualmente, encontram-se na base do discurso que rechaça a radical 

intervenção os princípios de valorização das permanências, dos valores locais e das 

diferenças sociais. Estes se desdobram em argumentos contra as transformações 

levadas a efeito sob o domínio da iniciativa privada e do mercado imobiliário, mesmo 

quando vinculadas ao planejamento estatal. 

 No caso específico, a argumentação contrária a intervenções como as 

propostas por Nasser Hissa certamente listaria os riscos de apagamento dos 

referenciais identitários e simbólicos decorrentes da supressão de edificações e 

relocação de moradias e as acusaria de estimularem um processo de enobrecimento 

da área que levaria à gradual expulsão das camadas populares pelo avanço do 

terciário superior que se instalaria nas quadras lindeiras à esplanada. Para essa 

crítica, o corolário deste processo de renovação, a valorização do solo, decretaria, 

por certo, a impossibilidade de permanência do comércio informal e deflagraria a 

constituição de um centro nobre em oposição a outro popular. 

 Em princípio os argumentos são válidos, é necessário, entretanto, 

contextualizá-los. 

 Em que pese toda a tradição construída no tempo, não se pode outorgar ao 

desenho urbano tipicamente colonial do centro de Fortaleza um tal valor histórico 

que o impeça de sofrer alterações. Não há nada que o distinga substancialmente em 

relação ao resto da cidade, nem, tampouco, que o situe como objeto de preservação 

à semelhança dos sítios históricos tombados no interior do estado. Argumentações 

nesse sentido são manifestações de uma visão nostálgica restrita e restritiva cuja 

causa mais evidente é a falta de perspectiva que se instala nas mentes menos 
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aparelhadas para compreender as transformações estruturais da economia e o 

rearranjo espacial que vêm realizando. 

 Nenhuma intervenção repercutirá no centro se não atingir, com vigor, a 

estrutura fundiária, o sistema de acessibilidade e a propriedade privada. Medidas 

para a relocação da população residente na faixa de praia deverão ser, igualmente, 

consideradas. 

 Falar de relocação de habitações em tempos de afirmação da participação 

popular nas decisões urbanísticas é assunto complexo. No entanto, o caso do centro 

exige que a defesa do direito adquirido, sob o pretexto do compromisso social com 

as populações de baixa renda, seja parcimoniosa. O direito à paisagem e à cidade 

deve ser levado em conta e à população deve ser resguardada a prerrogativa de 

permanecer onde está. Naquela área, entretanto, um tal processo de relocação pode 

suceder sem grandes traumas se realizado sob novas tipologias arquitetônicas 

verticalizadas, capazes de oferecer menores taxas de ocupação, desobstruindo a 

face marítima e realizando a necessária ligação do centro com o mar. 

Quanto a um processo de enobrecimento da área, não parece haver bases 

para sua viabilização, a julgar pela diminuta dimensão da elite local. Por esse motivo 

as cidades brasileiras, em geral, não correm os mesmos riscos dos grandes centros 

urbanos dos países desenvolvidos, onde uma expressiva camada de alta renda 

sustenta a requalificação de áreas centrais em altíssimos níveis de valorização, 

declarando a consumação da gentrification, como nos casos do Soho em Nova 

Iorque, Docklands em Londres e La Defense em Paris. 

Não há indícios de que o processo de renovação nos termos aqui sugeridos 

seja incompatível com a natureza dos fluxos que hoje predominam na área central. 

Ao contrário, a condição para a permanência destes fluxos, bem como para sua 

diversificação, e para a manutenção do comércio varejista em patamares financeiros 

satisfatórios depende da oferta de espaços mais generosos, equipamentos mais 

diversificados e atividades que não encontrem paralelo em outras áreas da cidade e 

que, por isso, exerçam a atração de todas as classes e segmentos sociais, como, 

por exemplo, as funções governamentais e os espaços para o lazer de massas. 

A renovação urbana e ambiental do centro certamente causaria alterações no 

perfil social dos usuários, nas relações sedimentadas nos espaços referenciais do 
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cotidiano destas camadas, nos critérios que orientam a preservação de edificações e 

espaços públicos e nos indicadores que disciplinam a construção de novos 

equipamentos e edificações.  Assumir os riscos destas transformações faz parte da 

visão prospectiva que pretende oferecer soluções compatíveis com o estado do 

centro depois de décadas de imobilismo. 

 As perspectivas de futuro para o centro estão fundadas, portanto, numa 

contradição básica que coloca, de um lado, a renovação como demanda de 

mercado, isto é, como negócio e, de outro, como afirmação dos valores sociais, das 

relações identitárias e do sentimento de pertença. Esta contradição é a expressão 

de uma síntese que só se resolveria no ponto de fuga de uma utopia tendencial que 

declarasse a diluição das desigualdades sociais inerentes ao desenvolvimento 

capitalista. A espera pela utopia não pode, no entanto, ser marcada pela inação de 

governos e sociedade. Urge enfrentar a questão. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

8.1. Desdobramentos do concurso e perspectivas de futuro. 

 

Dentre os desdobramentos do concurso destaque-se a parcial execução do 

projeto do arquiteto Ricardo Muratori e o avanço de ações decorrentes das 

articulações entre PLANEFOR, Ação Novo Centro, Prefeitura Municipal de Fortaleza, 

empresários e instituições com vistas a dar seguimento às diretrizes previstas na 

proposta vencedora, além do encaminhamento de outros projetos de requalificação 

em menor escala, à semelhança do que vem sendo desenvolvido em outras cidades 

brasileiras. 

 A escolha do projeto vencedor foi feita seguindo à risca as determinações do 

edital do concurso. A comissão julgadora, não interpondo nenhum questionamento 

acerca da pontuação estabelecida pelo edital – no caso, a condição de importância 

secundária reservada às diretrizes globais para o centro – escolheu, como o melhor 

projeto, aquele que apresentou a solução mais acabada e exeqüível para o "Parque 

da Cidade" e mais adequada para a consecução do objetivo principal do certame: 

construir uma "nova" praça. 

 Tendo posto em segundo plano as diretrizes gerais para o centro, a escolha 

limitou-se à eleição do projeto mais acabado, isto é, mais completo e estanque, 

passível de ser executado a despeito de prévias intervenções no contexto maior. 

Mas não só isso, elegeu-se o projeto mais adequado aos planos estratégicos dos 

promotores – principalmente Prefeitura Municipal – de imprimir no espaço a marca 

da sua gestão. As características formais do projeto de Muratori encaixam-se nestes 

planos e são incorporadas pelo discurso político, realizando o objetivo subjacente. 

 Neste ponto cabe uma crítica. A comissão julgadora, defendendo 

integralmente as posições do edital, assumiu uma postura conservadora, 

desconsiderando propostas de grande envergadura em favor do projeto mais factível 

a curto prazo. Coadunou, assim, com a estreiteza de visão que predominou na 
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elaboração do edital e que marca a atuação política do poder público no espaço 

urbano em Fortaleza. 

 Esta mesma visão estreita, investida de indisfarçável autoritarismo, impôs, 

durante a execução da primeira etapa da obra, alterações ao projeto original, traindo 

a soberania da comissão julgadora e até seus próprios objetivos. A mais discutível 

delas, a inserção em demasia de elementos construídos sob o pretexto do 

compromisso com permissionários de bancas de revista. 

    

    

  Figuras 29, 30, 31 e 32. 
 

Vistas da Praça José de Alencar após a conclusão da primeira etapa da obra do “Parque da Cidade”. 
Por solicitação da Prefeitura Municipal foram feitas alterações no projeto inicial que levaram à 

excessiva ocupação do espaço urbano por elementos fixos. 
Fonte: O autor. 

 

 A inserção desses elementos rendeu severas críticas por parte do IPHAN –

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e da direção da Igreja do 

Patrocínio, tendo sido considerada, inclusive, ação judicial contra a Prefeitura sob o 



 154

argumento de descaracterização do patrimônio edificado do entorno. Além de serem 

claramente ofensivas à visibilidade das edificações, as estruturas foram erguidas na 

área mais predominantemente utilizada pelos fluxos de pedestre, produzindo uma 

indesejável obstrução do espaço. 

 Tendo sido apenas parcialmente realizada, a obra já permite afirmar sua 

impotência face à transformação ou indução de novos usos. 

 A condução do concurso, assim como a dos projetos que a Ação Novo Centro 

realizou antes e depois dele, pautou-se pela diretriz básica de priorização de ações 

pontuais em escala micro. É o caso dos projetos de recuperação de fachadas e de 

incentivo a implantação dos chamados "shopping centro". 

 

  Figura 33. 
 

Projeto de recuperação de fachadas. Mapa da área piloto do entorno da Praça do Ferreira 
Fonte: Arquivo Ação Novo Centro. 
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 Para o projeto de recuperação de fachadas a ANC elegeu o entorno da Praça 

do Ferreira – área mais valorizada do centro, cujos proprietários da maioria dos 

terrenos são grandes grupos empresariais – como área piloto da intervenção. O 

projeto consiste na remoção das interferências que descaracterizam a feição original 

dos edifícios e na recomposição das fachadas por meio de reformas e restauração 

de acabamentos através de registros fotográficos antigos. Trata-se, na verdade, de 

um projeto de embelezamento que realiza a transferência de recursos provenientes 

de programas culturais - públicos e privados - para a reforma de edifícios privados 

considerados pela ANC e IPHAN patrimônio relevante. Com isso os proprietários 

têm seus imóveis renovados e passam a dispor de um entorno mais harmônico. 

 Este embelezamento localizado figura mais como exercício de erudição que 

pretende conferir a todo e qualquer edifício antigo a prerrogativa da conservação. Se 

num primeiro momento seduz o público leigo – que ganha uma praça mais bem 

conservada – e estimula os proprietários e comerciantes, logo se desmancha sob o 

peso da degradação generalizada que não consegue deter. É uma ação muito 

pouco significativa face às exigências da dinâmica econômica e pouco contribui para 

a recuperação da área central como um todo, os efeitos são absolutamente 

pontuais. 

 Derivados da mesma concepção de ação pontual são os projetos de 

implantação de "shopping centro" e galerias em fundos de lote. O centro precisa de 

muito mais que isso. Os promotores não percebem que o surgimento destes centros 

comerciais à feição de shopping centers não passa de uma estratégia para garantir 

a sobrevivência do comércio e não uma tentativa de equiparar-se às facilidades e 

confortos oferecidos pelos shopping centers da zona leste da cidade, mesmo 

porque, por mais que tentassem, jamais igualariam o porte de investimentos feitos 

nestes por seus proprietário e locatários. 

 O "shopping centro" oferece ao pequeno comerciante a possibilidade de 

alugar um "ponto" e pagar por ele um aluguel compatível com suas possibilidades - 

resultante da pequena área que ocupa. Representa uma estratégia do capital 

imobiliário, a maximização do valor de troca do solo. Além disso, denuncia a 

dificuldade de sobrevivência das grandes lojas que ocupam os maiores terrenos. 

Reduzidos os custos de locação pela repartição dos terrenos em frações menores, 
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prolifera-se o comércio miúdo e reproduz-se o ciclo de dependência das camadas 

populares em relação ao centro. 

 Os projetos do PLANEFOR e Ação Novo Centro carecem do olhar prospectivo 

que o centro está a exigir. Restringem-se às estreitas possibilidades do poder 

público, à tímida participação dos lojistas e à "criatividade" dos interessados. 

 Há muito que evoluir para se perceber claramente o potencial latente do 

centro de Fortaleza. Estas organizações parecem não estar aparelhadas para 

enxergá-lo. As perspectivas de futuro para o centro não podem ficar restritas à visão 

fragmentada ou a programas de aformoseamento, como se a questão do centro se 

resumisse exclusivamente à conservação das estruturas existentes. Urge perceber 

que é preciso criar novas estruturas, novos espaços e que estes, por sua vez, 

impõem como condição para sua existência a supressão de frações do existente. 

Não se podem constranger as perspectivas de futuro ao apego exagerado pelas 

formas do passado. 

 

8.2. Pensar o centro: inércia e renovação, mudanças e permanências. 

 

A discussão sobre o centro insere-se, hoje, no panorama da reestruturação 

econômica e social marcada pela transferência – tácita ou explícita – de 

prerrogativas antes exclusivas do Estado à iniciativa privada e, ao mesmo tempo, 

pela crítica ininterrupta dos segmentos de classe e representações populares ao 

modelo de desenvolvimento privatista e neoliberal. 

 Pensar o centro hoje supõe, portanto, o agenciamento dos termos que 

instalam esta dicotomia e a articulação dos interesses sociais das classes 

trabalhadoras com os interesses das empresas, proprietárias dos capitais e meios 

de produção. 

 No domínio da cidade e, especialmente, do seu centro histórico ou principal, 

esta tarefa inglória cabe, prioritariamente, à municipalidade, como soe acontecer nos 

grandes centros urbanos onde, nas últimas décadas, se realizaram projetos de 

requalificação destas áreas. 
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 Esta articulação por certo não autoriza a busca por modelos intervenção 

exógenos ou formas de gestão próprias ao desenvolvimento econômico e social de 

países mais desenvolvidos, mas permite a defesa de que tais ações e intervenções 

sejam enfrentadas como parte de um programa de governo, e se tornem objeto de 

investimentos compatíveis com os grandes projetos governamentais que se têm 

realizado no estado, como a construção do açude Castanhão, do Complexo 

Portuário do Pecém, do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, do Aeroporto 

Internacional Pinto Martins, das infra-estruturas de saneamento – SANEAR – e dos 

canais de comunicação com as praias dos litorais leste e oeste – rotas Sol Poente e 

Sol Nascente. Todos estes a serviço de um plano que pretende dotar a cidade de 

condições para alcançar um patamar de destaque no cenário do turismo 

internacional. 

 Não é mais possível dirigir ao centro o mesmo olhar que se dirigiu no 

passado. O centro é outro e insere-se, com a globalização, noutro contexto urbano e 

social. Não basta, como no passado, cuidar do existente. É preciso construir o novo. 

Uma nova escala e um novo conteúdo social. 

 Do ponto de vista econômico são inócuas as tentativas de dotar o centro de 

"nichos qualificados" nos quais se usufruiriam instalações, facilidades e confortos 

semelhantes aos shopping centers da Aldeota e adjacências. O problema do centro 

não diz respeito à pujança econômica, mas ao fato de concentrar, quase 

exclusivamente, o comércio de retalho, que, baseado na grande quantidade e no 

baixo preço, impõe a homogeneidade nivelada por baixo do público consumidor e o 

lento processo de decadência no qual suas vantagens comparativas vão sendo 

minadas pela competitividade exacerbada – nas filiais dos shopping centers compra-

se o mesmo produto comercializado nas matrizes centrais pelo mesmo preço – , 

pela banalização do crédito e pela disseminação das infra-estruturas de transporte 

público. 

 A reintegração do centro na teia de relações mais ampla depende de um 

projeto que realize a síntese entre o desenho urbano estratégico e o desenho 

urbano participativo. Neste caso, porém, a especificidade do centro requer que esta 

síntese se opere como transcendência das limitações inerentes a cada uma destas 

modalidades; pois, tanto do ponto de vista estratégico não se limitam as demandas 
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ao desejo dos proprietários locais ou dos empresários do comércio ali estabelecidos 

– posto que interessam, também, a potenciais investimentos externos – quanto do 

ponto de vista da interferência no espaço referencial ou simbólico, isto é, no lugar, 

não se restringem os prejuízos ou benefícios à população residente, mas ao 

conjunto da cidade como um todo. 

 Há quase quatro décadas Nuno PORTAS (1969) reconhecia que a 

caracterização do centro da cidade como espaço de concentração das atividades 

terciárias - cujo correspondente norte-americano é o Central Business District - 

apontaria sua redução às funções de gestão e comércio, tornando-o, desse modo, 

versão enfraquecida do core da cidade antiga, ao mesmo tempo comercial, religioso, 

econômico, político e intelectual. 

 Citando Lefebvre, o autor justifica a superação da condição multifuncional do 

centro como resultado do processo de sobrelevação do valor de troca ao valor de 

uso. Resumido a relações funcionais – de troca – seu espaço torna-se mero "sitio de 

consumo e consumo do sítio". É preciso, diz o autor, agregar ao inabalável domínio 

do terciário, atividades capazes de conferir-lhe caráter direcional, isto é, as funções 

de comando, gestão e administração – quer no âmbito público ou privado – 

tradicionais campos da vida pública por sua natureza centralizadora. 

 Segundo Portas é preciso realizar no centro a 

possibilidade de contra-propor, em termos de arquitetura aberta (mas 
também de exasperação do valor simbólico de sítios), uma nova função que 
intente contestar o puro produtivismo através da vitalização social, das 
oportunidades de criação de cultura, de jogo, de teatro, de produção 
imaginária, de festa, numa palavra, do lúdico (PORTAS, 1969). 

 Especialmente no contexto atual, no qual as transformações urbanas são 

chamadas a se antecipar à reestruturação econômica e social, o espaço urbano 

torna-se, cada vez mais, objeto de tratamento arquitetônico. 

 Para Portas é preciso perceber a cidade como arquitetura e as intervenções 

sobre o lugar como oportunidade de resgatar a melhor tradição da arte urbana 

através de uma simbiose ou conjugação entre a idéia de forma desse 
espaço externo e a tipologia dos edifícios que permite que aquela tenha 
essa forma e não outra (PORTAS, 1969). 
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 Intervindo sobre a base concreta do espaço urbano, isto é, na forma propriamente 
dita 

se vão introduzindo alterações funcionais que, na sua sucessão, 
introduzirão por seu turno, embora mais lentas, alterações de estruturas 
PORTAS, 1969). 

 

 É no domínio da forma que se apresentam as potencialidades para a ação do 

arquiteto, por meio do desenho. É no domínio da forma, também, que se confrontam 

os riscos e as razões da intervenção. 

 É preciso, pois, afirmar que, se alterações na forma certamente induzem a 

novas funções, usos e atores, e que estas, nos seus desdobramentos, conduzem à 

constituição de uma nova imagem para a área e, conseqüentemente, para a 

legibilidade da estrutura, é inegável que as transformações espaciais não apagam 

as diferenças de classe, não atenuam a profunda desigualdade social que marca a 

sociedade brasileira – e mais ainda a fortalezense – nem amortecem os conflitos 

dela resultante. Entretanto, no âmbito da ação técnica sobre o espaço – 

especialmente sobre o espaço do centro de Fortaleza – a recusa em intervir por 

razões como as descritas acima se revelam mais como evasiva dos arquitetos e 

planejadores em relação à prerrogativa que lhes foi socialmente concedida de 

“arriscar o futuro”, e como descaso por parte de governos e empresas em relação à 

possibilidade de oferta de melhores condições espaciais e ambientais, do que 

propriamente como defesa de direitos ou luta pelo social. 

 O discurso que pretende fundamentar este imobilismo nivela por baixo as 

potencialidades do espaço urbano sob o pretexto de estar defendendo o direito às 

diferenças. Em última instância dever-se-ia perseguir a superação da condição de 

pobreza da maior parte da população antes de se planejar qualquer coisa ou, ainda, 

advogar que o planejamento, incluindo no seu processo as camadas diretamente 

atingidas pelas intervenções urbanas – na sua maior parte populações de baixa 

renda – concentre-se, especialmente, na solução objetiva das carências básicas que 

afligem estas populações, isto é, nos problemas mais imediatos, por meio dos 

instrumentos e recursos de que se dispõe. 

 A dicotomia entre o impulso remodelador e o freio de preservação da 

estrutura morfológica tem de ser enfrentada. No caso de Fortaleza, o centro há muito 

espera pelas adequações e melhoramentos que os Planos Diretores e legislações 
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urbanísticas não ousaram realizar. Hoje o centro está à espera de um enfrentamento 

mais significativo, porque mais urgente, e de uma intervenção mais impactante 

porque mais velozmente tem se dado seu processo de degeneração física e 

ambiental. 

 Esta amplitude de perspectiva está bem impressa na proposta de Nasser 

Hissa. É inegável a força de indução de uma intervenção deste porte. Evidente que 

tal amplitude de visão não é própria nem das ações do planejamento estratégico 

nem do planejamento participativo, por isso, nem a visão empresarial – por mais 

investida que esteja do desejo de “realização” e “transformação” próprio da formação 

empreendedora – nem a participação popular nas decisões de planejamento urbano 

– por mais legítima que seja a interferência dos diretamente interessados na 

construção democrática da cidade – podem prescindir do olhar prospectivo e global 

próprio da visão sintética que fundamenta a formação, a um só tempo técnica e 

humanista, do arquiteto e urbanista. A primeira por estar demasiadamente voltada 

para um futuro imediato que se esgota no alcance das metas de ganho financeiro; a 

segunda porque restrita a um futuro que se esgota na oferta de condições mínimas 

para a realização da vida no espaço urbano. De modo geral, nenhuma das duas é 

capaz de articular a percepção da cidade como totalidade e de pensá-la na escala 

imposta pelas transformações da base técnica e econômica. 

 Pensar o centro de modo a transcender os limites das possibilidades 

imediatas é pensá-lo utopicamente. Neste sentido há que se afastar os vestígios de 

uma utopia abstrata, irrealizável ou retrospectiva, que procura, a todo custo, projetar 

no espaço a imagem de uma “idade de ouro” perdida no passado – mas viva na 

memória recalcitrante de alguns – cuja base são estruturas ultrapassadas pelos 

imperativos da modernidade. 

 O centro carece de uma utopia, certamente, mas de uma utopia concreta que 

esteja lastreada no real, mas para ultrapassá-lo, apontando, assim, para um ponto 

de fuga no futuro, ainda que distante. 
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