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RESUMO 
 

A presente pesquisa intenta, a partir do método regressivo-progressivo, apreender a 
produção urbana da frente marítima de Fortaleza, investigando, sobretudo, as 
concepções, materializações e consequências das estratégias de controle territorial 
empregadas pelo aparato estatal-empresarial local. Por um longo período de tempo, 
Fortaleza manteve apenas ligações parciais com suas zonas de praia, que 
permaneceram relativamente afastadas das práticas sociais citadinas e da expansão 
da malha urbana formal, possibilitando a transformação do espaço litorâneo da 
cidade em um dos maiores refúgios de pescadores artesanais marítimos do estado. 
Os desvalorizados terrenos próximos ao mar também vão constituir-se como 
territórios de resistência e inserção na cultura urbana para retirantes oriundos dos 
sertões, diante das ações que buscavam conter o acesso desse contingente 
populacional à zona urbana estabelecida, como também diante da prática rentista 
dos latifundiários urbanos e das dificuldades de emprego e renda. Entretanto, no 
decorrer da segunda metade do século XX, o espaço litorâneo torna-se um dos mais 
valorizados e disputados da cidade, fazendo com que o poder público começasse a 
efetivar diversificadas intervenções de incorporação e renovação urbana. Hoje, o 
segmento que compreende os bairros Praia de Iracema, Meireles e Mucuripe é 
marcado pelo vigor do entrelaçamento entre as dinâmicas imobiliária e turística, 
caracterizado pelo elevado preço do solo urbano, pela concentração de condomínios 
multifamiliares e hotéis de alto padrão e pelas melhores condições de acesso aos 
serviços e redes de infraestrutura urbana. Ao mesmo tempo, Fortaleza mantém uma 
importante particularidade no tocante à ocupação de sua frente marítima, visto que 
se caracteriza pela expressiva distribuição de assentamentos habitacionais de baixa 
renda que ainda apresentam variados padrões e graus de irregularidade e 
precariedade urbana. No atual contexto de empreendedorismo na governança 
urbana, da emergência do planejamento estratégico e do movimento na direção da 
“revitalização” de áreas urbanas centrais e de frentes de água, observa-se um novo 
fortalecimento de intervenções seletivas em áreas-chave da cidade, transformando 
esses assentamentos que permaneciam como reserva territorial em fronteiras 
primordiais de expansão imobiliária e turística de Fortaleza. Novas intervenções são 
pensadas e efetivadas buscando fomentar a inserção competitiva da cidade nos 
fluxos da economia global, gerando novos conflitos e formas de resistência. O longo 
e permanente confronto entre as estratégias de controle territorial e a prática criativa 
da resistência popular é a marca fundante e indissociável da produção urbana do 
litoral de Fortaleza. 

 
Palavras-chave: Urbanização. Habitar. Litoral. Controle. Resistência.  
  



 
 

ABSTRACT 

 
The present research seeks, from the regressive-progressive method, to grasp the 
urban production of the waterfront of Fortaleza, investigating, mainly, the 
conceptions, materializations and consequences of the strategies of territorial control 
applied by the local state-business apparatus. For a long period of time, Fortaleza 
just kept partial connections to its beach areas, which remained relatively away from 
urban-social practices and also from expansion of the formal urban network, allowing 
the city’s transformation of the space coast into one of the biggest artisanal maritime 
fishermen refuges of the State. The devalued land near to the sea also constitutes as 
territories of resistance and insertion in the urban culture to migrants coming from 
sertões, given the actions that sought to contain the access of this population 
contingent to the established urban zone, as well as to the rentier practice of urban 
landowners and difficulties about employment and income. However, during the 
second half of the 20th century, the coastal area becomes one of the most disputed  
and valued in the city, provoking public authority to begin to implement diversified 
interventions of incorporation and urban renewal. Nowadays, the segment that 
embraces Praia de Iracema, Meireles and Mucuripe neighbourhoods is characterized 
by the force of the interweaving between real estate and tourist dynamics, 
characterized by the high price of urban land, concentration of multifamily 
condominiums and high-standard hotels and also the best access conditions to urban 
infrastructure services and networks. At the same time, Fortaleza maintains an 
important peculiarity regarding the occupation of its waterfront, since it is 
characterized by the significant distribution of low-income housing settlements that 
still present diverses patterns and degrees of irregularity and urban precariousness. 
In the current context of entrepreneurship in urban governance, the emergence of 
strategic planning and the movement towards to "revitalization" of central urban 
areas and waterfronts, there is also a new strengthening of selective interventions in 
key areas of the city, transforming these settlements that remained as territorial 
reserve in primordial borders of real estate and tourist expansion of Fortaleza. New 
interventions are designed and implemented to foster the competitive insertion of the 
city into the global economy, generating new conflicts and forms of resistance. The 
long and permanent confrontation between the strategies of territorial control and the 
creative practice of popular resistance is the founding and inseparable mark of the 
urban production of the coast of Fortaleza. 

Keywords: Urbanization. Dwell. Coast. Control. Resistance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A maneira como as pessoas percebem e se relacionam com o mar – este 

espaço vivido, internalizado individualmente e mediado socialmente – não é 

uniforme, ou seja, varia de acordo com os grupos de indivíduos, sociedades e 

principalmente de acordo com o tempo. O espaço litorâneo está em constante 

transformação, sendo produzido e apropriado de diversas maneiras a partir de uma 

complexa relação que envolve esferas políticas, econômicas e culturais 

(BALBASTRE, 2010).  

Embora possa se manifestar, em sua aparência fenomênica, como se 

decorresse de relações contemporâneas, a orla marítima de Fortaleza não foge a 

esse contexto, sendo percebida, produzida e vivida pela sociedade de diferentes 

modos no curso histórico, por vezes de forma contraditória e conflituosa. Essas 

relações deixaram suas marcas na paisagem e permanecem, em maior ou menor 

grau, vivas e vitais no presente, ganhando novos significados e contornos. A 

realidade socioespacial é constituída pela conjunção entre o presente e o passado, e 

é marcada pela diversidade e tensão de tempos históricos, por relações sociais 

datadas que coexistem em descompasso e desencontro no presente (MARTINS, 

1996, 2000).  

Nas últimas décadas, a frente marítima de Fortaleza tornou-se símbolo do 

vigor do entrelaçamento entre as dinâmicas imobiliária e turística, caracterizado pelo 

elevado preço do solo urbano, pela concentração de condomínios multifamiliares e 

de hotéis de alto padrão, e pelas melhores condições de acesso aos serviços e 

redes de infraestrutura urbana. Sua produção urbana está cada vez mais submetida 

à lógica da mercadoria, a partir de uma dinâmica que articula tanto a busca de novos 

territórios e setores da economia para a acumulação de capital quanto a 

subordinação dos lazeres, da vida cotidiana e das demais relações sociais que 

escapavam à (re)produção das relações de produção (CAVALCANTE, 2012). 

Expressão máxima da homogeneização, fragmentação e hierarquização do espaço 

urbano de Fortaleza, esse processo consolida a morfologia do espaço litorâneo 

como produto de estratégias políticas que impõem uma ordem na qual as diferenças 
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são constantemente suplantadas em nome do progresso (CARLOS, 2007; 

LEFEBVRE, 2006).  

No entanto, as relações hodiernas, tidas como hegemônicas, ainda que 

possam ter maior potência na construção de novos conteúdos da metrópole, não 

fazem desaparecer por completo as formas e sociabilidades anteriores. Mesmo com 

o processo de valorização dos espaços litorâneos e com o consequente avanço do 

mercado imobiliário e turístico, acompanhados de mais de meio século de políticas 

de incorporação e renovação urbana, Fortaleza mantém, por exemplo, uma 

importante particularidade no tocante à ocupação de sua orla marítima, 

caracterizando-se pela expressiva distribuição de assentamentos habitacionais de 

baixa renda. Esses assentamentos consolidados nos arenosos e outrora 

desvalorizados terrenos próximos ao mar a partir das resistências de inserção na 

cultura urbana das camadas populares, ainda hoje apresentam variados padrões e 

graus de irregularidade e precariedade urbana. Incontestes territórios de uso que 

permaneciam como reserva para o mercado e invisíveis para os gestores públicos, 

atualmente são considerados fronteiras primordiais de expansão imobiliária e 

turística da capital.  

Embora a hegemonia do poder estatal-empresarial seja pretensamente 

unifuncional e uniterritorial, existem outros circuitos de poder que desenham 

complexos territórios e territorialidades. Rogério Haesbaert conceitua1 o território 

mediante relação entre dominação e apropriação2, procurando encontrar os 

múltiplos sujeitos e poderes que o formam (Estado, empresas, instituições, grupos 

sociais/culturais, indivíduos), de modo que ele seja visto não somente como um 

constructo material econômico, mas em suas múltiplas dimensões. O território, para 

Haesbaert (2002, p. 121), é tido como 

 

[...] produto de uma relação desigual de forças, envolvendo o domínio ou o 
controle político-econômico do espaço e sua apropriação simbólica, ora 
conjugados e mutuamente reforçados ora desconectados e 
contraditoriamente articulados. Esta relação varia muito, por exemplo, 
conforme as classes sociais, os grupos territoriais e as escalas geográficas 

                                                      
1 Haesbaert (2009) destaca que um conceito não é uma mera representação do real, defendendo-o 
como um instrumento de “medi-ação” (“meio-ação”) que sempre, também, acaba participando do real. 
Todo conceito é sempre “situado”, ou seja, irá adquirir feições diversas de acordo com a 
espacialidade à qual está vinculado. 
2 Ver Haesbaert (2002, 2005, 2007, 2009). 
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que estivermos analisando. Como no mundo contemporâneo vive-se 
concomitantemente uma multiplicidade de escalas, numa simultaneidade 
atroz de eventos, vivenciam-se também, ao mesmo tempo, múltiplos 
territórios3. 

 

O intento de compreender os efeitos da valorização e da inserção 

produtiva dos espaços litorâneos cearenses foi iniciado durante a pesquisa de 

mestrado, em Cavalcante (2012), destacando-se a localidade de Cumbuco, no 

município metropolitano de Caucaia, como estudo de caso. Investigaram-se os 

conflitos, as mudanças e as permanências da localidade praiana diante das 

dinâmicas da racionalização capitalista associadas ao turismo e ao desenvolvimento 

imobiliário, concentrando-se no estilhaçamento da comunidade pesqueira marítima e 

nos processos de des-territorialização.  

Durante a construção da dissertação, as narrativas orais que associavam 

o início da formação do Cumbuco à saída de pescadores da orla de Fortaleza, na 

década de 1920, como também os casos de retorno de algumas famílias à capital 

após a grande desapropriação compulsória dos cumbuqueiros ocorrida no final da 

década de 1970 – mesmo no contexto da multiplicação dos conflitos territoriais e das 

políticas de incorporação e renovação urbana da frente marítima de Fortaleza –, 

aguçavam a curiosidade em relação aos contrastes da produção desse segmento 

estratégico do litoral cearense. Ao mesmo tempo, a prospecção e a efetivação de 

novas intervenções urbanas propostas pelo aparato estatal-empresarial local e as 

diversificadas táticas de resistência das camadas populares, estimulavam a iniciativa 

de aprofundar os conhecimentos teóricos e empíricos referentes a Fortaleza e seus 

espaços litorâneos, o que motivou o posterior ingresso no curso de doutorado. 

Nesse conjunto, o escrito que ora se apresenta é resultado de uma 

pesquisa que apresentou como objetivo central apreender a produção urbana da 

frente marítima de Fortaleza, investigando, sobretudo, as concepções, 

materializações e consequências das estratégias de controle territorial empregadas 

pelo aparato estatal-empresarial local. Na perspectiva de tornar inteligíveis as 

transformações e permanências da configuração socioespacial da metrópole, a 

                                                      
3 Em outra obra, o autor destaca que o território se define a partir “[...] de uma abordagem sobre o 
espaço que prioriza [...] no interior dessa dimensão espacial, n-a ‘dimensão’, ou melhor, n-as 
problemáticas de caráter político ou que envolvem a manifestação/realização das relações de poder, 
em suas múltiplas esferas” (HAESBAERT, 2009, p. 105). 
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pesquisa concentra a abordagem em seus agentes produtores, particularmente nas 

tensões e nos conflitos entre as políticas de normalização, regulamentação e 

funcionalização do espaço urbano e a prática criativa da resistência popular.  

Busca-se contribuir com alguns subsídios para o entendimento dos 

contornos basilares da segregação e da favelização em Fortaleza, especialmente 

em zonas de praia, bem como evidenciar as implicações do processo de valorização 

do litoral e das diversificadas políticas que buscam direta e indiretamente a 

incorporação e a renovação urbana desse fragmento da cidade. Diante de tamanho 

desafio, sobretudo da necessidade de uma maior amplitude temporal de 

investigação, destacou-se o grande Mucuripe – especificamente os bairros 

Mucuripe, Varjota, Cais do Porto e Vicente Pinzón – como recorte espacial. Sua 

densidade e heterogeneidade proporcionaram fundamental mediação e delimitação 

espaço-temporal de análise.  

A investigação evolveu momentos de construção, reconstrução e 

depuração, na tentativa de delimitar a análise, definir variáveis e fontes de pesquisa 

e percorrer caminhos que auxiliassem na busca de uma melhor aproximação da 

realidade socioespacial do litoral de Fortaleza e do grande Mucuripe, em especial, 

procurando desvelar o espaço geográfico e seu conteúdo. As contribuições dos 

colóquios de orientação e das bancas de qualificação e defesa foram fundamentais 

na superação de pertinentes hesitações, imprecisões e anseios – questões próprias 

do ato da pesquisa e nunca plenamente superadas –, prestando assistência 

fundamental no foco da problemática, nas escolhas teóricas e no melhor trato da 

riqueza das fontes documentais e das incursões em campo.  

A pesquisa social, como bem destacam Bourdieu (1989) e Mills (1969), 

realiza-se como a prática de um ofício, um artesanato intelectual que perpassa um 

longo e dificultoso processo de construção. Embora o homo academicus goste de 

apresentar o acabado, fazendo desaparecer dos seus trabalhos os vestígios da 

pincelada, os toques e os retoques, a pesquisa social é “[...] um trabalho de grande 

fôlego, que se realiza pouco a pouco, por retoques sucessivos, por toda uma série 

de correções, de emendas [...]” (BOURDIEU, 1989, p. 27). O pesquisador social não 

é alguém que testa hipóteses construídas a partir de leis gerais e aplicadas através 

de métodos controláveis. Não há “[...] fórmulas, leis, receitas, e sim methodos, no 
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sentido original grego da palavra: via, caminho, rota para se chegar a um fim” 

(CASTRO, 2009, p. 13, grifo do autor).  

Na tônica da ideia dos caminhos que auxiliam na aproximação da 

realidade, sempre em construção, Minayo (2008) afirma que metodologia é o 

caminho do pensamento e a prática exercida na abordagem do real, incluindo 

simultaneamente a teoria de análise (o método), os instrumentos de 

operacionalização do conhecimento (as técnicas) e a criatividade do pesquisador 

(sua experiência, sua capacidade pessoal e sua sensibilidade). Nesse âmbito, 

adotou-se o método regressivo-progressivo, delineado por Henri Lefebvre4, 

procurando construir um processo de travessia que percorra os caminhos do 

presente ao passado e do presente ao possível, considerando os vários momentos 

do real e tencionando seus múltiplos elementos constituintes. Uma travessia que 

encara a realidade a partir de níveis diferenciados de tratamento, retomando cada 

debate apresentado anteriormente e integrando-o a novos atributos, elevando-o a 

um patamar superior. Constituído enquanto método de pesquisa e de exposição, a 

proposta apresenta fundamentalmente três momentos, quais sejam, descritivo, 

analítico-regressivo e histórico-genético: 

 

a) Descritivo. Observação, porém munida da experiência e de uma teoria 
geral. Em primeiro plano: observação participante no local de pesquisa. 
Utilização prudente das técnicas de pesquisa (entrevistas, questionários, 
estatísticas). 

b) Analítico-regressivo. Análise da realidade descrita. Esforço para datá-la 
com precisão (para não nos contentarmos com a constatação dos 
“arcaísmos” não datados, não comparados entre si). 

c) Histórico-genético. Estudo das modificações desta ou daquela estrutura 
previamente datada, causadas pelo desenvolvimento ulterior (interno ou 
externo) e por subordinação às estruturas de conjunto. Esforço para uma 
classificação genética das formações e estruturas, no quadro do processo 
do conjunto. Esforço, portanto, para retornar ao atual anteriormente 
descrito para reencontrar o presente, porém elucidado, compreendido: 
explicado (LEFEBVRE, 1986, p.173 – grifos do autor). 

 

Em auxílio à proposta destacada e não menos importantes, os 

procedimentos operacionais da pesquisa foram iniciados ainda na escolha do tema e 

na construção do projeto, com o levantamento bibliográfico e a revisão de literatura, 
                                                      
4 Ver Lefebvre (1978, 1987, 1999, 2004) e Martins (1996, 2000). 
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buscando a identificação do “estado da arte”, ou seja, catalogando e analisando 

artigos, monografias, dissertações, teses e livros relacionados à problemática, aos 

temas centrais e ao recorte da pesquisa. Procurou-se identificar as contribuições 

consolidadas, os avanços recentes e as lacunas pertinentes aos debates derivados 

de temas como produção do espaço urbano, segregação socioespacial, favelização, 

planejamento urbano, habitação, espaços litorâneos, entre outros, enfocando tanto 

leituras gerais ou em outras escalas quanto abordagens específicas sobre a 

realidade local. A ação foi realizada por meio da aquisição de obras em livrarias e 

alfarrabistas e através da consulta nas bibliotecas da Universidade Federal do 

Ceará, da Universidade Estadual do Ceará, do Instituto do Ceará, do Arquivo 

Público do Ceará e nas bibliotecas digitais de teses e dissertações mantidas pelas 

principais universidades brasileiras. Destacam-se, também, as consultas na 

Biblioteca Pública Governador Menezes Pimentel, no Laboratório de Planejamento 

Urbano e Regional (Lapur/UFC), no Acervo Mucuripe, no Plebeu Gabinete de Leitura 

e nos portais da Biblioteca Nacional, da Biblioteca Brasiliana, da Capes e da 

organização Internet Archive.   

Vale salientar que o contato com a literatura se realizou por meio de uma 

imersão que intentou ser ativa e inquieta5, e não se resumiu ao momento inicial da 

pesquisa, tendo sido concretizado em etapas não sucessivas e com períodos de 

reavaliação, após novos avanços e descobertas. Esse procedimento foi essencial no 

processo de artesania intelectual da investigação, no contexto em que propiciou 

maior solidificação das bases teóricas e empíricas do pesquisador, fomentou o 

levantamento de novas questões e forneceu pistas-chave para o lançamento de 

novos elementos ao debate. A decisão de alargar a escala temporal de análise, por 

exemplo, foi tomada por conta do afloramento de relevantes questões não 

satisfatoriamente resolvidas pelos estudos anteriormente realizados, mas, ao 

mesmo tempo, esses estudos ofereceram indícios fundamentais para novas 

perspectivas, fontes documentais e constatações. 

Evidencia-se, também, a relevância da análise documental, que se 

concretizou com o levantamento e a apreciação de planos, projetos, relatórios, 

legislações, censos, diários oficiais, periódicos, cartografias, iconografias e outros 

documentos em órgãos públicos, instituições, portais, acervos particulares, tais 
                                                      
5 Ver Beaud e Weber (2007). 
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como: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto de Pesquisa e 

Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(Ipea), Capitania dos Portos do Ceará (CPCE), Companhia Docas do Ceará (CDC), 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), 

Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais (CPRM), Secretaria Municipal do 

Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza (Habitafor), Secretaria Municipal de 

Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), Arquivo Público do Estado do Ceará (Apec), 

Laboratório de Estudos da Habitação (Lehab/UFC), Biblioteca Pública Governador 

Menezes Pimentel, arquivo do Jornal O Povo, Biblioteca do Curso de Arquitetura da 

UFC, Hemeroteca Digital Brasileira da Biblioteca Nacional, Center for Research 

Libraries (CRL), Portal da História do Ceará, Acervo Mucuripe e os acervos 

particulares de J. Terto de Amorim e de Raimunda Alves de Sousa. O acesso – nem 

sempre fácil – e a análise desses documentos, que vão ser referenciados no 

decorrer do texto, compuseram o elo central para as respostas das questões 

levantadas e para a constatação ou a refutação das pistas perseguidas durante a 

pesquisa. É válido ressaltar que a iniciativa de ampliar os padrões e as tipologias 

dos documentos utilizados na análise se deu como alternativa às dificuldades de 

encontrar informações referentes às camadas populares, muitas vezes esquecidas 

nas batalhas da memória, especialmente em contextos de intervenções urbanas que 

carregam os discursos do desenvolvimento e do progresso.  

É importante ressaltar, ainda, a realização de incursões em campo 

calcadas na observação participante, as quais se destacaram por avaliar e 

preencher lacunas de informações obtidas por meio dos outros procedimentos de 

pesquisa, bem como por apresentar novas variáveis e perspectivas de investigação. 

Foram extremamente relevantes as conversas formais e informais com 

mobilizadores comunitários e moradores em geral, as caminhadas atentas nas ruas, 

nos becos e areias do grande Mucuripe, e a participação em eventos culturais, 

esportivos, religiosos e políticos realizados nos bairros em destaque. Essas ações 

alcançaram um novo patamar após a consolidação da parceria com projeto de 

memória comunitária Acervo Mucuripe, envolvendo trocas mútuas e múltiplas que 

foram fundamentais para a concretização da pesquisa. 

Por fim, cabe expor a organização dos capítulos, que está intrinsecamente 

ligada as proposições teórico-metodológicas propostas por Henri Lefebvre. No 
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primeiro momento, o Mucuripe é considerado a partir de sua manifestação aparente 

e imediata, descrevendo suas formas e relações que estão no campo do visível. 

Esse andamento inicial é materializado na própria descrição do recorte de estudo e 

de sua paisagem urbana, expondo suas características gerais e principais dinâmicas 

socioespaciais, que foram didaticamente individualizadas no que se denominou 

faces do Mucuripe, expondo seu caráter denso e heterogêneo por meio de suas 

dimensões agregadoras, a saber: imobiliária e turística; portuária e industrial; 

pesqueira; popular.  

Em seguida, é iniciado o processo de decomposição da realidade descrita, 

buscando encontrar os primeiros elementos diacrônicos da problemática e do 

recorte de estudo. Nesse momento, enfocam-se os contornos iniciais da produção 

urbana no litoral de Fortaleza e a formação da povoação do Mucuripe como 

comunidade pesqueira marítima, debatendo a desvalorização litorânea, as relações 

parciais com a área urbana central e a consolidação da frente marítima de Fortaleza 

como um dos maiores refúgios de pescadores artesanais marítimos do estado. 

Nesse segundo momento, também são tratados os fios condutores teóricos e 

empíricos que auxiliam na compreensão da expansão urbana, dos processos de 

planejamento e das bases da segregação socioespacial e da favelização de 

Fortaleza, sobretudo em suas zonas de praia.  

No terceiro momento, discute-se o impetuoso processo de valorização do 

solo e de expansão da malha urbana formal na orla da zona leste da cidade, ao 

mesmo tempo que examinam-se as diversificadas políticas que buscaram a efetiva 

incorporação e uma ampla renovação urbana desse setor da cidade. Põe-se relevo 

nos vários processos de des-territorialização das camadas populares desse eixo de 

valorização para os morros do campo de dunas dos atuais bairros Cais do Porto e 

Vicente Pinzón.  

Para finalizar, retorna-se ao presente, agora integrado a um conjunto de 

subsídios que intentam reencontrá-lo de forma desvelada, aventando as novas e as 

velhas fronteiras imobiliárias/turísticas da capital cearense. São abordadas as 

recentes intervenções urbanas planejadas e executadas nos bairros Mucuripe, 

Varjota e adjacências, que dão continuidade ao longo processo de remoções 

compulsórias das camadas populares na faixa leste da orla. Conjuntamente, volta-se 
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o olhar para os assentamentos populares localizados nas areias e nos morros 

próximos à área retroportuária, que continuavam como reserva para o mercado e 

que agora são considerados fronteiras primordiais dessa dinâmica socioespacial, e 

analisam-se os projetos para a área e os conflitos engendrados.  
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2 ENSAIOS DE UMA COMPLEXIDADE HORIZONTAL 

2.1 Mucuripe e as faces da urbanização na Metrópole  
 

 

Mucuripe é um bairro de Fortaleza localizado na zona leste da cidade, ao 

longo da enseada homônima, às margens do Riacho Maceió, possuindo em suas 

delimitações oficiais uma área de apenas 0,87 km² e uma população de 13.747 

habitantes. Todavia, enquanto construção social, o bairro extrapola seus limites 

político-administrativos atuais, tornando impossível sua análise sem considerá-lo de 

forma ampliada, analisando-o conjuntamente com os bairros Varjota, Cais do Porto e 

Vicente Pinzón. Para isso, considerando que a paisagem possui a complexa 

capacidade de guardar os diversos momentos da produção espacial e que sua 

análise se constitui como ponto de partida fundamental para a compreensão do 

espaço geográfico e de seu conteúdo6, procura-se partir da apreciação da paisagem 

urbana desse fragmento do litoral de Fortaleza. Evidenciam-se, ao nível do aparente 

e do imediato, os elementos que melhor expressam sua complexidade, densidade e 

heterogeneidade socioespacial: a opulência da valorização do espaço associada ao 

mercado imobiliário e ao turismo; a dinamicidade da atividade portuária e industrial; 

a tradição da atividade pesqueira; a obstinação da apropriação popular. 

 

a) Imobiliária e turística 

 

O bairro Mucuripe destaca-se por passar nas últimas décadas por agudo 

processo de valorização imobiliária e de verticalização, acompanhando uma 

dinâmica da zona leste da cidade inicialmente concentrada nos bairros Meireles e 

Aldeota. A chamada orla turística de Fortaleza, como bem destaca Paiva (2011), 

praticamente se confunde com a extensão da Av. Beira-Mar, local onde se verifica 

um intenso entrelaçamento entre a dinâmica do mercado imobiliário e a do turismo, 

visível na rede hoteleira instalada, bem como na expressiva construção de edifícios 

                                                      
6 Ver Carlos (1994, 2001). 
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multifamiliares verticalizados. Esse trecho da orla marítima de Fortaleza é marcado 

pela força da valorização imobiliária, pela ocupação intensiva do solo e pelas 

melhores condições de acesso aos serviços e redes de infraestrutura urbana. 

Apresenta uma grande concentração de condomínios de alto padrão e a maior 

centralização de hotéis e flats da capital cearense, além da acentuada presença de 

restaurantes, bares, clubes, agências, locadores de veículos, casas de câmbio, entre 

outros equipamentos que vêm em apoio a essa dinâmica associada ao sol e ao mar.  

Por abranger em seus limites oficiais o último segmento da referida 

avenida, o Mucuripe expõe a pujança da valorização principalmente no trecho que 

compreende as avenidas Beira-Mar e Abolição, estendendo-se ao início da Av. 

Vicente de Castro, já no bairro Cais do Porto. Essa dinâmica está marcada na 

paisagem e logo salta aos olhos, ao se observar, por exemplo: o Ed. Ancoradouro, 

que possui píer para barcos e lanchas exclusivo; o Ed. Brisamar (em fase de 

finalização), projetado com piscina na varanda de todos os apartamentos; o Ed. 

Mucuripe Plaza, composto por duas luxuosas torres e apartamentos com varandas 

em balanço de 41 m², planejadas para ampla visualização da orla; o hotel cinco 

estrelas Gran Marquise, conhecido por ser o escolhido por várias celebridades que 

se hospedam na capital e por apresentar a diária considerada mais cara do estado; 

o Ed. Solar Volta da Jurema, construído nos limites com o bairro Meireles e um dos 

raros edifícios residenciais de Fortaleza que dispõem de heliponto. Existem 

empreendimentos construídos, até mesmo, nos locais mais improváveis e 

questionáveis, a exemplo do Ed. Caravelle, erguido na faixa de domínio ramal 

ferroviário Parangaba-Mucuripe, com a linha ferroviária literalmente em sua calçada; 

do Golden Flat Hotel, edificado dentro do talvegue fluvial do Riacho Maceió; do 

conjunto de edifícios construídos ao longo da faixa de estirâncio entre o Mercado 

dos Peixes e o Porto do Mucuripe, como o citado Ed. Ancoradouro, privatizando o 

acesso à praia7.  

A simplicidade de empreendimentos hoteleiros como os hotéis Vela e 

Mar, Samburá Praia e Netuno Beach, e de condomínios residenciais, como o Ed. 

                                                      
7 No início dos anos 2000, o Ministério Público Federal (MPF) entrou com uma Ação Civil Pública 
solicitando a demolição dos cinco edifícios construídos nessa faixa de estirâncio. Em 2016, a 
demolição foi julgada improcedente, mas as construtoras responsáveis foram multadas em R$ 20 
milhões. O MPF recorreu da decisão da Justiça Federal, e está sendo aguardado um novo 
julgamento da ação (SENA, 2017). 
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Prof. Marinho de Andrade – um dos pioneiros edifícios da Av. Beira-Mar e que por 

bastante tempo se manteve isolado da dinâmica verticalizante que se desenvolveu 

intensamente no Meireles e adjacências –, representa cada vez mais uma exceção 

ao panorama geral da ocupação litorânea. Nesse trecho, as escassas habitações 

horizontais que ainda resistem nas ruas Senador Machado, da Paz, Bauxita e do 

Catavento, são aos poucos vendidas, demolidas e substituídas por condomínios 

residenciais verticalizados de alto gabarito8, dando prosseguimento à longa 

“diáspora”9 mucuripeira. Na imagem abaixo, podem-se visualizar exemplares de um 

conjunto de habitações horizontais que está sendo vendido e demolido na Rua da 

Paz para a construção de torres residenciais, em que restam apenas parte da 

estrutura e as fachadas típicas de moradias populares adornadas do passado, 

caracterizadas pelas platibandas regulares com contornos em relevo nas bordas. 

 

Figura 1 – Habitações parcialmente demolidas no Mucuripe 

 
Fonte: Registro do autor (2017). 

 

                                                      
8 Ressalta-se que essa dinâmica imobiliária no Mucuripe está ligada tanto a primeiras residências 
quanto a residências secundárias de uso ocasional. De acordo com os dados agregados por setores 
censitários gerados pelo Censo Demográfico 2010, os domicílios particulares de uso ocasional 
representam 23,7% do total de domicílios particulares localizados nesse setor, que compreende as 
avenidas Beira-Mar e Abolição, estendendo-se ao início da Av. Vicente de Castro.  
9 Analogia utilizada por Sá (2010). 
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Mesmo com as dificuldades ocasionadas pela irregularidade da malha 

viária, a verticalização avança para o conjunto de assentamentos populares 

localizados entre a Av. Abolição e a Rua Ana Bilhar – trecho que engloba parte do 

bairro Varjota –, com a construção de torres residenciais em terrenos que se 

encontravam vazios como reserva de valor e em lotes formados a partir da 

demolição de imóveis horizontais. Além das edificações já erguidas, nesse trecho é 

possível encontrar novos canteiros com obras recém-iniciadas e terrenos que 

continuam como reserva para lançamentos imobiliários futuros. 

Nos bairros Mucuripe e Varjota também são vistos condomínios 

residenciais multifamiliares com três e quatro andares, evidenciando uma outra 

faceta do desenvolvimento imobiliário local que se desencadeou ainda no início da 

década de 1970 com a construção do Ed. 2 de Junho, edificado na forma de 

conjunto habitacional verticalizado de três andares, com recursos do Banco Nacional 

da Habitação (BNH) e voltado para camadas médias da população. No Mucuripe, 

edifícios como o próprio 2 de Junho, da Paz, Brisa do Mar, Maiara, Nice e Cannes, 

e, na Varjota, edifícios como Dom João III, Manelito, Paola Jatahy, Walmizia, Piatan 

e Montreal II representam um modelo de verticalização da zona leste da cidade 

iniciado ainda na década de 1960, mas que se tornou inviável diante do elevado 

preço da terra e por ser considerado antiquado dada a efervescência de novas 

concepções arquitetônicas voltadas para as camadas mais abastadas da população. 

Além da ausência de lançamentos imobiliários de baixo gabarito nesse setor da 

cidade, observam-se casos como o do Ed. Jurema, que foi demolido e substituído 

pelo Praia Mare Condominium, e o do Ed. Tania, localizado na mesma rua, que se 

encontra atualmente desabitado e lacrado, esperando provavelmente o mesmo 

destino.  

Na verdade, dois lançamentos recentes na orla de Fortaleza apontam 

para uma nova tendência de mudança no skyline litorâneo da metrópole. O primeiro 

é um empreendimento do grupo M. Dias Branco, que será construído no bairro 

Meireles, no lugar do antigo Hotel Esplanada, com 126,74 metros de gabarito e 40 

andares, e o segundo, no bairro Mucuripe, é uma torre residencial que a construtora 

Colmeia pretende construir na foz do Riacho Maceió, com 156 metros e 52 andares. 
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Entre a Rua Ana Bilhar e a Av. Santos Dumont, no bairro Varjota, a malha 

viária ortogonal, loteada ainda nos anos de 1950, acompanha a malha dos bairros 

Meireles e Aldeota, e é ocupada preponderantemente por habitações unifamiliares 

horizontais de camadas médias da população, mas que aos poucos também estão 

sendo substituídas por torres residenciais multifamiliares. Esse panorama contrasta 

apenas com as quase imperceptíveis habitações ainda originais da antiga Vila 

Antônio Ferreira Filho10, conhecida popularmente como Vila dos Estivadores, e com 

o pequeno assentamento popular dos Peniquinhos.   

Esse segmento da Varjota também se distingue pela grande 

concentração de diversificados bares e restaurantes, e foi oficializado pela Lei Nº 

9.563, de 28 de dezembro de 2009, como Corredor Gastronômico da Varjota, 

garantindo “[...] regras específicas relativas ao uso do solo, às obras e às posturas 

municipais, pelos estabelecimentos enquadrados no perfil sócio-econômico do 

supracitado corredor” (FORTALEZA, 2009b, p. 1). Em fevereiro de 2017, o Prefeito 

Roberto Cláudio anunciou o projeto de requalificação do polo gastronômico, com 

intervenções de modernização e urbanismo nas ruas Ana Bilhar e Frederico Borges, 

“[...] como parklets, cruzamentos em elevados, alargamento de calçadas, jardineiras 

de proteção, área de embarque e desembarque, piso diferenciado, acessibilidade, 

iluminação e reordenamento de tráfego” (OBRA..., 2017).  

De acordo com dados do relatório de Dados do Mercado Imobiliário (DMI) 

de 2014, do portal VivaReal11, abrangendo imóveis usados anunciados por 

corretores e imobiliárias, o bairro Mucuripe exibia em 2014 o segundo metro 

quadrado mais caro de Fortaleza, permanecendo atrás somente do bairro Meireles, 

com o valor de R$ 6.716/m² (VIVAREAL, 2014). Os dados do segundo trimestre de 

2015, por sua vez, já trazem o Mucuripe com o metro quadrado mais caro da capital 

(R$ 7.376/m²), seguido pelos bairros Meireles (R$ 6.818/m²), Guararapes (R$ 

6.563/m²), Cocó (R$ 6.427/m²), Praia de Iracema (R$ 6.250/m²) e Aldeota (R$ 

6.147/m²)12. O bairro Varjota, por seu turno, apresentou um crescimento do valor por 

                                                      
10 Localizada nas ruas General Dutra e Hilton Santos. 
11 VivaReal é o maior portal de anúncios de imóveis do país, com um total de 2,8 milhões de anúncios 
de imóveis para compra e locação em 2014. Com mais de 18 mil imóveis ofertados no VivaReal, em 
2014, a cidade de Fortaleza representa um dos principais mercados para o setor na região Nordeste 
do país (VIVAREAL, 2014). 
12 Os bairros com metro quadrado mais caro de Fortaleza, de acordo com o índice FipeZap de agosto 
de 2015, calculado pela Fipe com base nos anúncios de apartamentos prontos publicados na página 
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metro quadrado entre o último trimestre de 2014 e o segundo trimestre de 2015, 

passando de R$ 4.615/m² para R$ 5.275/m², mantendo-se, também, entre os mais 

caros da capital cearense (VIVAREAL, 2015).  

Nesse contexto, de acordo com informações do Sindicato das Empresas 

de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis (Secovi/CE), os bairros 

Aldeota, Meireles, Praia de Iracema e Mucuripe vêm apresentando em anos 

recentes uma diminuição no número de novos lançamentos imobiliários por conta da 

saturação do crescimento urbano via verticalização e pelo fato de a valorização do 

preço por metro quadrado desses bairros onerar bastante o valor total para 

incorporação. Esses bairros respondiam em 2005 por 42% de todos os imóveis 

lançados em novos empreendimentos em Fortaleza, percentual que caiu para 13% 

em 201313, embora os bairros Aldeota e Meireles ainda mantenham grande 

destaque na produção imobiliária quando se considera o valor geral resultante das 

vendas (AQUECIDO..., 2013; CABRAL, 2013; RUFINO, 2012).  

Por seu turno, o bairro Vicente Pinzón apresenta dois eixos de 

desenvolvimento imobiliário voltados para camadas médias e altas da população. O 

primeiro eixo está localizado entre as avenidas Alberto Sá e Eng. Nunes Melo. 

Oriundo dos primeiros loteamentos da zona leste da cidade que avançaram para 

além do Ramal Ferroviário Parangaba-Mucuripe, no contexto do surgimento das 

“novas Aldeotas”, e da construção Conj. Ministro Albuquerque Lima – com algumas 

de suas unidades habitacionais ainda evidentes pela permanência dos telhados de 

fibrocimento –, esse eixo alimenta forte identidade com o bairro Papicu14. Embora 

esse trecho ainda apresente uma fisionomia bastante horizontal, com habitações 

unifamiliares de camadas médias da população e mantendo elementos de ligação 

com o início de sua ocupação efetiva, observa-se nele a tendência do aumento do 

número de lançamentos de condomínios multifamiliares verticalizados, catalisados 

pelas novas dinâmicas associadas ao shopping RioMar Fortaleza e ao Complexo 

                                                                                                                                                                      
do ZAP Imóveis e em outras fontes da Internet, são Mucuripe (R$ 7.729), Meireles (R$ 7.177) e Praia 
de Iracema (R$ 6.806). 
13 Em 1999, os bairros Aldeota, Meireles, Praia de Iracema, Mucuripe e Varjota representavam 
71,42% do valor das transações imobiliárias em Fortaleza (CAVALCANTE; BARROS NETO, 2003). 
14 Além da dimensão identitária, esse segmento do bairro Vicente Pinzón aparece nos mapas oficiais 
das décadas de 1970 e 1980 como pertencente ao bairro Papicu.   
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Evolution Central Park, oriundos da Operação Urbana Consorciada (OUC) Lagoa do 

Papicu15. 

O segundo eixo, que compreende os quarteirões contíguos às avenidas 

Clóvis Arrais Maia, Renato Braga e Luís Vieira, é proveniente, sobretudo, do antigo 

Loteamento Praia de Antônio Diogo e possui forte ligação identitária e econômica 

com os vizinhos bairros Praia do Futuro I e II. Embora abrigue mansões, escola 

internacional e clubes sociais (Clube dos Magistrados, Clube de engenharia e Clube 

dos oficiais da Polícia Militar do Ceará), esse eixo apresenta um processo de 

estagnação, nítido na ausência de novos lançamentos imobiliários, no aspecto de 

deterioração de vários condomínios residenciais estabelecidos e nas modestas 

instalações das barracas de praia – algumas com placa de venda ou mesmo 

abandonadas –, que contrastam fortemente com os polêmicos complexos de lazer 

da Praia do Futuro16, os quais se tornaram ícones da orla de Fortaleza. Observa-se, 

ainda, uma diversidade de pequenos assentamentos populares e uma grande 

quantidade de lotes vazios deixados como reserva à espera de um melhor momento 

para enfim consolidar a ocupação formal desse setor da cidade. Buscando reverter 

essa realidade, a Prefeitura de Fortaleza tem realizado intervenções pontuais 

vinculadas ao projeto Nova Praia do Futuro, com pavimentação de vias, 

padronização de passeios e calçadas, iluminação, drenagem e paisagismo. Em 

conjunto com as intervenções de maior impacto planejadas no Projeto Aldeia da 

Praia17 e com a esperada transferência do complexo de tancagem de combustíveis 

da retroárea do Porto do Mucuripe, o poder público almeja uma ampla 

reestruturação urbana dos bairros Vicente Pinzón e Cais do Porto e catalisar a 

integração imobiliária/turística entre a orla da Beira-Mar e da Praia do Futuro. 

Mucuripe e Varjota destacam-se, ainda, por estarem no grupo dos oito 

bairros mais ricos de Fortaleza, dentre os 119 bairros da capital, com uma renda 

média mensal das pessoas de 10 anos ou mais de idade entre R$ 2.153,80 e 

                                                      
15 Ver Barbosa (2016). 
16 De acordo com Paiva (2011, p. 231), “[...] a implantação dessas barracas em faixa de areia de 
domínio da Marinha tem provocado ao longo dos anos muitas discussões e impasses. O conflito 
reside não somente na ocupação ilegal da área, mas na privatização da mesma. No entanto, essa 
infraestrutura de apoio ao lazer litorâneo constitui uma das maiores atratividades da praia e um dos 
fatores responsáveis pelo incremento do turismo, ideia defendida pelos que se apropriaram da área. 
Aliás, esse tipo de ocupação e qualidade de infraestrutura privada dificilmente se encontra em outra 
praia do Nordeste ou mesmo no Brasil”.   
17 O Projeto Aldeia da Praia será analisado no último capítulo. 
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R$3.659,54, conjuntamente com os bairros Meireles, Guararapes, Cocó, De 

Lourdes, Aldeota e Dionísio Torres, enquanto bairros como Conjunto Palmeiras, 

Parque Presidente Vargas, Canindezinho, Siqueira, Genibaú, Granja Portugal, 

Pirambu, Granja Lisboa, Autran Nunes e Bom Jardim, por exemplo, exibem uma 

renda média mensal inferior a R$ 350,00 (CEARÁ, 2012).   

Quanto ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de Fortaleza, o 

quadro não é muito diferente. Mucuripe  e Varjota estão entre os oito bairros da 

capital que possuem o IDH (0,793 e 0,717, respectivamente) considerado alto ou 

muito alto, conjuntamente com Meireles (0,953), Aldeota (0,866), Dionísio Torres 

(0,859), Guararapes (0,767), Cocó (0,762) e Praia de Iracema (0,720), diante de 

uma realidade na qual 76% dos bairros de Fortaleza possuem um índice 

considerado muito baixo, com destaque para Granja Lisboa (0,170), Planalto Ayrton 

Senna (0,168), Praia do Futuro II (0,168), Siqueira (0,149), Genibaú (0,139), 

Canindezinho (0,136), Parque Presidente Vargas (0,135) e Conj. Palmeiras (0,119), 

que possuem os IDHs mais baixos de Fortaleza (FORTALEZA, 2014a).  

Pequeno (2009), empregando a metodologia adotada pela Rede de 

Pesquisa Observatório das Metrópoles e com base nos dados censitários amostrais 

coletados pelo IBGE para o ano 2000, construiu tipologias socioespaciais para um 

melhor entendimento da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), identificando-as, 

sobretudo, por meio da composição sócio-ocupacional do espaço metropolitano. 

Nesse âmbito, as diferentes ocupações declaradas no Censo foram consideradas de 

acordo com a Classificação de Ocupações para Pesquisas Domiciliares (COD), 

desenvolvida pelo IBGE, e agrupadas em 24 Categorias Socio-ocupacionais (CATs), 

tendo como variáveis complementares a renda e o grau de instrução. A RMF, por 

sua vez, foi subdividida – a partir das áreas de ponderação (APs) delimitadas pelo 

IBGE – em Áreas de Expansão de Dados (AEDs), sendo recortada em 98 AEDs. O 

município de Fortaleza foi recortado em 71 AEDs distintas. 

A partir do uso da metodologia do Observatório foram identificadas sete 

tipologias socioespaciais da RMF: superior, média superior, média, popular operária, 

inferior, popular periférica e rural. Os bairros Mucuripe e Varjota, nesse contexto, 

destacaram-se por formarem uma das sete AEDs que compõem a tipologia superior, 

conjuntamente com as AEDs denominadas Meireles, Aldeota, Papicu, Dionísio 
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Torres, Fátima e Engenheiro Luciano Cavalcante. Essas AEDs de tipologia superior, 

concentradas principalmente na porção litorânea ao leste do centro tradicional e nos 

bairros circunvizinhos, caracterizavam-se pela maior densidade das CATs dirigentes, 

intelectuais e pequenos empregadores, em relação às demais tipologias, e por 

compreenderem os espaços de mais intensa verticalização, apresentando em sua 

conformação a justaposição de áreas residenciais de melhor padrão, articuladas por 

eixos viários que concentram os serviços e o comércio de melhor qualidade na RMF. 

Possuidoras das melhores condições de mobilidade e acessibilidade aos serviços e 

às redes de infraestrutura urbana, essas AEDs sobressaíam-se, também, como alvo 

maior do mercado imobiliário, ao qual se associam tanto o uso residencial dos 

grupos dominantes quanto os empreendimentos do setor turístico (PEQUENO, 

2009). 

Em 2015, a partir dos novos dados gerados com o Censo Demográfico de 

2010, o pesquisador realizou uma análise comparativa entre as tipologias 

socioespaciais da RMF, obtidas segundo os dados censitários amostrais para os 

anos 2000 e 2010. No Censo Demográfico de 2010, o IBGE realizou algumas 

alterações nos recortes espaciais de análise, com a inclusão dos municípios de 

Cascavel e Pindoretama na RMF e principalmente com as alterações nas 

delimitações das APs, em que o número total de APs aumenta para 107 na RMF, 

mas diminui em Fortaleza, reduzindo de 71 para 55 APs, uma vez que algumas APs 

definidas no Censo anterior foram fundidas e outras tiveram partes da sua com-

posição repassadas para outras áreas de ponderação. Não obstante, Pequeno 

(2015a) aponta que esse redesenho da subdivisão de Fortaleza não chega a 

comprometer os resultados para o reconhecimento das tipologias socioespaciais, 

especificamente por conta da proximidade e da justaposição das APs que foram 

redefinidas18. 

A tipologia superior, embora permaneça com o mesmo número de AEDs 

em Fortaleza e seja composta praticamente pelos mesmos bairros, apresentou um 

crescimento em sua superfície em virtude do redesenho proposto pelo IBGE para as 

APs, fazendo com que alguns bairros vizinhos fossem incorporados à referida 

                                                      
18 Deve-se observar, também, que “[...] os bairros oficiais são adotados na composição das áreas de 
ponderação de Fortaleza e, assim, facilitam sobremaneira o processo de análise para o pesquisador 
que consegue ter domínio sobre esta subdivisão” (PEQUENO, 2015a, p. 202). 
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tipologia. As áreas de tipologia superior são atualmente as AEDs 24 (Aldeota), 28 

(Cocó/Cidade 2000/Manuel Dias Branco), 30 (Fátima/José Bonifácio), 34 (Joaquim 

Távora/Dionísio Torres), 35 (Meireles), 36 (Mucuripe/Varjota/Papicu/De Lourdes) e 

51 (Salinas/Guararapes/Engenheiro Luciano Cavalcante/Parque Manibura).  

 Essas AEDs não mudaram muito em relação aos dados da análise 

pretérita e reúnem ainda os bairros mais verticalizados do espaço metropolitano, 

bem como a maior parte do terciário de melhor qualidade, inclusive os bairros à 

beira-mar utilizados como espaços do turismo e lazer na metrópole. Entretanto, a 

análise da configuração da distribuição da população ocupada nos tipos 

socioespaciais evidencia que as AEDs de tipologia superior apresentam de forma 

cada vez mais intensa a concentração proporcional de CATs consideradas 

superiores, notadamente os profissionais de nível superior e os grandes 

empregadores. Ao mesmo tempo, o parco crescimento da população residente 

nessa tipologia socioespacial expõe os indicativos da saturação do crescimento 

urbano dessas áreas via verticalização19 e do deslocamento das ofertas para os 

bairros circunvizinhos de tipologia média superior e média, que, por sua vez, 

apresentaram um crescimento de 14% em termos de representatividade da 

população urbana total (PEQUENO, 2015a). 

 

b) Portuária e industrial 

 

 

É impossível analisar o grande Mucuripe sem considerar sua face 

portuária e industrial. O bairro representou um importante ancoradouro desde a 

chegada dos primeiros exploradores estrangeiros a essas terras e foi local de 

embarque e desembarque de gêneros de comércio do Ceará até 1805, quando 

operações portuárias foram transferidas para a praia contígua à capital da capitania. 

                                                      
19 Pequeno (2015a, p. 215) chama a atenção para o fato de essa tipologia socioespacial “[...] coincidir 
com a zona de ocupação consolidada estabelecida pelo Plano Diretor de Fortaleza em 2009, 
indicando a saturação do seu crescimento urbano. Todavia, em decorrência dos projetos urbanos em 
curso e previstos nas áreas que compõem este tipo, é possível prognosticar seu ainda maior 
adensamento construtivo tanto residencial como terciário. Da mesma maneira, pode-se apontar a 
tendência de maior homogeneidade no padrão socioeconômico no tipo socioespacial superior, 
considerando a retomada das remoções de comunidades de baixa renda remanescentes e seu 
reassentamento em grandes conjuntos na periferia”. 
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Após um longuíssimo período de polêmicas envolvendo a localização do porto de 

Fortaleza, as atividades foram transferidas novamente para o Mucuripe, com o início 

da construção do novo porto em 1939, o qual permanece até os dias atuais.  

A imponência das instalações localizadas no promontório do Mucuripe 

são vistas de boa parte da orla da cidade, destacando-se ao longe os navios 

atracados, os geradores de energia eólica, o recente terminal de passageiros, o píer 

petroleiro e os silos de armazenamento de trigo. Ao cruzarmos o que Sá (2010) 

denomina “fronteira invisível do Mercado dos Peixes”, ao final do calçadão da Beira-

Mar, as movimentações e infraestruturas voltadas à atividade imobiliária/turística 

diminuem, quase que anunciando a brusca mudança de uso e ocupação. O pátio 

ferroviário, o oleoduto, os caminhões, as instalações do polo trigueiro, os armazéns, 

os contêineres, os portalinos, os guindastes, o barulho das máquinas, o passar do 

trem de carga e o apito dos navios surgem como um turbilhão de informações 

visuais e sonoras ao observador, quase que eclipsando as rugosidades materiais 

representadas pelo farol velho e pelas quase despercebidas ruínas do pretérito Forte 

de São Luís. Além dessas rugosidades materiais, veem-se ainda os cabarés da Av. 

Zezé Diogo, que sofreram os impactos da modernização do sistema portuário e da 

consequente redução do número de marítimos, sua principal clientela, o que 

acarretou o fechamento da grande maioria dos estabelecimentos, que são 

progressivamente substituídos por outras modalidades de pontos de comércio e 

serviços. 

Na área retroportuária, a fila de caminhões e a avenida com 

pavimentação rígida expressam a intensa movimentação na refinaria e no complexo 

de tancagem de combustíveis, ao mesmo tempo que o ar, por vezes carregado, traz 

diversas memórias e sensações aos moradores das várias comunidades próximas, 

que temem a repetição dos grandes acidentes do passado20. As instalações 

retroportuárias avançam a cotas topográficas mais altas dos morros do Mucuripe 

com a fábrica de gorduras e margarinas do grupo M. Dias Branco – instalada numa 

área que até meados da década de 1990 era local de moradia para centenas de 

famílias da comunidade do Castelo Encantado – e com o farol novo, referência 

identitária para as comunidades que cresceram ao seu derredor, estando atualmente 

                                                      
20 Ver Nogueira (2006). 
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em processo de desativação e substituição por um novíssimo farol, erguido com 

mais do que o dobro de gabarito. 

No ano de 2014, o Porto de Fortaleza alcançou o maior volume de cargas 

movimentadas de sua história, com 5.351.406 toneladas de mercadorias 

embarcadas e desembarcadas, atingindo um crescimento de 3,7% em relação ao 

ano anterior, que já registrava a maior movimentação na história do porto até então. 

Entre os anos de 2004 e 2014, a movimentação do porto cresceu a uma taxa média 

anual de 5,3% (BRASIL, 2015a).  

O porto possui uma localização privilegiada, uma vez que está próximo 

dos grandes portos internacionais da Europa e da América do Norte, condição que 

favorece uma redução do custo do transporte. No ano de 2009, por exemplo, o Porto 

de Fortaleza chegou a exportar para 106 países de destinos distintos, principalmente 

para a Holanda, a China, o Reino Unido, a Argentina, a Espanha e os Estados 

Unidos, além de importar cargas de 49 países de origens distintas, principalmente 

oriundas da Argentina, do Uruguai, do Canadá e dos Estados Unidos. Sua área de 

influência abrange os estados do Ceará, Piauí, Maranhão, Rio Grande do Norte, de 

Pernambuco e da Paraíba, estendendo-se também às regiões Norte e Centro-Oeste 

e ao Vale do São Francisco (BRASIL, 2010a, 2015a).  

Trata-se de um porto multiuso de médio porte21, construído sob a 

concepção de cais linear, que possui uma infraestrutura – a partir de seu cais 

comercial e seus cinco berços de atracação – que possibilita o atracamento de 

navios de diferentes categorias e a movimentação de diferentes tipologias de 

cargas, quais sejam, granéis sólidos, granéis líquidos, carga geral solta e 

conteinerizada, além do fluxo de navios de passageiros. O Porto de Fortaleza 

possui, também, um píer petroleiro com dois berços de atracação e um sistema 

dutoviário para o transporte de petróleo e derivados movimentados pelas 

distribuidoras e para o transporte de óleo vegetal importado pelo Grupo M. Dias 

Branco para sua fábrica de margarina e gordura vegetal (BRASIL, 2010a). 

Atualmente, as movimentações portuárias realizadas no Mucuripe são 

preponderantemente ligadas ao desembarque, ou seja, à importação de 

                                                      
21 Conforme classificação do Ipea (CAMPOS NETO et al., 2009). 
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mercadorias, que representaram 94% da movimentação total do porto no ano de 

2014. A movimentação de granéis líquidos apresenta a maior participação anual na 

movimentação geral do porto (mais de cinquenta por cento), principalmente com a 

importação de gasolina, óleo diesel, gás liquefeito de petróleo (GLP) e petróleo cru e 

com a exportação de óleo lubrificante, óleos combustíveis e isovolt. Os granéis 

sólidos correspondem ao segundo tipo de carga mais movimentada pelo Porto de 

Fortaleza, estando essencialmente ligados ao desembarque de trigo22, que no ano 

de 2013 respondeu por 70,4% da movimentação dessa natureza de carga.  A carga 

geral apresenta um elevado índice de conteinerização, embora a movimentação de 

contêineres no porto venha apresentando uma tendência de queda ao longo dos 

últimos anos, especialmente em virtude da concorrência com o Porto do Pecém, que 

tem mostrado um crescimento expressivo e contínuo na quantidade de contêineres 

movimentados. A movimentação de carga geral solta, apesar do comportamento 

bastante volátil, apresenta uma movimentação relativamente modesta, relacionada 

principalmente, no ano de 2013, a produtos siderúrgicos, pás eólicas, castanhas de 

caju e cargas de projeto (BRASIL, 2010a, 2014, 2015b). 

Na retroárea do porto, a Refinaria Lubrificantes e Derivados do Nordeste 

(LubNor)23, de propriedade da Petrobras, é uma das líderes nacionais na produção 

de cimento asfáltico processado (CAP) e a única no país a produzir lubrificantes 

naftênicos, atuando, também, na importação e distribuição de gás liquefeito de 

petróleo, entre outros produtos. A LubNor possui uma produção que responde por 

cerca de 13% da produção de asfaltos no Brasil, e é responsável por atender a 

demanda do produto em quase todos os estados do Nordeste e parte da região 

Norte. A partir do final de 2009, com o forte aumento da demanda por asfalto, a 

empresa passou também a importar o produto, principalmente dos Estados Unidos 

(PETROBRAS, s/d; BRASIL, 2015b). O complexo de tancagem de combustíveis, 

especialmente de GLP e outros derivados do petróleo, é formado por 42 tanques 

com capacidade de armazenagem estimada em 123.000 toneladas, pertencentes às 

empresas LubNor, Nacional Gás, Liquigás, Shell, BR Distribuidora, Raízen24 e 

Petrolusa (BRASIL, 2015b). 

                                                      
22 O trigo representou 9,7% da pauta de importações do Ceará no ano de 2013 (CEARÁ, 2014).  
23 Antiga Fábrica de Asfalto de Fortaleza (Asfor). 
24 Resultado da integração das unidades da Shell e da Cosan. 
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O complexo composto pelo Terminal de Grãos de Fortaleza LTDA25 

(Tergran) e pelo conjunto de armazéns, silos e moinhos pertencentes aos grupos M. 

Dias Branco (Moinho Dias Branco), J. Macêdo (Moinho Fortaleza) e Jereissati 

(Grande Moinho Cearense) formam um dos maiores polos trigueiros do país, 

possuindo conjuntamente uma capacidade estática de armazenagem total de 

225.000 toneladas de grãos (BRASIL, 2010a, 2015b). Em março de 2016, a 

Comissão Permanente de Avaliação do Plano Diretor (CPPD) aprovou a construção 

de mais 12 silos pelo grupo J. Macedo, agora com 72 metros de gabarito, motivando 

a construção do mencionado novíssimo farol portuário, que terá 50 metros de 

gabarito e 113 metros de altitude total, diferentemente do atual, que possui 22 

metros de gabarito e 85 de altitude (FORTALEZA, 2016b). 

Inaugurada pelo grupo M. Dias Branco em 2002, a Divisão de Gorduras e 

Margarinas Especiais (GME) é considerada um dos mais modernos complexos 

industriais da América Latina no setor, compreendendo um sistema dutoviário para o 

transporte do óleo vegetal importado, uma refinaria de multióleos vegetais, uma 

usina de hidrogênio e uma fábrica de gorduras hidrogenadas, cremes vegetais e 

margarinas. A GME produz atualmente as margarinas domésticas das marcas 

Amorela, Puro Sabor e Adorita, as margarinas industriais das marcas Medalha de 

Ouro, Boulanger, Puro Sabor e Adorita, e as gorduras vegetais das marcas Fry e 

GME. 

No intuito de garantir uma melhor dinamicidade às atividades portuárias, 

está sendo construída a CE-010. Através dos seus 13 quilômetros de extensão, a 

nova rodovia ligará a ponte da Sabiaguaba ao Anel Viário, compondo, juntamente 

com as avenidas César Cals e Dioguinho, um novo acesso ao Porto do Mucuripe. 

Também é bastante aguardada a construção do Arco Rodoviário Metropolitano, 

ligando as principais rodovias federais e estaduais que convergem à Fortaleza.  O 

projeto contempla a adequação de trecho já existente da rodovia CE-155, entre a 

BR-222 e o Terminal Portuário do Pecém, e a implantação de uma continuação 

dessa rodovia até a BR-116, possibilitando uma melhora significativa na logística de 

transportes na RMF. O Plano Mestre Porto do Mucuripe destaca que o Arco 

                                                      
25 O Porto de Fortaleza possui um moderno e eficiente sistema de movimentação de trigo, figurando 
em primeiro lugar no ranking de desempenho portuário para esse tipo específico de carga no Brasil 
em 2008, com a nota 9,92 (BRASIL, 2009). 
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Metropolitano beneficiará fortemente o acesso rodoviário ao Porto do Mucuripe e ao 

Terminal Portuário do Pecém (BRASIL, 2015b).  

Contudo, o Porto de Fortaleza, que na época de sua construção 

localizava-se fora da zona urbana da capital, hoje se encontra estrangulado pela 

cidade, enfrentando problemas comuns a portos urbanos, principalmente 

relacionados à impossibilidade de expansão e aos conflitos entre as áreas portuária 

e urbana26. Seu calado máximo de 10,8 m também é um forte limitador de sua 

atuação e de modernização, visto que navios de última geração precisam de calados 

bem mais profundos. Nos últimos anos, o porto vem sofrendo uma queda expressiva 

no ranking dos portos brasileiros, elaborado pelo Ipea. Entre 2006 e 2009, o porto de 

Fortaleza caiu da 9ª para a 20ª colocação, da mesma forma que o número de 

estados que utilizaram o porto para suas transações internacionais sofreu uma 

redução de 21 para 18 no período (CAMPOS NETO et al., 2009). 

Nesse contexto, foi construído, ainda na década de 1990, todo um 

discurso que questionava a capacidade do setor portuário cearense de atender as 

novas demandas da economia em vias de modernização, com a alegação de uma 

possível marginalização em relação ao mercado global. Assim, em conjunto com 

outros projetos infraestruturais, como a construção do novo aeroporto Pinto Martins 

e a do Açude Castanhão, foi iniciada em 1996 a construção do Porto do Pecém, 

localizado do distrito homônimo, no Município de São Gonçalo do Amarante, na 

RMF.  Inaugurado em 2002, o Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), 

atendendo as exigências dos megacarriers globais, conta com um moderno terminal 

off shore,  que praticamente não apresenta restrições para o acesso de 

embarcações de grande calado, e com uma vasta retroárea onde está se 

consolidando um novo complexo industrial cearense (LIMA L. et al., 2004; BRASIL, 

2012). 

Nos próximos anos, espera-se ainda que a movimentação de granéis 

líquidos, o carro-chefe da movimentação portuária no Mucuripe, diminua 

drasticamente com a previsão de transferência do sobrecarregado complexo de 

                                                      
26 Paiva (2011, p. 101) observa que o porto “[...] pouco a pouco foi sendo incorporado pelo 
crescimento da cidade, sobretudo pelo adensamento de uma área residencial favelizada [...]. Nesse 
sentido, a impossibilidade de expansão do porto e os conflitos de uso com outras atividades 
repercutiram no processo de decadência física da área, processo comum em outras cidades 
brasileiras”. 



41 
 

tancagem de combustíveis para o Pecém, conforme destaca o Plano de 

Desenvolvimento e Zoneamento do Porto de Fortaleza (2010), elaborado pela CDC 

(BRASIL, 2010a). O Plano Mestre Porto do Mucuripe (2015), elaborado a pedido da 

Secretaria de Portos, chega a destacar, ainda, a transferência da própria LubNor 

para o porto do Pecém, o que não está previsto no plano de zoneamento (BRASIL, 

2015b). Desde meados dos anos 2000, os gestores, em escala municipal e estadual, 

cobram a transferência tanto da tancagem quanto da refinaria, em virtude dos 

perigos associados à realização dessa atividade em uma área urbana fortemente 

adensada. Barbosa (2016) nos lembra dos vários decretos que estabeleceram 

prazos para a retirada das instalações da área e sua transferência para o complexo 

do Pecém, mas os prazos nunca foram cumpridos.  

É nítida a intenção de requalificação da área em função de seu potencial 

do turístico e imobiliário desde o Projeto Fortaleza Atlântica – lançado no final da 

década de 1990 e nunca materializado –, mas que somente agora começa a ser 

concretizado com as obras da Linha Parangaba-Mucuripe do Veículo Leve sobre 

Trilhos (VLT), bem como por meio da previsão de implantação do Projeto Aldeia da 

Praia e com a inauguração do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto do 

Mucuripe, que objetiva acolher a possível demanda de cruzeiros e fomentar o 

turismo marítimo no estado do Ceará. O novo terminal marítimo construído na Praia 

Mansa27 entrou em operação em junho de 2014 e foi efetivamente finalizado no 

início do ano seguinte, com uma área de 40.000 m² e uma capacidade de 4.500 

passageiros por turno. As obras foram realizadas com recursos do PAC COPA e 

totalizaram um investimento de R$ 205 milhões (BRASIL, 2015b).  

 

 

 

 

 

                                                      
27 Formada artificialmente com o processo de assoreamento da bacia portuária, em consequência da 
instalação do prolongamento rochoso na ponta do Mucuripe (REBOUÇAS, 2010). 
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c) Pesqueira 

 

O bairro Mucuripe contém uma carga simbólica intimamente ligada à 

imagem da pesca artesanal e do jangadeiro, constituindo-se até décadas passadas 

como uma comunidade pesqueira marítima, incorporada lentamente à malha urbana 

formal de Fortaleza. A histórica comunidade passou a ser um dos bairros mais 

valorizados da capital e seus desbravadores do mar transformaram-se em 

pescadores artesanais urbanos, que descem diariamente os morros dos bairros Cais 

do Porto e Vicente Pinzón – para onde os pescadores foram paulatinamente 

empurrados – no sentido de manter a atividade laboral e a identidade cultural. 

Todavia, mesmo com todas as transformações que vão ser discutidas no decorrer 

desta tese, Mucuripe ainda é referência em pesca extrativa marinha no estado do 

Ceará, hoje realizada principalmente por meio de embarcações de pequeno e médio 

porte, propulsionadas a vela ou a remo ou ainda motorizadas. 

O panorama marítimo do Mucuripe é caracterizado pela quantidade 

expressiva de canoas, botes, paquetes e jangadas fundeadas próximas à praia, 

certamente a maior concentração de  embarcações artesanais em Fortaleza e umas 

das maiores do Ceará. Braga (2013) destaca que as embarcações artesanais 

representam 83% da frota pesqueira marítima do estado do Ceará, o que 

corresponde a uma participação superior a 60% de toda a produção pesqueira 

marinha do estado. Em Fortaleza, 307 das 542 embarcações cadastradas da capital 

em 2009 tinham força de propulsão gerada por vela ou remo (PETROBRAS, 2010). 

 Na areia, o último segmento da Av. Beira-Mar apresenta uma quebra no 

padrão de funcionalidade voltado quase que exclusivamente para o lazer e o 

turismo, com dezenas de embarcações encalhadas à espera da próxima jornada, 

bem como no aguardo de carpinteiros e calafates para os serviços de manutenção, 

à espera de compradores e, ainda, embarcações abandonadas que chegam a servir 

de moradia. Mesmo com os novos conflitos com fiscais da Prefeitura Municipal de 

Fortaleza, ocorridos em virtude da proposta de reordenamento do Projeto Nova 

Beira-Mar, o estaleiro improvisado à sombra das árvores ainda permanece, sendo 

também ocupado por pontos de venda de comidas e bebidas tocados principalmente 

por parentes de pescadores. Os trabalhadores do mar passam várias horas do dia 
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nesse importante território de trabalho e sociabilidade, planejando e preparando as 

próximas jornadas, e em atividades de lazer como rodas de conversa, jogos de 

dominó, baralho ou damas e consumo de comidas e bebidas. 

Do outro lado da avenida, mesmo com a presença de imóveis residenciais 

e comerciais de até quatro pavimentos em sua hinterlândia, a pequena Capela de 

São Pedro dos Pescadores começa a ficar deslocada visualmente com a presença 

de grandes edifícios, principalmente com os novos empreendimentos de alto 

gabarito em construção, que desrespeitam as diretrizes da poligonal de tombamento 

do templo religioso28. Entretanto, a capela mantém-se como importante referência à 

devoção religiosa desses trabalhadores do mar, especialmente durante o tradicional 

tríduo da festa em comemoração ao dia do padroeiro, bem imaterial de Fortaleza29 

que culmina na sempre esperada procissão marítima com a imagem do santo 

protetor dos pescadores.  

Vale destacar, também, a antiga Regata de Jangadas Dragão do Mar, 

hoje intitulada Circuito Cearense de Jangadas, no qual os mais habilidosos 

jangadeiros de Fortaleza e de outras praias do Ceará participam de uma prova de 

velocidade divididos em duas categorias, jangadas e paquetes, percorrendo um 

percurso predeterminado que parte da praia do Mucuripe.  O evento gera muita 

expectativa e competitividade esportiva entre os pescadores, que disputam a 

premiação em dinheiro e principalmente a titulação simbólica de demonstração das 

habilidades náuticas, o que geralmente proporciona disputas bastantes acirradas 

entre as embarcações. Nas imagens a seguir, visualizam-se, respectivamente, os 

momentos iniciais de preparação da procissão marítima em homenagem a São 

Pedro realizada em 2014, hoje não mais acompanhada por dezenas de outras 

embarcações, e o colorido das velas contrastando com a muralha de edifícios ao 

fundo no XIV Circuito Cearense de Jangadas realizado em dezembro de 2016. 

 

 

                                                      
28 O registro no Livro dos Lugares e o tombamento definitivo foram efetivados, respectivamente, por 
meio dos decretos N° 13.031 e N° 13.032, de 10 de dezembro de 2012 (FORTALEZA, 2012b; 
FORTALEZA, 2012c). 
29 Registrado no Livro das Celebrações por meio do Decreto N° 13.030, de 10 de dezembro de 2012 
(FORTALEZA, 2012a). 
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Figuras 2 e 3 – Procissão de São Pedro e Circuito Cearense de Jangadas 

  
Fonte: Registros do Autor (2014/2016). 

 

A Colônia Z-8 do Mucuripe, outrora 10ª estação marítima e colônia Z-2, 

transferida para os limites do bairro Vicente Pinzón em 1998, hoje é a Colônia de 

Pescadores Artesanais e Aquicultores de Fortaleza (Z-8). Representa todos os 

pescadores artesanais e marisqueiras da capital, além de subordinar as capatazias 

de Casas Novas, Marinha, Arpoador e Goiabeiras, também localizadas em 

Fortaleza. De acordo com dados da CPCE, a Colônia Z-8 possui cerca de 7.500 

associados30, concentrando o maior número de pescadores associados entre as 

colônias de pesca do estado. 

Destaca-se, também, o fato de os bairros Cais do Porto e Vicente Pinzón 

reunirem, de acordo com o Censo Demográfico 2010, o maior número de 

“trabalhadores qualificados da agropecuária, florestais, da caça e da pesca” em 

Fortaleza, notadamente por conta da expressiva presença de pescadores. Essa 

realidade é notória nas ruas desses bairros, tanto na vivência diária quando na 

própria nomenclatura das vias, por exemplo: Avenida dos Jangadeiros, que corta 

várias ruas do Morro do Teixeira e do Castelo Encantado; Rua do Trabalho, que faz 

ligação entre os morros e a praia; Rua do Samburá, Rua Jereré, Rua Garoupa, Rua 

da Cioba, Rua Pescador Pedro Rufino, Rua Pescador Jerônimo, todas no do 

Conjunto Santa Terezinha. 

                                                      
30 Disponível em: <https://www.mar.mil.br/cpce/colonias_de_pescadores.html>. Acesso em: 24 ago. 
2015. 
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Mesmo com os entraves gerados com a crise do setor pesqueiro, o estado 

do Ceará destaca-se como o sétimo maior produtor de pescado oriundo da pesca 

extrativa marinha no Brasil e o terceiro maior produtor do Nordeste, atrás apenas da 

Bahia e do Maranhão (BRASIL, 2011). O município de Fortaleza, com seus 34,2 km 

de orla marítima, atualmente é o quarto maior produtor de pescado marítimo e 

estuarino do estado do Ceará, ficando atrás apenas dos municípios de Camocim, 

Acaraú e Itarema (CEARÁ, 2011). Os locais de desembarque de pescado na capital, 

de acordo com o Censo Estrutural da Pesca realizado pelo Ibama, são: Serviluz, 

Cais Pesqueiro, Porto dos Botes, Mucuripe, Poço das Dragas, Arpoadores, Barra do 

Ceará, Casas Novas e Pirambu, além da praia da Cofeco, apontada no Censo como 

pertencente ao município de Aquiraz (ARAGÃO; CASTRO E SILVA, 2006). Nesse 

contexto, nossa delimitação de estudo destaca-se por abranger quatro dos locais de 

desembarque supracitados, a saber: Mucuripe, Porto dos Botes, Cais Pesqueiro e 

Serviluz.  

Enquanto local de desembarque de pescado, Mucuripe localiza-se no 

descrito último segmento da Av. Beira-Mar, especificamente entre o Riacho Maceió e 

o novo Mercado dos Peixes. Porto de jangadas, outrora tinha uma maior 

abrangência e subdividia-se em Praia do Boi Choco31, localizada especificamente na 

foz do Riacho Maceió, e Praia do Mucuripe, propriamente dita, a partir da Capela de 

São Pedro. Do Mucuripe, as embarcações partem para variados territórios de pesca, 

como por exemplo para o Mar do Mucuripe, o Mar do Meio, o Mar do Caldeirão, o 

Mar do Bornoite e o Mar das 33, orientando-se a partir de um complexo sistema de 

triangulação de pontos ou também com o auxílio do aparelho GPS, a caminho dos 

pesqueiros. 

Nesse local de embarque e desembarque de embarcações, uma das mais 

importantes modalidades de pescada exercida pelos trabalhadores do mar é 

realizada por meio da linha de mão, confeccionada com linha de nylon e anzol. Essa 

arte de pesca é praticada tanto em pesqueiros a várias milhas náuticas da costa 

como em zonas próximas à costa, sendo caracterizada pela pequena produção de 

biomassa e pela grande diversidade de espécies, como a guaiúba, dentão, ariacó, 

biquara, cavala, entre outras espécies (FREITAS, 2000; SILVINO, 2007). 

                                                      
31 Identificada pelos moradores mais antigos como pertencente à antiga comunidade da Jurema.  
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Os espécimes capturados na faina pesqueira continuam sendo vendidos 

principalmente na areia – embora hoje seja preciso utilizar o espaço do campo de 

futebol em frente ao Vela e Mar Hotel – e posteriormente em algumas bancas 

improvisadas nas proximidades. As embarcações chegam logo nas primeiras horas 

da manhã trazendo o pescado, e rapidamente forma-se uma pequena aglomeração 

de compradores particulares e marchantes ao redor dos peixes expostos na areia, 

dando início às negociações. Nas imagens a seguir, pode-se observar o contraste 

da venda do pescado diretamente na areia da praia com o novo Mercado dos 

Peixes, que representa um movimentado ponto turístico da capital onde o cliente 

pode comprar o produto desejado, levá-lo para um dos boxes que oferecem o 

serviço de preparo do alimento e consumi-lo apreciando as belezas da orla 

fortalezense.  

 

Figuras 4 e 5 – Venda do pescado na areia (2014) e o novo Mercado dos Peixes 

(2017) 

  
Fonte: Registro do autor (2014/2017). 

 

O Porto dos Botes é uma pequena praia praticamente escondida e 

desconhecida pelos fortalezenses, localizada em uma pequena faixa de areia 

existente por trás de parte das mencionadas edificações construídas na faixa de 

estirâncio entre o novo Mercado dos Peixes e o Porto de Fortaleza, possuindo 

acesso apenas por uma estreita rua interna ao lado do Porto Jangada Flat. Nessa 

praia também localiza-se um pequeno assentamento, que contém menos de 

cinquenta habitações, uma estreita viela e moradias que avançam para o mar 
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sustentadas em palafitas. Vizinho ao Porto dos Botes, está o Cais Pesqueiro, 

construído dentro das instalações do Porto de Fortaleza na década de 1980, cujo 

comprimento atualmente é de 210 metros. 

O Porto dos Botes e o Cais Pesqueiro são caracterizados pela 

predominância de embarcações motorizadas, com uma variação de 8 a 15 metros 

de comprimento, movidas por motor a diesel e cascos de madeira ou ferro. Parte 

dessas embarcações dedica-se à pesca da lagosta a partir da utilização das 

armadilhas conhecidas como manzuás.  As embarcações pesqueiras dedicam-se, 

também, à pesca com a utilização de redes de emalhar derivantes de superfície, por 

meio de redes que possuem uma média de 3.200 de comprimento, na procura de 

capturar espécies como serra, cavala, bonito, beijupirá, zambaia, agulhão-vela, 

bagre-branco, garajuba-amarela, xaréu, cação-frango, tainha, entre outras 

(CARNEIRO; SALLES, 2011).  

São encontradas, também, embarcações destinadas à captura de peixes 

ornamentais marinhos, embora, pela legislação, a captura de peixes ornamentais 

esteja proibida na área que compreende o Parque Estadual Marinho da Pedra da 

Risca do Meio (PEMPRM), criado pela Lei Estadual Nº 12.717, de 05 de setembro 

de 1997. A PEMPRM, única Unidade de Conservação Marinha do Estado do Ceará 

e uma das poucas áreas protegidas totalmente submersas do Atlântico Sudoeste 

Tropical, abrange uma área de 33,20 km² e está localizada a 10 mn do Porto do 

Mucuripe, na direção 60°NE (SOARES et al., 2011). 

No Serviluz, a presença de pequenas embarcações artesanais 

encalhadas na areia, sob as intempéries solares ou abrigadas em pequenas 

palhoças, abalizam que a pesca ainda representa um elo importante na 

sociabilidade local, mesmo que muitas vezes seja encarada apenas como uma 

atividade econômica complementar. Hoje, a principal modalidade de pesca praticada 

na comunidade realiza-se por meio de rede tresmalho, em que os lances são 

realizados a pouca distância da praia e as redes puxadas posteriormente para a 

areia, capturando-se notadamente sardinha e alguns espécimes maiores. Capturada 

tanto para o consumo próprio quanto para a venda, a sardinha aparece 

constantemente em narrativas de pesquisas que buscam entender as sociabilidades 
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e a cultura popular dos moradores praieiros no Serviluz, como se pode observar em 

Campos (2012), Nogueira (2006) e Sá (2010). 

 

d) Popular 

 

A dimensão popular do recorte espacial de estudo está ligada de forma 

indissociável à sua antiga condição de povoação de pescadores, que se manteve 

longamente afastada da área urbana formal de Fortaleza, repercutindo até os dias 

atuais em sua configuração socioespacial e revelando-se parcialmente já na quebra 

de continuidade do traçado urbano no bairro Mucuripe e parte da Varjota em relação 

à malha ortogonal que avança em sentido leste pelos bairros Aldeota e Meireles. 

Mesmo no trecho entre as avenidas Beira-Mar e Abolição, profundamente 

transformado pela ação do mercado imobiliário e por intervenções urbanísticas 

realizadas pelo poder público, constata-se a presença de ruas sinuosas e de outras 

com caixas estreitas e, ainda, com leito carroçável obstruído.  

Nas margens da Av. Beira-Mar, além da Capela de São Pedro e da 

movimentação dos pescadores na praia, ainda se podem notar, por exemplo, as 

seguintes edificações: a bucólica residência de Dona Neusa (in memoriam), última 

casa de uso exclusivamente residencial localizada na luxuosa avenida; o imóvel do 

seu Cardoso, que, além de servir de residência no segundo pavimento, contém dois 

pequenos pontos alugados e seu comércio de apetrechos voltados à atividade 

pesqueira; alguns restaurantes como a Peixada do Alfredo, que teve suas atividades 

iniciadas ainda nos tempos da antiga Rua da Frente. Embora seja marcante a 

dinâmica substituição de habitações populares por grandes edifícios, através de 

ações estritamente privadas ou por meio de parcerias com o poder público, como 

nas recentes desapropriações viabilizadas pela OUC Parque Foz Riacho Maceió, as 

ruas próximas à Av. Beira-Mar ainda são localização de algumas habitações 

residenciais e comércios de mucuripeiros, como a casa de Raimunda Alves de 

Sousa (Dona Mundinha)32, na Rua Senador Machado, e o Mercadinho Sandra, na 

                                                      
32 Artista plástica com destacada luta em prol da preservação do Riacho Maceió.  
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Rua da Paz, além da tradicional feira livre realizada por trás da Igreja Nossa 

Senhora da Saúde. 

O bairro Mucuripe se estende oficialmente ao sul até a Rua Dr. José Lino. 

Não obstante, as ruas situadas após o pequeno Cemitério São Vicente de Paula, 

localizado na Av. Abolição, já são identificadas por grande parte dos moradores 

locais como pertencentes ao bairro Varjota, compondo até a Rua Ana Bilhar um 

grande núcleo popular que segue resistindo, ao mesmo tempo em que se observa o 

avançar dos grandes edifícios e o permanente receio dos moradores em relação a 

projetos urbanos público/privados que possam gerar novas desapropriações 

compulsórias.  

Nesse contexto, a Av. Coronel Manuel Jesuíno, ainda considerada via 

principal da Varjota pelas camadas populares do bairro, caracteriza-se pelo 

constante fluxo de veículos, pela distribuição de pequenos estabelecimentos 

comerciais e de serviços e pela localização de ícones como o Colégio Padre José 

Nilson e a Escola Municipal Colônia Z-8. Ao mesmo tempo, essa avenida esconde 

parte essencial da sociabilidade local, que se desenrola nas ruas estreitas, nos 

becos e nas vilas do bairro, como no “Beco dos Carás”, na “Vila Pereira Filho” e no 

complexo de becos existente entre a Rua Dr. José Frota e a Av. Álvaro Correia, 

conhecido como “Labirinto”. Vias como a Rua Dom Amaro e a Av. Álvaro Correia são 

marcadas pela intensa movimentação de adultos e crianças nas ruas, pelas cadeiras 

nas calçadas e por corriqueiros eventos sociais que chegam a impedir a passagens 

de veículos. Essas relações de vizinhança são também caracterizadas por laços de 

parentesco, sendo possível identificar territórios formados preponderantemente por 

determinadas famílias, em que boa parte dos moradores possuem vínculos 

consanguíneos e sociais, dinâmica encontrada em várias outras comunidades do 

grande Mucuripe. 

Hoje, a identidade popular mucuripeira ainda é presente com bastante 

vigor a partir do conjunto de ruas e becos adjuntos à Praça dos Coqueiros, 

localizada entre as travessas Capilé e Júlio Pinto. Embora rasgado com a 

construção da Almirante Henrique Saboia (Via Expressa) e com as novas 

desapropriações para a construção da linha do VLT, esse fragmento do Mucuripe 

amplia-se subindo os morros do atual bairro Vicente Pinzón, denominação que gera 
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forte desagrado entre os habitantes desse trecho da cidade33,  e segue em direção 

ao campo da Sociedade Esportiva e Cultural Terra e Mar Clube, avançando em 

maior ou menor grau para outros territórios onde já se incorporaram com mais 

solidez as denominações Vicente Pinzón ou Cais do Porto.  

Na contramão da atual denominação oficial, caminhar por vias como as 

ruas Córrego das Flores, Juvêncio Vasconcelos, São João e outras ruas próximas 

ao Terra e Mar é sentir que o Mucuripe é o local “onde você está pisando”34, notável 

em diálogos com os moradores e estampado em várias fachadas, a exemplo da 

Panificadora Mucuripe, do Grupo Mucuripe (Alcoólicos Anônimos), da Igreja Regular 

do Mucuripe, do CRAS Mucuripe, da Associação dos Idosos do Mucuripe, entre 

outras. 

Esse Mucuripe que se sobrepõe aos atuais limites dos bairros vizinhos35 

também se sobressai aos sentidos por sua peculiaridade topográfica em relação ao 

restante da cidade de Fortaleza. As várias comunidades, que de forma “espontânea” 

ou compulsória foram ocupando e fixando o campo de dunas móveis, caracterizam-

se pelas íngremes e constantes ladeiras, por várias ligações internas realizadas por 

meio de escadarias e por moradias que avançam até para áreas de encostas36. 

Mesmo com a muralha de edifícios cada vez mais alta e adensada, áreas como a 

Praça do Mirante, a Rua Manuel Dias Branco (Rua do Contorno) e segmentos da 

Rua Chico Bindá possuem vistas panorâmicas da cidade e/ou da orla, com altitudes 

que chegam a 63 metros em relação ao nível do mar, caso da comunidade do Morro 

da Vitória, adjunta ao farol novo. 

Essas comunidades vêm passando por diversas transformações nas 

últimas décadas, através das intervenções do poder público em alguns trechos, 

como a abertura, desobstrução e pavimentação de vias, obras de drenagem, 

                                                      
33 Cabral (2016) faz um interessante debate em torno do processo de desapropriação física e 
identitária no Mucuripe, no qual a criação oficial da denominação Vicente Pinzón se apresenta como 
importante elemento questionado pelos moradores locais. 
34 Cabral (2016, p. 44). 
35 “O Grande Mucuripe – uma antiga aldeia de pescadores que se estendeu em mais outras 
comunidades urbanas de beira-mar – compõe lugares reais e simbólicos que se superpõem, ora se 
interconectam, face ao desejo de sobrevivência dos pescadores antigos junto à intensa especulação 
imobiliária, onde a expulsão dos que habitavam o lugar acontece de modo singular” (CABRAL, 2016, 
p. 18). 
36 Caso, por exemplo, das comunidades do Morro do Mirante, do Morro Santa Terezinha/Buraco e do 
Morro das Placas.  
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estabilização de encostas de dunas e instalação de redes de água e esgoto, e de 

iniciativas individuais, com destaque para a mudança no perfil das habitações, com a 

expressiva construção de segundos e terceiros pavimentos. É acentuado o número 

de residências com pavimentos superiores já construídos ou com obras em 

andamento, além da crescente construção de imóveis compostos por vários kitnets 

para aluguel, a exemplo da comunidade do Castelo Encantado, contrastando com as 

típicas habitações horizontais de variadas inspirações arquitetônicas37. Ao mesmo 

tempo, observa-se a ocupação dos últimos grandes terrenos vazios nos morros, com 

o advento de novas ocupações “espontâneas” e com novos programas de 

reassentamento por parte do poder público, culminando com a recente destinação 

de um terreno de 106.347,43 m², ao lado da escola CAIC Maria Felício Lopes, para 

a construção do Residencial Alto da Paz, voltado ao programa de reassentamento 

do Projeto Aldeia da Praia.  

Descendo novamente para as cotas topográficas mais próximas ao nível 

do mar – visíveis, por exemplo, no percurso entre a Rua Ismael Pordeus e Av. Zezé 

Diogo –, chega-se à comunidade do Serviluz, espremida entre a área 

portuária/industrial e o mar, no bairro Cais do Porto, razão que contribuiu 

sobremaneira para que sua ocupação se expandisse ao longo dos anos para a atual 

zona de berma da praia, formada a partir da progradação gerada com a construção 

do molhe do Titanzinho38. As ruas com caixas estreitas, os becos e o avançar de 

moradias para calçadas e leitos carroçáveis das vias, algumas vezes obstruindo-os 

totalmente, expressam irregularidade de sua malha viária. Não obstante, pelo fato de 

parte de sua ocupação ser oriunda de processos de reassentamentos compulsórios 

e por conta das obras de urbanização realizadas na década de 1990 com a 

promessa de transformar o Serviluz em bairro39, seu desenho não é tão labiríntico 

como o de outros segmentos do grande Mucuripe, como na Lagoa do Coração, no 

Morro do Sandra e no Morro das Placas, por exemplo, garantindo certa definição40. 

                                                      
37 Em áreas dos morros com ocupação mais antiga, ainda são facilmente encontrados exemplares de 
residências horizontais com variadas inspirações arquitetônicas de outrora, como por exemplo: 
construídas com tijolos mistos de diatomita; com variados modelos de platibandas; com muros baixos 
e/ou elementos vazados; edificadas abaixo do nível da via; estreitas e/ou com pé-direito baixo; entre 
outras. 
38 Com obras iniciadas no final da década de 1950, o molhe do  Titanzinho foi construído com o intuito 
de barrar o assoreamento da bacia portuária (REBOUÇAS, 2010).  
39 Ver Nogueira (2006) e Prata (1998). 
40 Ver também Vasconcelos (2013). 
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Outrora marcadas pela predominância da técnica da taipa nas 

construções, as habitações do Serviluz foram aos poucos sendo renovadas por 

estruturas em alvenaria e atualmente também estão se verticalizando com a 

construção de pavimentos superiores. Ao mesmo tempo, observa-se que as 

moradias desse setor da cidade ainda exprimem um aspecto geral de simplicidade e 

muitas vezes até de desgaste estrutural, sendo marcante também a quantidade de 

residências de tamanhos diminutos, muitas vezes habitadas por famílias numerosas.  

Por ser uma zona de bypass de sedimentos, as habitações localizadas 

mais próximas ao mar, entre o molhe do Titanzinho e a Av. Ismael Pordeus, sofrem 

anualmente com a incursão de areais durante o segundo semestre, período de 

maior intensidade dos ventos, que chegam a interditar vias e ameaçar o 

soterramento das moradias41. Na Rua Ponta Mar, sobretudo, observam-se várias 

habitações com suas telhas cerâmicas reviradas ou parcialmente apoiadas com 

pedaços de madeira e pequenos blocos rochosos, geralmente forradas com lonas 

plásticas para diminuir a entrada da areia nas residências. Mesmo com as recentes 

obras de requalificação da via, finalizadas no início de 2017, a ausência de 

intervenções que procurem barrar o transporte eólico de sedimentos – como as 

implementadas na década de 1990 – está sendo fundamental para que essa via já 

esteja novamente sendo soterrada. Essas dificuldades somam-se a outras questões, 

como a precariedade dos sistemas de esgotamento sanitário e de drenagem, aos 

problemas de acesso a emprego e renda, aos impactos das disputas territoriais do 

tráfico e à estigmatização social.  

Entretanto, percorrer as vias e areias do Serviluz proporciona perceber a 

singular relação dos moradores com o mar, materializada a partir da histórica prática 

da pesca artesanal e, nos últimos decênios, com a expressividade do surf, praticado 

nas ondas dos picos do Portão, do Meio, do Titanzinho, do Vizinho, entre outros 

picos. As ondas da “esquina da cidade”, hoje, constituem-se como celeiro de 

campeões nacionais e internacionais e, ainda, como uma das poucas opções de 

lazer para centenas de jovens que, desde cedo, também enxergam o esporte como 

uma forma de profissionalização e ascensão social. Na Av. Leite Barbosa, por 

exemplo, é possível consumir um peixe pescado na própria comunidade ao mesmo 

                                                      
41 Lima (2005) faz uma importante análise da dinâmica eólica no transporte de sedimentos e os 
impactos naturais e sociais causados à população do Serviluz. 
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tempo que se tem uma visão panorâmica dos numerosos surfistas na água, sendo 

marcante também o constante passar de adultos, jovens e crianças carregando 

pranchas nas mãos, compondo o panorama da intensa movimentação de pedestres 

na via. 

Outro notório contraponto às precariedades vividas diariamente, 

concretiza-se na ímpar diversidade de associações, projetos, ONGs, coletivos e 

movimentos sociais geridos pelos próprios moradores, garantindo a forte ebulição 

cultural, esportiva e política desse bairro simbólico de longevo histórico de 

mobilização e resistência. Com a realização de várias ações artísticas/políticas e 

com a ocupação do farol velho através do Sarau Farol Roots, o coletivo Servilost 

destaca-se como um exemplo recente dessa movimentação associativa do Serviluz 

e como um dos pilares de uma emergente rede de coletivos de Fortaleza que busca 

se apropriar dos espaços públicos e questionar a ordem estabelecida, mediante 

intervenções artísticas, culturais e socioeducativas, engendrando novas táticas 

organizativas e de resistência de jovens das periferias. 

Contudo, as marcações espalhadas em moradias de alguns trechos do 

Serviluz, com as iniciais da Prefeitura Municipal de Fortaleza  e seguidas por uma 

numeração, escancaram que esse fragmento da cidade constitui-se como uma das 

principais fronteiras da expansão imobiliária e turística da capital cearense. 

Referente às desapropriações vinculadas ao projeto Aldeia da Praia, essas 

marcações são a expressão inicial de mais um projeto que novamente ameaça a 

remoção compulsória parcial ou total desse bairro simbólico, fazendo jus ao antigo 

rumor local de que “um dia o Serviluz vai sair daqui” e apontando que a questão da 

permanência é uma luta que os moradores enfrentam de forma contínua 

(NOGUEIRA, 2006, p. 114). 

Em conformidade com o panorama aqui apresentado, destaca-se que, 

mesmo com o processo de valorização dos espaços litorâneos e com o consequente 

avanço do mercado imobiliário e turístico, acompanhados de variadas políticas de 

incorporação e renovação urbana, Fortaleza mantém uma importante particularidade 

no tocante à ocupação dos seus 34,2 km de orla marítima, caracterizando-se pela 

expressiva distribuição de assentamentos habitacionais de baixa renda, que ainda 

apresentam variados padrões e graus de irregularidade e precariedade urbana 
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(FORTALEZA, 2006). No atual contexto de empreendedorismo na governança 

urbana, da emergência do planejamento estratégico e do movimento na direção da 

revitalização de frentes de água, constata-se um novo fortalecimento de 

intervenções seletivas em áreas-chave da cidade, transformando esses 

assentamentos em alvos primordiais de intervenções que são pensadas e efetivadas 

buscando viabilizar a expansão imobiliária e turística da capital e fomentar a 

inserção competitiva da cidade nos fluxos da economia global. 

Os produtos oriundos das análises do Censo Demográfico 2010, 

realizados pelo IBGE, ressaltam essa particularidade da ocupação de Fortaleza ao 

destacarem a expressiva distribuição dos denominados “Aglomerados Subnormais” 

em áreas de praias e dunas. O instituto define aglomerado subnormal como um  

 

[...] conjunto constituído de, no mínimo, 51 unidades habitacionais 
(barracos, casas etc.) carentes, em sua maioria de serviços públicos 
essenciais, ocupando ou tendo ocupado, até período recente, terreno de 
propriedade alheia (pública ou particular) e estando dispostas, em geral, de 
forma desordenada e densa (BRASIL, 2010c, p. 19).  

 

Em Fortaleza, o Censo Demográfico 2010 identificou um total de 711.470 

domicílios particulares permanentes ocupados, com uma população residente de 

2.448.920 pessoas. Desses domicílios, 109.122 estão localizados em aglomerados 

subnormais, com uma população de 396.370 pessoas, distribuídos em 194 

aglomerados. A capital cearense configura-se como a quarta maior cidade brasileira 

em número de aglomerados subnormais, atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro 

e Salvador, permanecendo na mesma posição no ranking ao se considerar o 

número de domicílios e de população residente. Nesse conjunto, os resultados do 

universo relativos a esse setor censitário especial apontam Natal (9.023), Fortaleza 

(5.529) e Salvador (4.680) como as cidades brasileiras com o maior número de 

domicílios em aglomerados subnormais localizados especificamente em áreas de 

praias e dunas (BRASIL, 2010b, 2010c).  

Buscando aprofundar o debate da espacialização dos aglomerados 

subnormais, Oliveira e Oliveira Neto (2013) sobrepuseram os microdados do Censo 

Demográfico 2010 com as delimitações dos sistemas ambientais de Fortaleza, 
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constatando que esses aglomerados concentram-se sobretudo em planícies fluviais,  

lacustres e na planície litorânea. Os autores identificaram 31 aglomerados na 

planície litorânea de Fortaleza, sendo 21 em áreas de faixa de praia, dunas móveis e 

fixas, e 10 em planícies fluviomarinhas. Nesse âmbito, considerando apenas os 

aglomerados subnormais localizados nos subsistemas dunas móveis, dunas fixas e 

faixas de praia, os dados apontam um total de 32.802 domicílios particulares 

permanentes ocupados e uma população residente de 120.108 pessoas. 

De modo geral, os aglomerados subnormais no Brasil possuem padrões 

diferenciados de distribuição, resultado da combinação entre tamanho das áreas, 

densidade domiciliar e populacional, características do sítio urbano e do processo de 

desenvolvimento da cidade. Na maior parte dos casos, os aglomerados ocupam 

áreas menos propícias à urbanização e menos valorizadas pelos incorporadores 

imobiliários, como encostas íngremes, vales profundos, baixadas permanentemente 

inundadas, igarapés, entre outras (BRASIL, 2010b, 2010c). 

O bairro Mucuripe, nesse contexto, mesmo com a energia da valorização 

no trecho entre as avenidas Beira-Mar e Abolição, também é marcado pela presença 

de aglomerados subnormais que totalizam 653 domicílios particulares permanentes 

ocupados e uma população residente de 2.299 pessoas. No bairro Vicente Pinzón, 

os números ganham uma maior dimensão pelo fato de somente o aglomerado 

denominado Lagoa do Coração, o segundo maior de Fortaleza, abranger sozinho 

5.185 domicílios e 19.256 pessoas, totalizando 6.401 domicílios particulares 

permanentes ocupados e uma população de 23.980 pessoas42 residentes em 

aglomerados no bairro. O bairro Cais do Porto, excluindo-se o segmento ocupado 

pelas instalações portuárias e industriais, é ocupado quase em sua totalidade por 

aglomerados subnormais, sendo considerada pela metodologia do IBGE a presença 

de seis aglomerados, abrangendo 4.765 domicílios particulares permanentes 

ocupados e população residente de 16.768 pessoas, representando 75% da 

população total do bairro. 

O diagnóstico do Plano Local de Habitação de Interesse Social de 

Fortaleza (PLHIS-FOR), elaborado pela Prefeitura Municipal, apresentou uma 

                                                      
42 Esses números englobam os domicílios e a população residente do aglomerado “Grande Favela do 
Trilho”, que se localiza no bairro Vicente Pinzón, mas que também avança para os bairros Papicu e 
Aldeota. 
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metodologia mais abrangente e próxima à realidade local ao identificar os 

denominados “Assentamentos Precários” e levantar suas características 

urbanísticas, ambientais, sociais e fundiárias43. De acordo com o Plano, esse 

conceito refere-se  

 

[...] às situações das áreas ocupadas irregularmente, seja do ponto de vista 
jurídico ou urbanístico, e que apresentam deficiências de infraestrutura e de 
acessibilidade. Definem-se como assentamentos precários todas aquelas 
áreas que demandam a ação do poder público quanto ao atendimento de 
necessidades habitacionais (quantitativa ou qualitativa), e que apresentem 
todas as seguintes características: Morfologia urbana que o distinga do 
entorno quanto às suas características físicas; Ocupados por população de 
baixa renda; Ausência de regularidade urbanística e/ou fundiária 
(FORTALEZA, 2013a, p. 27-28). 

 

O PLHIS-FOR identificou e mapeou 843 assentamentos precários na 

capital cearense, sendo 622 classificados como favelas, 128 assentamentos 

classificados na tipologia mutirão habitacional ou sistema de ajuda mútua, 48 

conjuntos habitacionais irregulares ou degradados, 29 cortiços e 16 loteamentos 

irregulares ou clandestinos de moradores de baixa renda. As favelas, em especial, 

correspondendo a 74% do universo dos assentamentos, encontram-se dispersas por 

todo o tecido urbano, percebendo-se a configuração de vetores de concentração ao 

longo da faixa litorânea oeste e leste, ao longo dos recursos hídricos e, ainda, na 

parte sul periférica do Município (FORTALEZA, 2013a). Nesse âmbito, o mapa a 

seguir apresenta os assentamentos populacionais de baixa renda considerados 

precários pela Prefeitura Municipal de Fortaleza e que estão localizados no recorte 

espacial desta pesquisa. 

 

 

 

                                                      
43 Embora o próprio Plano ressalte a imprecisão das estimativas apresentadas no tocante ao número 
de domicílios e de população residente. 
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Mapa 1 – Assentamentos Precários nos bairros Mucuripe, Varjota, Cais do Porto e Vicente Pinzón 



58 
 

É importante ressaltar, ainda, que o Vicente Pinzón está entre os bairros 

com o maior número de pessoas vivendo na extrema pobreza, conjuntamente com 

os bairros Conjunto Palmeiras, Jangurussu, Granja Lisboa, Barra do Ceará, 

Mondubim, Canindezinho, Granja Portugal, Genibaú e Siqueira, com um total de 

4.249 pessoas de uma população de 45.518 pessoas no bairro, representando 

9,33%. O Cais do Porto, que também exibe um número expressivo de pessoas na 

extrema pobreza44, está entre os dez bairros com maior percentual de domicílios 

particulares permanentes com renda domiciliar per capita de até ¹/4 de salário 

mínimo, com um percentual de 21,74%45, enquanto bairros como Cocó (2,78%), 

Dionísio Torres (3,39%), Guararapes (3,43%) e Parque Araxá (3,94), por exemplo, 

apresentam números inferiores a 4% (CEARÁ, 2012). Mucuripe e Varjota estão 

entre os bairros com o maior IDH de Fortaleza, como já foi dito, diferentemente dos 

bairros Cais do Porto e Vicente Pinzón, que possuem uma realidade bem distinta 

com índices 0,223 e 0,331 respectivamente, considerados muito baixos (de 0 a 

0,499), tornando ainda mais nítidos os baixos índices sociais desses bairros 

(FORTALEZA, 2014a). 

Buscando novamente as análises de Pequeno (2009, 2015a), observa-se 

que a AED formada pelos bairros Cais do Porto e Vicente Pinzón46 enquadra-se na 

tipologia média, caracterizada pela heterogeneidade e marcada por contradições. A 

AED em questão abriga extratos médios e médios superiores em termos de 

ocupação e renda, habitando especialmente em pequenos condomínios fechados e 

imóveis horizontais unifamiliares localizados nos dois mencionados eixos de 

desenvolvimento imobiliário no bairro Vicente Pinzón, nas proximidades dos bairros 

Praia do Futuro e Papicu. Ao mesmo tempo, observa-se a preponderância 

percentual de CATs consideradas inferiores, populares e informais, ligadas à 

diversidade de assentamentos populares que conseguem resistir e até se expandir, 

mesmo diante de constantes conflitos territoriais.   

                                                      
44 No bairro Cais do Porto são encontradas 1.844 pessoas vivendo na situação de extrema pobreza, 
ante uma população total de 22.382 habitantes locais, representando 8,24% (CEARÁ, 2012). 
45 Dados que, comparados aos dos bairros mais ricos, constatam a grande concentração de renda na 
capital cearense, destacada no relatório “State of the World’s Cities 2010/2011 – Bridging the Urban 
Divide”, do Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-HABITAT), como 
uma das cidades mais desiguais do mundo, atrás apenas de nove cidades sul-africanas e da cidade 
de Goiânia, no Brasil (ONU-HABITAT, 2010). 
46 No Censo 2000, os bairros Cais do Porto e Vicente Pinzón formavam cada um uma área de 
ponderação distinta, mas no Censo 2010 o IBGE transformou os dois bairros em apenas uma área de 
ponderação. 
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3 EM BUSCA DE UMA COMPLEXIDADE VERTICAL 

 

3.1 Comunidade de pescadores e a favelização do litoral 

 

Um dos principais documentos que auxiliam no entendimento dos 

primeiros contornos da ocupação da frente marítima de Fortaleza e, 

consequentemente, na abertura do processo de decomposição da realidade descrita 

no capítulo anterior, é o Prospecto da Villa da Fortaleza de Nossa Senhora 

d’Assunção ou Porto do Seará, elaborado em 1811 por Francisco Antônio Marques 

Giraldes, por ordem do governador Barba Alardo de Menezes (Ver Figura 7, p. 63). 

Trata-se de uma magnífica representação à vol d’oiseau da Vila do Forte nos anos 

iniciais do século XIX e umas das primeiras a dar ideia da organização espacial do 

pequeno aglomerado urbano (CASTRO, 1997).  Procurando detalhar Fortaleza nos 

anos de 1810 e seus cerca de três mil habitantes47, Brígido (1980 [1912], p. 30) usa 

o prospecto como principal fonte documental para descrever a ocupação do litoral no 

período: 

 

Na enseada em que se acha atualmente a povoação chamada de Mucuripe, 
encontrava-se uma única habitação com porta no oitão e duas pequenas 
janelas na frente. A praia era despovoada daí por diante na direção da vila, 
apenas se encontrando, na barranca ao norte, antes de confrontar com o 
recife, seis casas de palha em alinhamento e três outras dispersas na baixa 
[...]. Em conclusão, formavam, à vista do mar, desde a ponta do Mucuripe, 
casas pequenas e choupanas na praia e sobre as dunas em número total 
de 37, sendo a última o pequeno paiol de pólvora, na extremidade norte, 
local hoje ocupado por um ângulo do Passeio Público (BRÍGIDO, 1980 
[1912], p. 30-31, grifo nosso). 

 

Nesse momento, a realidade do promontório do Mucuripe passava por um 

processo de transição, pois, como bem observa Bezerra (1902), o Mucuripe possuía 

uma importância econômica e geopolítica entre o final dos setecentos e início dos 

oitocentos relacionada com a intensificação das atividades do Porto de São Luís do 

                                                      
47 “A população da Vila de Fortaleza, dizia o governador Barba Alardo, em sua memória dirigida ao 
rei, em 18 de agosto de 1814, não excedia de 3.000 habitantes” (BRÍGIDO, 1980 [1912], p. 33). Em 
passagem por essas terras entre o final de 1810 e o início de 1811, Koster (1816, p. 113) relatou: “O 
número de habitantes julgo ser de um mil a mil e duzentos” [The number of inhabitants I judge to be 
from one thousand to twelve hundred]. 
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Mocuripe48 – primeiro ancoradouro da capitania –, por conta do aumento das 

exportações do algodão e pela conquista da autonomia da Capitania do Ceará 

perante Pernambuco, tornando possível a realização de transações comerciais 

diretamente com Portugal.  

Na iniciativa de garantir uma melhor proteção à vila de Fortaleza e às 

operações do ancoradouro no Mucuripe, fora instalado em sua hinterlândia um 

grupo de pequenas baterias, denominadas Forte da Princesa Carlota, Forte de São 

João Príncipe e Forte de São Pedro Príncipe, além da reforma do Forte de São 

Luís49 (Reduto do Mucuripe), que passou a ser denominado Forte de São Bernardo 

do Governador. Foi construído, também, um conjunto de pequenas edificações para 

o armazém de pólvora e outros petrechos bélicos e para os quartéis da Companhia 

de Artilharia e da Infantaria (BARRETO, 1958, CASTRO, 2005a; STUDART, 1889; 

STUDART FILHO, 1930). 

Ainda em 1799, Bernardo Manuel de Vasconcelos, primeiro governador 

do Ceará, destacara que em parceria com os habitantes da vila abrira uma estrada 

em linha reta para o Mucuripe, a Picada de Mocoripe, diminuindo o caminho em 

cerca de meia légua e possibilitando um melhor transporte das mercadorias do Porto 

de São Luís do Mocuripe a Fortaleza, principalmente pelo fato de o caminho pela 

praia ficar impossibilitado em marés cheias. Na Planta da Villa da Fortaleza e seu 

Porto50, localizada no canto inferior esquerdo da Carta da Capitania do Ceará 

(1818), confeccionada pelo engenheiro Antônio José da Silva Paulet, pode-se 

observar a estrada supracitada, bem como as referências “Bateria” e “Quarteis” na 

ponta do Mucuripe. A planta mostra, ainda, um caminho denominado “Estrada do 
                                                      
48 Bezerra (1902) e Barroso (1959, 1962), como também outros cronistas, destacam que documentos 
antigos usavam essa denominação.   
49 Em 1696, o capitão-mor Fernão Carrilho, que esteve à frente do Ceará entre 1694 e 1699, já 
defendia a ideia de fortificar o Mucuripe, pugnando “[...] valentemente pelo artilhamento daquela 
ponta, fazendo ver as vantagens que disso adviriam para a segurança da terra” (STUDART FILHO, 
1930, p. 85). O capitão-mor entendia queb a costa cearense deveria ser guardada por um sistema de 
defesa e não apenas pela fortificação isolada localizada às margens do Pajeú. Em 1745, Luis Xavier 
Bernardes – segundo engenheiro português em terras cearenses – foi encarregado de vistoriar a 
Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção e planejar sua reconstrução ou a execução de uma nova 
planta. Entretanto, o engenheiro afirmou ser impossível a reconstrução da antiga fortificação por ela 
se encontrar totalmente destruída, projetando então a edificação de uma fortificação na ponta do 
Mucuripe, a leste da vila da Fortaleza, por considerar mais estratégico (CASTRO, 2005a; JUCÁ 
NETO, 2007). Não obstante, baseando-se em arquivos analisados no Brasil e em Portugal, Studart 
(1891) afirma que a construção da primeira fortificação do Mucuripe, o Forte de São Luís, fora 
provavelmente iniciada na gestão João Baptista de Azevedo Coutinho de Montaury (1782-1789) e 
inaugurada na gestão de seu sucessor, o capitão-mor Luiz da Motta Féo e Torres (1789-1799). 
50 Nesse momento as atividades portuárias já estavam deslocadas do Mucuripe. 
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Salgado”, que se inicia nas proximidades da casa com “porta no oitão” descrita por 

João Brígido. 

 

Figura 6 – Extrato da Carta da Capitania do Ceará (1818) 

 
Fonte: Biblioteca Nacional51. 

 

Em 1802, também é instalada no Mucuripe uma casa de inspeção de 

algodão que cobrava 160 réis de imposto sobre a arroba do produto embarcado, e 

em março de 1803 chega ao Porto de São Luís a escuna Flor do Mar, originária da 

cidade do Porto, representando o marco do início do comércio de Fortaleza 

diretamente com o exterior. Em dezembro do mesmo ano, um segundo navio 

chegando de Portugal aportou em Fortaleza, a polaca Felicidade (ANDRADE, 2012; 

BEZERRA, 1902; GIRÃO, 1962, 1979).  

                                                      
51 Disponível em: <http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_cartografia/cart249891.jpg>. Acesso em: 
04 ago. 2014. 
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Uchôa (1954, p. 93) no Anuário do Ceará 1953-1954, exalta as ações do 

primeiro governador do estado: “[...] em 1799, aqui chega Bernardo Manuel de 

Vasconcelos, chefe de esquadra e que foi o nosso primeiro governador. Prestou-

nos, Vasconcelos três notáveis melhoramentos: Corpo de Milicianos, Baterias no 

Porto do Mucuripe e Casa para Inspeção de Algodão”. O governador tinha a 

intenção, ainda, de concluir um molhe no promontório, além de destacar em várias 

correspondências a necessidade de construir um trapiche nas proximidades. Seu 

sucessor, João Carlos Augusto de Oeynhausen, também destacou que através de 

uma pequena despesa se poderia construir um cais de madeira no Mucuripe, 

aplicando-se na obra o imposto sobre as aguardentes. Não obstante, essa realidade 

se transforma com a decisão de transferir operações portuárias para a praia 

contígua à capital da capitania, na Prainha, que teve a construção de seu primeiro 

trapiche iniciada em dezembro de 1805, permanecendo no Mucuripe apenas as 

atividades e instalações de defesa do território52 (GIRÃO, 1979; STUDART, 1889). 

No citado prospecto elaborado por Francisco Antônio Marques Giraldes em 1811, 

pode-se observar, além de uma série de outros elementos urbanos, as construções 

bélicas e a habitação mencionada por Brígido no Mucuripe e o conjunto portuário já 

deslocado para a praia contígua à vila de Fortaleza. 

  

 

 

 

 

 

 

                                                      
52 Nogueira (1981) observa que em 1837 a aproximação de embarcações em Fortaleza era avisada 
por meio de um tiro de canhão do Forte de São Bernardo do Governador, que era respondido com 
outro tiro da Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Essa ação foi proibida na segunda gestão do 
coronel Inácio Correia Vasconcelos (1844-1847) após um acidente no preparo de um desses tiros, 
que mutilou dois soldados (GIRÃO, 1979). 
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Figura 7 – Prospecto da Villa da Fortaleza de Nossa Senhora d’Assunção ou Porto 

do Seará 

 
 Fonte: Arquivo Histórico do Exército, Rio de Janeiro53. 

 

Nessa conjuntura, após a transferência das atividades portuárias para a 

praia contígua à capital da capitania, a realidade da ocupação do Mucuripe ganha 

novos contornos a partir do florescimento de outras formas de ocupação, 

relacionadas especialmente com a apropriação do território por pescadores 

artesanais marítimos, que encontravam abrigo em suas areias e fartura alimentar em 

suas águas, formando uma povoação às margens do Riacho Maceió.  

Se for correta a afirmativa de que o Mucuripe possuía apenas uma 

habitação em 181054, como informa João Brígido, o mesmo já contara com mais de 

100 casas de palha espalhadas ao longo da costa em 1862, como informa José 

Pereira Rego, em seu memorial sobre as epidemias de febre amarela e cólera-

morbo no Brasil. O autor informa ainda que a epidemia de cólera-morbo fizera 24 

vítimas naquele povoado, de um total de 839 vítimas em Fortaleza (REGO, 1873). 

                                                      
53 Disponível em: <http://www.sudoestesp.com.br/file/colecao-imagens-periodo-colonial-ceara/672/>. 
Acesso em 26 jul. 2014. 
54 Habitação que já aparece na “Planta da Costa do Ciara Grande da Ponta do Mucuripe the 
Jacaracanga”, elaborada em 1745 por Luis Xavier Bernardes. Disponível em: 
<http://acervodigital.iphan.gov.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/18175/F052574.jpg?sequence=1
&isAllowed=y>. Acesso em: 8 mar. 2017. 
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O jornal Pedro II, na parte oficial de sua edição de 28 de outubro de 1862, 

transcreve um debate da sessão ordinária da Assembleia Legislativa Provincial em 

torno da criação de “uma cadeira de instrucção elementar” no Mucuripe, contendo a 

informação de que a povoação possuía mais de cento e cinquenta casas de palha e 

algumas de telha, além de uma população superior a mil almas (CEARÁ, 1862a, p. 

2, sic).  

O Ensaio Estatístico da Província do Ceará do ano de 1863, escrito por 

Thomaz Pompeo de Sousa Brasil, destaca que a “Capitania do Porto” dividira a 

costa cearense em 18 estações marítimas. O Mucuripe, nomeado como a 10ª 

estação marítima55, contava naquele período com 80 trabalhadores, dentre um total 

de 1.129 na Província do Ceará (BRASIL, 1863). No ano seguinte, Thomaz Pompeo 

lança o segundo volume de seu ensaio estatístico e, descrevendo o Mucuripe, 

afirma: um “[...] povoado na enseada, e ao pé do morro do mesmo nome, e a uma 

légua a leste da cidade, a cujo districto56 pertence. É composto de uma grande 

porção de casas de palha ao longo da costa, habitada por pescadores. Tem uma 

escola primária”57 (BRASIL, 1864, p. 23, sic).  

No Plano do Ancoradouro de Mucuripe na Provincia do Ceará, elaborado 

em 1864 por Joaquim Cândido Guillobel, encontra-se uma das raras representações 

cartográficas da povoação do Mucuripe no período, já que a povoação distanciava-

se bastante dos limites urbanos de Fortaleza e acabava por não constar nas plantas 

elaboradas ao longo do século XIX e início do século XX. No referido plano, pode-se 

observar nitidamente a configuração da organização espacial da povoação do 

Mucuripe, caracterizada essencialmente pela expressiva quantidade de palhoças 

dispostas linearmente na faixa de praia. Analisando o plano de Guillobel, observa-

se, ainda, a vasta vegetação que se estendia pelo litoral e as rochas grês 

ferruginosas do Mucuripe, que eram usadas em várias obras da capital, como será 

destacado a seguir. 

                                                      
55 A 9ª estação marítima, denominada “Capital do Ceará”, e a 8ª, denominada “Barra do Ceará”, 
possuíam, respectivamente, 201 e 9 trabalhadores cadastrados. 
56 Segundo Brasil (1864), a “Freguezia da Fortaleza” era dividida em cinco distritos: Distrito da Capital, 
Distrito do Soure, Distrito de Suipé, Distrito do Parázinho e Distrito de Trahiry. O distrito da capital 
englobava a cidade de Fortaleza (atual área central da capital cearense), o Arronches (atual bairro 
Parangaba) e o povoado do Mucuripe. 
57 Informação que mostra a concretização do projeto de criação de uma cadeira de instrução 
elementar aprovada no ano anterior. 
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Figura 8 – Plano do Ancoradouro de Mucuripe na Província do Ceará 

 
Fonte: Arquivo J. Terto de Amorim. 

 

Mesmo estando mais preocupado em oferecer informações necessárias à 

atividade portuária do que trazer elementos para a análise da ocupação urbana de 

Fortaleza e arredores, o capitão de fragata Ernest Barthélémy Mouchez, em seu 

Plan de la Rade de Ceara, de 1867, também referencia o que ele denomina “Village 

de Mocuripe”, destacando, ainda, o farol e o exuberante campo de dunas. 
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Figura 9 – Plan de la Rade de Ceara (1867)58 

 

Fonte: Arquivo J. Terto de Amorim. 

 

Pereira (1877, p. 86), escrevendo um roteiro da costa brasileira, observa 

com desdém as pequeninas casinhas de palha das povoações de Mucuripe e 

Meireles: 

 

O pequeno povoado do Mucuripe, está collocado no canto da enseada, o 
qual nada offerece de notavel, como tambem o do Meirelles que lhe fica 
proximo. Um pouco a O deste ultimo está o morro de areia que denominam 
da Prainha, e contigno a este está a cidade da Fortaleza59 (sic). 

 

                                                      
58 Outra versão do Plan de la Rade de Ceara, de Ernest Mouchez, foi reproduzida no XIX tomo do 
livro Nouvelle Géographie Universelle (1894), de Élisée Reclus (RECLUS, 1894, p. 235). 
59 Souza (1883, p. 49, sic), também escrevendo um roteiro da costa brasileira, menciona novamente o 
povoado do Mucuripe: “Dobrando-se a Ponta do Mocoripe e estando defronte da pequena povoação 
que alli ha, encontra-se um bom ancoradouro, bem junto desta costa. Este lugar seria o verdadeiro 
porto do Ceará, completamente abrigado, se uma estrada de ferro, na extensão de 3 milhas ou 1  
legoa unisse a cidade áquella localidade”.  
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O romance A Afilhada, de Manuel de Oliveira Paiva, publicado 

primeiramente em 1889 nos rodapés do jornal Libertador, descreve várias paisagens 

e cenas do litoral de Fortaleza, e em diversas passagens avultam ricos detalhes 

sobre o Mucuripe: 

 

A terra parecia findar-se na duna enorme da ponta do Mucuripe, de onde 
descia uma alvura vagamente corada pelos tons das nuvens. Sob o fundo 
de coqueiros da povoação, via-se branquejarem as velas das jangadas 
empoleiradas no seco e saídas da pesca: um acampamento de alvas 
barracas pontudas no poeiramento do crepúsculo. A praia vinha 
acompanhada, longe, de uma linha escura de matos e de sítios, aqui 
fugindo para trás de um morro de pó, ali aparecendo como os cabelos de 
uma calva incompleta. E uma duna, de cimácio quase reto, encostando no 
escuro anil do Sul, era como o dorso de um oceano de leite (PAIVA, 1993 
[1889], n.p.). 

                                                        

No plano do oceano, que parecia muito baixo, erravam as pintinhas brancas 
das jangadas que se recolhiam da pesca; e quase no Nascente, o 
vultozinho do farol puxando após si o cabedelo do Mucuripe. No 
entroncamento deste, amontanhava-se um morro, cinzento com a distância 
e pela hora, que ameaçava de submersão um povoado60, e na perspectiva, 
roçava por cima da longa mancha verde-escura de toda aquela praia de 
Mucuripe e Meireles, uma língua branca a lamber o horizonte (PAIVA, 1993 
[1889], p. n.p.). 

 

Em 14 de maio de 1891, o jornal O Estado do Ceará, ensejando dar 

ciência aos leitores da “apuração das listas do arrolamento”, apresenta dados 

populacionais de vários distritos cearenses.  Na capital, dividida em 1º distrito, 2º 

distrito e Mucuripe, os dados apontam uma população total de 35.065 citadinos, dos 

quais 1.814 residiam no Mucuripe, como pode ser visualizado no fragmento a seguir 

(POPULAÇÃO..., 1891). 

                  

 

 

 

                                                      
60 O relatório de John Hawkshaw, em 1875, sobre melhoramentos dos portos do Brasil, também 
aponta o lento avanço das dunas sobre a povoação do Mucuripe, mas assevera que “[...] um plantio 
conveniente obste a marcha das arêas” (HAWKSHAW, 1909 [1875], p. 5, sic). 
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Figura 10 – Fragmento do Jornal O Estado do Ceará 

 
Fonte: POPULAÇÃO... (1891, p. 2). 

 

O jornal Libertador, em 8 de abril de 1890, divulgou em sua parte oficial a 

“Relação dos quarteirões do 1º districto da Fortaleza”, da Secretaria de Polícia do 

Estado do Ceará, assinada pelo Chefe de Polícia José Carlos da Costa Ribeiro 

Júnior. Nessa relação, o Mucuripe era assim dividido pelo órgão oficial: Mucuripe de 

cima – “A começar da Igreja nova61 para o lado de cima”; Mucuripe de baixo – “A 

começar da igreja nova, para baixo, até o Meirelle, comprehendendo também o 

Maceió, a extremar com o dito Meirelle”62 (CEARÁ, 1890, p. 2, sic).  

Em seu livro Phrases e Phantasias, de 1894, Clóvis Beviláqua narra a 

emoção da chegada de seu personagem Benício à sua terra natal, após três anos 

de estudos do Rio de Janeiro, ao avistar de sua embarcação as casinhas dos 

pescadores do Mucuripe: 

                                                      
61 Refere-se a atual Capela de São Pedro dos Pescadores, que teve suas obras iniciadas em 1852 e 
que até a década de 1930 apresentou Nossa Senhora da Saúde como padroeira (FORTALEZA, 
2008; GIRÃO, 1998). 
62 Delimitação que se aproxima ao que posteriormente se transformou na fronteira simbólica e 
popular entre Jurema e Mucuripe. No tocante aos limites entre Jurema e Mucuripe, Girão (1998, p. 
41) aponta que os limites da Jurema “[...] iam (ou ainda vão?) até a igrejinha de Nossa Senhora da 
Saúde, a antiga, na ex-Rua da Frente, hoje Av. Beira-Mar, apesar do nome oficial de Avenida 
Presidente Kennedy. Dali pra frente era o Mucuripe, estendendo-se em direção ao Farol, aos morros 
de Santa Terezinha e do Teixeira, por aquele mundão todo, que o Mucuripe – assim denominado 
como um todo – é grande até demais”.   
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Quando o paquete dobrou a ponta do Mocuripe, o escalvado morro da 
alegria, quando as casinhas dos pescadores começaram a apparecer por 
entre os coqueiros e os mastros esguios das jangadas em descanço, e 
alvejaram, ainda longe, as paredes da cidade, e desusaram, mais além, na 
azulada vastidão dos mares, as brancas velas triangulares das jangadas 
que voltavam d'alguma pescaria, a emoção fez-lhe pular o coração no peito, 
com ímpeto, desconsertadamente. Seus olhos embebiam-se naquelle 
panorama com uma ternura doce de filho pequeno e como si quizessem 
sugar a alma que animava a natureza ali (BEVILÁQUA, 1894, p. 16, sic). 

 

Bezerra (1902), que em nossa consideração traz o mais profícuo 

detalhamento do Mucuripe do final do século XIX e início do século XX, afirma: 

 

A população em geral é composta de jangadeiros, lobos do mar, que 
nasceram e criaram-se as ondas, percorrendo as costas e indo pescar à 
risca como chamam elles a extrema do horisonte. Tem algumas casas 
caiadas e cobertas de telhas; as demais são feitas de palha de carnahuba, 
quasi todas erguidas entre os coqueiros que occupam largo espaço, da 
pequena planície até as dunas de seis metros de altura, que ameaçam 
sepultar a formosa aldeia (BEZERRA, 1902, p. 95, sic). 

 

Antônio Bezerra continua seu escrito relatando sua experiência nas noites 

de lua no Mucuripe ouvindo os relatos marcantes das mitologias mucuripeiras: 

 

Nas bellas noites de lua, cujos raios esbatendo-se nos alvos môrros de 
areia fazem da noite dia e do mar um lago azul semeado de scintillações de 
prata, eu os tenho ouvido, sentado entre elles nas jangadas, ao relento, 
contarem horríveis histórias de encantamento, de phantasmas, de visões, 
de luctas que tem sustentado com animaes desconhecidos e hediondos, 
dos quaes muitos têm sido victimas e nunca mais voltaram a terra do seu 
nascimento. As sereias com seus cantos maviosos prendem alguns por lá, 
outros mais medrosos são arrebatados pelo rôlo do mar. Que doce 
impressão não nos deixa n’alma a narração das luzes multicôres que 
apparecem e desapparecem correndo por cima das aguas; das vozes, dos 
gemidos, dos assobios, dos soluços que se ouvem por toda a parte a hora 
da meia noite; das mulheres vestidas de branco ou vestidas de negro que 
os acompanham na solidão do oceano, á doce luz do luar, chamando-os 
pelos nomes como se fossem conhecidas; dos pequenos barcos 
embandeirados, profusamente illuminados e tripolados por damas 
formosíssimas, que cantam ao som de deliciosos instrumentos celestiais 
harmonias de uma doçura estranha e inebriante, fazendo-os extasiar e 
esquecer o logar onde se acham; de mil assombrosas aventuras scenas 
sobrenaturaes, coisas mysteriosas que dizem ter visto e ouvido, e referem 
com uma ingenuidade infantil! (BEZERRA, 1902, p. 96-97, sic). 
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Anos antes, Oliveira Paiva já relatara que nos compridos bancos de 

madeira tosca, nos terreiros das casas de palha, os jangadeiros do Mucuripe 

estavam sempre a “[...] parolear, lá fora, mas em voz baixa, se acaso gritavam, era 

por algum que se afastara. Discutiam antigas passagens, episódios que se deram 

em brigas, em divertimentos, nos fandangos, nas novenas do Mucuripe, e contavam 

histórias de visagens e de defuntos” (PAIVA, 1993 [1889], p. n.p.). 

Referenciado historicamente como distante cerca de uma légua do centro 

urbano de Fortaleza63, o Mucuripe ligava-se com a capital pela praia e pela já 

mencionada Picada de Mocoripe64. Castro (2005b, p. 110), tratando da estrada na 

década de 1850, destaca: 

 

Essa estrada, de fato, um simples caminho arenoso (atuais ruas Rufino de 
Alencar e Monsenhor Tabosa), ladeava a cerca da ampla chácara da família 
Guimarães, propriedade vendida à Província uma década depois para sede 
do paço episcopal da diocese então criada. A estrada prosseguia até 
encontrar a capela da Conceição da Prainha, cujas obras, iniciadas uma 
década antes, ainda estavam por completar. Desse ponto, a estrada 
continuava para o leste, atingindo o Meireles, de onde prosseguia até o 
Mucuripe, desviando-se das dunas. 

 

Segundo Silva (1992, p. 48), em 1875 a chamada Zona Leste da cidade 

possuía pouca utilidade e baixa ocupação, estando incorporada à malha urbana 

somente a área onde se localiza o Seminário da Prainha (complexo arquitetônico 

                                                      
63 O Mucuripe manteve-se longamente “[...] afastado dos limites efetivamente praticados pelos usos 
da cidade de Fortaleza” (SÁ, 2010, p. 205). Holanda (2001, p. 95) aponta que não soaria estranho, 
nas décadas de 1940 e 1950, por exemplo, dizer que alguém “[...] se dirigiu de ‘Fortaleza ao 
Mucuripe’ – assim mesmo, apartando-se o que seria a cidade propriamente dita daquele belo, porém 
paupérrimo, arraial de pescadores”. Diante dessa distância, em 1916, após a drástica seca de 1915, 
os moradores conseguiram construir um cemitério no próprio povoado, o Cemitério São Vicente de 
Paula, pois antes, “com uma estaca atravessada às costas, carregavam defunto numa rede para 
enterrar no ‘São João Batista’” [cemitério localizado no bairro Jacarecanga] (GIRÃO, 1998, p. 36).   
64 No princípio, o deslocamento se dava somente a pé ou em alguma montaria, passando a existir, a 
partir de 1925, a possibilidade de pegar um bonde já nas proximidades da atual Rua dos Tabajaras, 
na Praia de Iracema. Dona Záida Amora, em entrevista para Blanchard Girão, afirmou que em sua 
infância “[...] caminhavam até a casa azul dos Diogos, que ficava mais ou menos onde hoje é o Ideal 
Clube. Lá chegando [...] tinha que limpar os pés da areia para calçar os sapatos e seguir, já então em 
algum tipo de transporte para a ‘rua’” (GIRÃO, 1998, p. 153). Em janeiro de 1948, em virtude da 
construção do novo porto de Fortaleza que novamente volta para a ponta do Mucuripe e da 
construção da Av. Mucuripe, a empresa Iracema inaugura uma linha de ônibus que se deslocava do 
centro até o Cais do Porto, utilizando quatro ônibus mistos, para o transporte de cargas e passageiros 
(ESPÍNOLA, 2007). Padre Nilson, pároco do Mucuripe por mais de 50 anos, também em entrevista a 
Blanchard Girão, afirmou: “Naquele começo dos anos cinquenta ir ao Mucuripe era uma viagem. 
Havia tão somente uma linha de ônibus – Cais do Porto – que demorava uma vida. Eu apanhava 
sempre à porta do Seminário e, geralmente, já vinha lotado do Centro” (GIRÃO, 1998, p. 202).   
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que incorporou a capela da Conceição da Prainha) que “[...] constituía o início da 

Picada do Mucuripe, caminho que colocava a enseada do Mucuripe em contato com 

a cidade propriamente dita”.  

As relações do povoado do Mucuripe com a cidade dava-se 

principalmente durante as festas de Nossa Senhora da Saúde na pequena igreja 

homônima (atual Capela de São Pedro dos Pescadores). Girão (1998, p. 90), 

acompanhando as narrativas de seus entrevistados, escreve que “[...] vinha gente de 

toda parte. A cidade inteira descia para o Mucuripe, que era, então, uma praia de 

difícil acesso. A maior parte das pessoas chegavam em montarias – cavalos, burros, 

pequenos jumentos”. A programação dos festejos era sempre publicada em jornais 

locais, como O Cearense e Libertador, por exemplo, como pode-se observar nos 

fragmentos a seguir. 

 

Figuras 11 e 12 – Publicações em jornais divulgando as festividades no Mucuripe no 
séc. XIX 

    
Fonte: FESTIVIDADE... (1881, p. 2); FESTA... (1886, p. 3). 

 

Antônio Bezerra, em seu escrito As Praias, de 1902, detalha os festejos 

de Nossa Senhora da Saúde com uma grande riqueza de detalhes: 
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Ao tempo das novenas de N. S. da Saude, a bôa e terna padroeira dos 
pescadores, a população da capital se transporta ao povoado, e então a 
festa torna-se sobremodo animada, e o regosijo é geral. Enfeitam a 
capellinha de tantas flores, de tantas palmas, de tantas luzes que parece 
um ceu aberto. Tiros de foguêtes atroam os ares por toda a parte e a cada 
instante. Os rapazes da aldeia apresentam-se de camisa de flanella de côr 
e calça branca engomada com larga faixa vistosa á cinta; e as moças, de 
vestidos novos de chitas alegres, tendo ao pescoço diversas voltas de 
aljofares. Cada uma leva á mão o seu lencinho branco perfumado. Durante 
a reza as mulheres respondem com voz forte e vibrante a ladainha da Santa 
Virgem cantada por um sacerdote. O pequeno sino em estridentes repiques 
annuncia o fim da novena, e todos saem do templo satisfeitos de haver 
concorrido para o esplendor da festa da padroeira.  A vozeria é geral. Pouco 
depois começam os divertimentos. Aqui dançam os burguezes a valsa e a 
quadrilha; alli o povo toma parte no samba sapateando ao som das violas, a 
que acompanham escolhidos cantadores em desafio. Que noites 
agradaveis! Nada mais curioso que a volta dos romeiros á capital; uns em 
carroças, outros a cavallo com mulheres na garupa, a maioria a pé numa 
alegria indizivel, levando todos n’alma muitas saudades do formoso 
povoado. E lá se fica elle de novo com a sua praia silenciosa e as suas 
encantadoras lendas (BEZERRA, 1902, p. 97, sic). 

 

Contudo, ainda em 1877-79, a realidade da povoação do Mucuripe 

começa a ensaiar novas relações que extrapolam a simples dinâmica pesqueira, 

complexificando lentamente sua trama social e sua relação com a dinâmica urbana 

da cidade de Fortaleza. Nesse período, os habitantes da capital do Ceará são pegos 

de surpresa com a grande massa de retirantes, vindos do interior e de províncias 

vizinhas65, que fugiam da seca que assolava o estado depois de 32 anos de 

regularidade climática66. Considerando a intensidade, duração, extensão, 

mortalidade e até mesmo os prejuízos econômicos, Neves (2000, p. 25) destaca que 

a seca de 1877 não vai se diferenciar tanto de outros períodos de escassez. 

Entretanto, diferente das outras secas, a de 1877 “[...] adentrou o mundo do poder 

constituído, avançou sobre o centro imaginário deste poder, sem respeitar-lhe os 

‘canais competentes’, e atingiu o cerne da aventura civilizatória que a elite local 

imaginava experimentar neste momento.” O autor segue afirmando: 

 

A ‘grande seca’ de 1877 – ou a ‘seca-tipo’, como preferia Rodolpho 
Theophilo, seu grande cronista – trouxe para dentro de Fortaleza a 

                                                      
65 Garcia (2006, p. 54) observa que “[...] a partir da seca de 1877 os caminhos da migração foram 
alterados, e se anteriormente as trajetórias escolhidas foram as áreas mais úmidas ou de currais 
abandonados das grandes fazendas, agora predominava o sentido do campo para cidade”. 
66 Ver Castro (1977). 
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presença impactante de multidões de retirantes esfaimados e andrajosos a 
implorar por ajuda, ‘contaminando’ a cidade com sua miséria explícita, suas 
doenças, seus ‘vícios’, sua fome, seus crimes e sua ofensiva ameaça à 
civilização. A vida urbana passa a ser o cenário privilegiado do drama da 
seca (NEVES, 2000, p. 25). 

 

Girão (1962, p. 321) aponta que Fortaleza converteu-se na metrópole da 

fome, destacando que no censo de 1872 a cidade possuía 21 mil habitantes e 

projetando a população em torno dos 25 mil em 1877. Em dezembro de 1877, o 

número de retirantes na cidade era de 85 mil, chegando a 114 mil em março de 

1878. Theophilo (1980 [1922]) afirma que Fortaleza chegou a somar 120 mil 

retirantes em dezembro de 1878. 

Nessa conjuntura, a povoação do Mucuripe se depara com a marcha de 

milhares de retirantes encarregados de transportar as rochas da velha “pedreira do 

Mucuripe” para o calçamento de várias ruas da cidade. As rochas grês ferruginosas 

(arenitos ferruginosos) do Mucuripe já eram usadas largamente em várias obras da 

capital, como para a construção de alicerces da penitenciária, para a construção do 

terceiro plano do Passeio Público e para a pavimentação das ruas de Fortaleza 

(ABREU, 1924; AZEVEDO, 2001; NOGUEIRA, 1981). John Hawkshaw (1909 [1875], 

p. 5, sic) destaca, no seu já mencionado relatório sobre melhoramentos dos portos 

do Brasil, em 1875, a grande quantidade de “[...] pedra na ponta do Mucuripe; e, 

apezar de não ser muito dura, tem, no entretanto, necessaria resistencia para poder 

empregar-se em alvenaria bruta ou concreto, tanto que é usada, ha 16 annos, no 

calçamento das ruas do Ceará”. Entretanto, a partir da seca de 1877, as rochas do 

Mucuripe, além de fundamentais para o projeto de modernização de Fortaleza, vão 

ser fundamentais nas iniciativas de controlar a população adventícia, que começa a 

ser utilizada de modo sistemático para o desenvolvimento da capital. 

O jornal Cearense, de 29 de novembro de 1877, relata: “hontem todos os 

trabalhadores [retirantes] em nº de 5821 foram mandados para Mucuripe afim de 

condusirem pedras para o serviço” de empedramento da estrada de Messejana 

(EMPEDRAMENTO..., 1877, p. 2, sic). Rodolpho Theophilo, grande cronista das 

secas no Ceará, descreve os sofrimentos dos retirantes, que somente recebiam 

alimentação caso trabalhassem no transporte das pedras do Mucuripe: 
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Os commissarios, distribuidores de soccorros, tinham ordem de dar ração 
ao retirante unicamente no dia de chegada. No dia seguinte, se queria ter 
direito a soccorro, devia ir á pedreira do Mocuripe, uma legua distante da 
capital, carregar pedras! Uma viagem de duas leguas, com peso de 15 
kilogrammas, pouco mais ou menos, aos hombros, seria nada para um 
organismo são e vigoroso, mas para um enfermo, que tinha os membros 
tolhidos do cançasso de tantos dias de jornada, era bastante para acabar de 
extenua-lo, roubando-lhe depois a vida (THEOPHILO, 1922, p. 132, sic). 

 

Neves (2000) aponta que a política assistencialista do Estado imperial, 

que garantia a todo brasileiro o direito de receber socorro em caso de calamidade 

pública, foi rapidamente transformada pelas elites locais em instrumento de coerção 

ao trabalho, as quais afirmavam que a caridade, por si só, levava o retirante à 

resignação, ao ócio e aos vícios. José Júlio de Albuquerque Barros, o então 

presidente da Província do Ceará, por exemplo, defendia que “[...] o direito à 

assistência pública tem por correlativo a obrigação do trabalho [...]. Não pode ser 

função pública a alimentação do ocio e da preguiça, nem a fomentação da inercia, 

da imprevidencia e da mendicancia pela charidade oficial não temperada pela 

organização do trabalho” (CEARÁ, 1879a, p. 44, sic).  

Rios (2001, p. 25) destaca a nítida relação entre os períodos de seca e a 

construção/reforma de ruas da capital, a partir do uso da mão de obra retirante, 

afirmando que o número de ruas inauguradas é significativamente maior durante os 

períodos de estiagem, em relação aos períodos de bom inverno67. Não somente o 

carregamento de pedras para o calçamento das ruas, mas a abertura de novas 

estradas, a construção de prédios públicos e o prolongamento de linhas de estradas 

de ferro foram serviços executados pelos retirantes em Fortaleza (NEVES, 2000). 

Em sua obra A Fome, Rodolpho Theophilo aponta que cerca de dois 

terços do eleitorado da província tinha emigrado para a capital68, submetendo-se ao 

transporte de pedras do Mucuripe, e afirma que depois da longa jornada de trabalho 

na pedreira, os retirantes recebiam “quinhentas gramas de carne do sul e um litro de 

farinha” (THEOPHILO, 1979 [1890], p. 155).  

                                                      
67 Durante as secas de 1877-79, 1888 e 1932, por exemplo, foram construídas 98 ruas, das quais 14 
foram inauguradas em 1879, 38 em 1888 e 46 em 1933, como informa Rios (2001). 
68 No contexto das eleições para deputados provinciais, marcadas para abril de 1878, “[...] o 
eleitorado do interior, os juízes de paz de quasi todas as freguezias, achavam-se nos abarracamentos 
da capital, carregando pedras do Mocuripe para poderem subsistir” (THEOPHILO, 1922, p. 1157, sic). 
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Existem vários relatos, ainda, do próprio atraso na entrega dos víveres – 

conhecidos como “ração” – aos retirantes que trabalhavam no transporte das 

pedras, gerando diversos conflitos. Em março de 1878, por exemplo, os retirantes se 

revoltaram com o atraso e saquearam alguns sacos de farinha da pagadoria, 

gerando um conflito generalizado com a força policial69 (CÂNDIDO, 2005; NEVES, 

2000). A edição do jornal O Retirante, de 7 de dezembro de 1877, relata o atraso na 

entrega dos víveres: “redobra-se agora os mesmos brados, entre os desvalidos 

retirantes, que cançados pelo aturado trabalho nas pedreiras do Mucuripe e na 

conducção de pedras na cabeça percorrem á distancia de cinco leguas em duas 

viagens que fazem, sem a paga de seu trabalho! Em jejum vão como soldados 

arregimentados ás pedreiras, voltam sofrendo os ardentes raios de sol, passando 

fome todo dia e parte da noute” (O RETIRANTE...,1877, p. 1, sic). 

Em outra obra, Theophilo destaca o trabalho até mesmo de mulheres 

grávidas no transporte das pedras: “Todos os dias pela manhã seguiam aquelas 

pobres mulheres para a pedreira do Mucuripe, e de lá voltavam, alto dia, trazendo 

uma pedra para os calçamentos que estavam fazendo. Aquelas infelizes, 

escavadeiras, trambecando de inanição, faziam essa viagem de duas léguas, quer 

estivesses grávidas ou assistidas” (THEOPHILO, 1980 [1922], p. 65)70. 

O Governo da Província, procurando organizar os retirantes que se 

encontravam espalhados por ruas e praças da capital, levantou, a partir de julho de 

1877, uma série de acampamentos – os abarracamentos71 – para abrigar os 

refugiados. Os abarracamentos foram divididos em nove distritos em princípio, 

chegando ao número máximo de treze em 1878. E para limitar a circulação da 

população flagelada pela cidade e o contato com a população citadina, foi 

                                                      
69 Em agosto do mesmo ano, o não recebimento das rações provocou uma nova revolta dos 
retirantes contra os comissários, sendo rapidamente reprimidos a “ferro e fogo” pela infantaria 
(THEOPHILO, 1922).  
70 No livro Varíola e Vacinação no Ceará, Theophilo destaca, ainda: “Todos os dias ao alvorecer lá 
iam caminho da pedreira do Mucuripe, milhares de convalescentes, ainda trôpegos, ainda com a pelle 
negra de pustulas mal cicatrizadas a tocar o trabalho pela ração. Neste préstito de mendigos viam-se 
centenas de mulheres, offegantes, suarentas, ao peso da carga, que o governo lhe puzera as cóstas 
sem piedade pelo estado de abatimento e nenhuma deferência pela fraqueza do sexo” (THEOPHILO, 
1997 [1904], p. 44-45, sic).  
71 Na seca de 1915, os abarracamentos passaram a ser chamados de “Campos de Concentração”, 
embora a população chamasse de “curral”. E, ainda na seca de 1915, o retirante perdeu o seu antigo 
e expressivo nome e começou a chamar-se “flagelado” (THEOPHILO, 1980 [1922]). 
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estabelecido que o socorro às famílias abarracadas fosse somente prestado nos 

próprios abarracamentos e em dias marcados (NEVES, 2000).  

No início, os trabalhadores da pedreira estavam espalhados em vários 

abarracamentos pela cidade, mas surgiu a necessidade de abrigar alguns deles 

mais próximo às obras de melhoramento da cidade, possibilitando, também, um 

melhor controle em relação à circulação dos retirantes pela cidade, surgindo, assim, 

o abarracamento do Mucuripe em 187872. Segundo Garcia (2006a, p. 307, grifo 

nosso), 

 

[...] os abarracamentos, locais construídos para abrigar os emigrantes 
durante o período da seca em 1877 em Fortaleza e desativados no final de 
1879, serviram a um desejo de controle espacial e social dessa população e 
foram levantados em locais específicos, tendo ainda uma ligação funcional 
com a cidade. Exemplar a esse respeito foi a construção, em 1878, dos 
abarracamentos do Mucuripe e da Via-férrea, que facilitavam o 
deslocamento dos retirantes para os trabalhos na pedreira e na estrada de 
ferro. 

 

Theophilo (1922, p. 194, sic), destaca, também, o aspecto sanitário da 

construção do abarracamento do Mucuripe: “O presidente, acreditando ser devida á 

aglomeração de retirantes a alteração do estado sanitário da capital, resolve crear 

mais dous abarracamentos: um em Mocuripe e outro em Pajussara, afim de distribuir 

melhor a população adventícia”73. Segundo o jornal Constituição, de 7 de novembro 

de 1878, o capitão José Pompeu d’Albuquerque Cavalcante foi o comissário dos 

abarracamentos do Mucuripe, de São Luiz e de obras. E o relato do presidente da 

Província do Ceará, José Júlio de Albuquerque Barros, de 1o de novembro de 1878, 

confirma que José Pompeu era o comissário do segundo distrito – denominado “São 

Luiz e Aldeiota” –, que, por sua vez, era composto por 10.102 pessoas divididas em 

21 inspetorias e 17 turmas de operários74 (ASSEMBLÉA..., 1878; CEARÁ, 1879a, p. 

52). 

                                                      
72 Importante destacar que mesmo com o abarracamento do Mucuripe, grande parte dos retirantes 
escalados nos trabalhos da pedreira continuou abarracada em outros distritos. 
73 Os retirantes abarracados no Mucuripe foram empregados para quebrar pedras, e os da Pajussara 
para a fabricação de tijolos destinados às obras da capital (THEOPHILO, 1922). 
74 O documento aponta, também, que o distrito do Meireles, que tinha como comissário o Dr. José 
Lourenço de Castro e Silva, possuía 11.435 pessoas abarracadas (CEARÁ, 1879a). 
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Essa nova rotina gerou alguns conflitos entre os retirantes e os 

pescadores da povoação do Mucuripe, talvez pelo fato de esses últimos sentirem-se 

ameaçados pela presença e convivência com os novos habitantes, na disputa dos 

mesmos espaços de trabalho, pois alguns dos retirantes ali abarracados também 

foram direcionados para a atividade da pesca (GARCIA, 2006b).  

No final de 1878, o abarracamento do Mucuripe fora removido juntamente 

os outros abarracamentos que se encontravam a barlavento da capital da província 

“[...] para que os miasmas, os ares maléficos exalados e as doenças que neles 

porventura houvesse não fossem transmitidos à população de Fortaleza” e se 

conseguisse impedir o avanço da epidemia de varíola que assolava a população 

(COSTA, 2004, p. 67)75. José Júlio de Albuquerque Barros afirma que, seguindo as 

indicações da comissão médica, mandou “[...] remover para sotavento da cidade 

todos os abarracamentos existentes do lado opposto; fiz construir em lugares 

abertos e arejados os novos alojamentos, dispostos de modo a formarem grandes 

quadriláteros com uma area central de 200 a 300 metros” (CEARÁ, 1879a, p. 37, 

sic)76.  

O jornal Pedro II, de 10 de dezembro de 1878, destacava que até os 

peixes estavam alimentando-se dos cadáveres de variolosos, afirmando que, há 

poucos dias, cadáveres conduzidos do Mucuripe tinham sido “atirados ao mar 

ateados á uma corda e com uma pedra” (NO MAR..., 1878, p. 1). Ponte (1993) 

afirma que se com o término da catástrofe a maioria dos retirantes sobreviventes 

voltou para o sertão ou emigrou para os seringais da Amazônia, muitos ficaram a 

mendigar pela Cidade, sendo facilmente identificados pelas marcas funestas 
                                                      
75 “A constante entrada de retirantes, a partir de julho de 1877, trouxe grandes preocupações para o 
Governo Provincial, pois a salubridade publicada estava sendo considerada insatisfatória. Nesse 
momento, os emigrantes foram considerados importantes focos de propagação de doenças no 
ambiente da cidade. Assim, o poder público acreditava que construir locais isolados e afastados era 
importante para a prevenção das epidemias e para a boa conservação do estado sanitário da cidade, 
uma vez que considerava os emigrantes responsáveis pela disseminação dessas moléstias” 
(GARCIA, 2006a, p. 310). 
76 Mesmo apontando a imprudência de levantar os abarracamentos a barlavento da cidade, Theophilo 
(1922) asseverou que essa transferência tardia foi ineficaz pelo fato de considerar que a atmosfera já 
se encontrava saturada de miasmas. Em outra obra, destacou, também, o sofrimento dos retirantes 
enfermos durante o processo de remoção dos abarracamentos: “Tudo faltou ao bem estar no 
transporte dos enfermos. Não havia vehiculos proprios e nem tão pouco carregadores amestrados e 
humanos. Imagine-se um corpo em carne viva, que custa a supportar immovel o contacto de folhas 
de bananeira humedecidas em oleo, atirado, sem caridade, dentro de uma rêde de panno grosso, e 
depois levado aos trambolhões por homens aguardentados a uma distancia de mais de tres 
kilometros e se terá visto o mesmo porque se transportam variolosos de barlavento para sotavento da 
cidade” (THEOPHILO, 1997 [1904], p. 20-21, sic). 
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deixadas pela doença em seus corpos. Rodolpho Theophilo destaca o número de 

cegos e chaguentos, que “[...] para tocarem a piedade dos transeuntes expunham as 

suas nojentas ulceras, distillando fétida salmoura, impressionando mui 

desagradavelmente a vista e o olfacto” (THEOPHILO, 1997 [1904], p. 39, sic). 

Mesmo com a remoção do abarracamento, o Mucuripe figurou dentre os 

que tiveram uma ocupação mais acentuada com o final da seca de 1877-79, 

juntamente com os atuais bairros da Aldeota, Parangaba e Jacarecanga, como 

aponta Garcia (2006b). Esse processo continuou em maior ou menor grau nas secas 

subsequentes, mesmo com o não levantamento de novos abarracamentos na 

referida povoação.  

Não obstante, até a década de 1930, a maior parcela de famílias que se 

estabeleciam no Mucuripe era de outras paragens do litoral cearense e integrava-se 

à dinâmica da comunidade pesqueira (DANTAS, 2011). Após a grande seca de 1932 

– considerada o marco histórico da multiplicação dos assentamentos populares com 

características de favelas em Fortaleza77 –, com o forte fluxo migratório oriundo dos 

sertões, com a força das estratégias de controle territorial que buscam impedir a 

fixação dos retirantes na área urbana da cidade e com as obras ferroviárias e 

portuárias, a então comunidade pesqueira marítima passa a expandir-se 

exponencialmente a partir de determinações que extrapolam as dinâmicas da 

atividade extrativista, embora se mantenha o fluxo de chegada de novos 

contingentes de famílias pescadoras. Ao correr das décadas seguintes, à medida 

que a povoação do Mucuripe se expande e principalmente que os grandes 

loteamentos urbanos formais avançam em sentido leste, a imagem simbólica da 

povoação passa aos poucos a ser associada, também, a um dos principais núcleos 

de favelização em Fortaleza, como será tratado nos próximos subcapítulos. 

                                                      
77 Castro (1977, p. 35, grifo do autor) salienta que “o crescimento desordenado, desmedido, a 
‘inchação’ da cidade, como se costuma dizer, começa em 1930. Ou melhor, a partir da seca de 1932, 
quando muita gente ganha dinheiro com a desgraça alheia. Quando se inicia o que se passou a 
denominar de indústria das secas. Indústria, dizemos, em termos organizados, uma vez que nos idos 
de 1825, sobre figurão da mais alta importância já se levantavam fortes suspeitas de enriquecimento 
à custa do desvio de gêneros destinados aos retirantes [...]”.   
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3.2 Bases da segregação socioespacial em Fortaleza 

 

A realidade socioespacial do Mucuripe não é desvinculada da dinâmica da 

cidade de Fortaleza, sendo necessário ampliar a escala de análise na busca de 

construir fios condutores que contribuam para entender mais amplamente a 

expansão do Mucuripe para além das determinações da dinâmica pesqueira 

marítima, bem como avançar no complexo debate do processo de segregação 

urbana em Fortaleza. 

Nesse contexto, observa-se que, diferentemente de outras capitais que já 

nasceram hegemônicas78, Fortaleza teve um desenvolvimento marcado pela 

morosidade, permanecendo à margem da economia pastoril e afastada do traçado 

da rede de caminhos das boiadas. A capital cearense – capital como mera forma de 

expressão pelo fato de que nela residiam os capitães-mores –  manteve-se 

longamente isolada79 e insignificante, não passando de uma mera povoação 

escondida à sombra de um velho forte arruinado e distante da atividade pastoril 

desenvolvida no interior da capitania (CASTRO, 1987). 

O próprio território que posteriormente vai constituir o estado do Ceará 

ocupou uma posição periférica no conjunto dos interesses econômicos e 

geopolíticos portugueses. Sua efetiva ocupação ocorreu de forma tardia em 

comparação com o Nordeste açucareiro, concretizando-se, mesmo que de forma 

rarefeita, somente a partir do final do século XVII e ao longo do século XVIII com a 

atividade pecuarista, que se expandia diante do projeto geopolítico de ocupação 

territorial português e da necessidade de abastecer a região produtora de açúcar80. 

A capitania, que encontrou na pecuária sua principal atividade econômica, foi sendo 

                                                      
78 Como Salvador, Recife, Rio de Janeiro, Manaus, São Luís, Belém, entre outras instituídas vilas ou 
cidades reais que, “[...] ao longo do primeiro e segundo séculos da colonização, foram, nas diferentes 
regiões, pontos exclusivos de nucleação da produção para o mercado externo e sede do aparato 
burocrático e militar” (LEMENHE, 1991, p. 17). 
79 Fortaleza “[...] achava-se isolada na zona dos tabuleiros, em comunicação com o litoral somente, 
não alcançando suas relações para o interior mais que Baturité, Canindé e Uruburetama” (BRÍGIDO, 
1980 [1912], p. 50). 
80 Jucá (1994, p. 19) afirma que “[...] apesar de representar, no quadro econômico colonial, uma 
feição complementar, destinada a atender as necessidades da área litorânea, a pecuária significou 
um passo decisivo no processo de ocupação do espaço nordestino. A carne de charque era um dos 
gêneros básicos da alimentação colonial e seu consumo atingia sobretudo a mão de obra escrava, 
utilizada nos grandes engenhos e fazendas da região”. 
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colonizada a partir do deslocamento de correntes migratórias oriundas da Bahia e de 

Pernambuco. As vilas de Icó, na sub-bacia do Salgado, de Aracati, na sub-bacia do 

Baixo Jaguaribe, e de Sobral, na bacia do Acaraú, fundadas no cruzamento dos 

caminhos das boiadas, constituíram-se como os principais núcleos urbanos do 

território cearense no período81 (JUCÁ NETO, 2009; SILVA, 1994, 2006; SOUZA M., 

2007).  

A realidade de Fortaleza somente começa a mudar a partir de 1799, 

quando a Capitania do Ceará, até então dependente de Pernambuco, torna-se 

autônoma, o que propiciou a realização de trocas comerciais diretamente com 

Portugal. Em 1808, com a vinda da família real para o Brasil e a abertura dos portos 

às nações amigas, eliminou-se o monopólio comercial português sobre sua colônia, 

possibilitando, também, a realização de trocas comerciais com outros países 

estrangeiros, principalmente com a Inglaterra.  

Desde que foi alcançada a autonomia do Ceará perante Pernambuco, a 

administração da capitania começou a dotar a vila de uma infraestrutura necessária 

à realização de transações mercantis, procurando adequá-la às novas 

necessidades. É nesse contexto que estão inseridas a construção do grupo de 

fortificações e outras edificações bélicas no Mucuripe, da casa de inspeção e 

arrecadação do imposto sobre a arroba de algodão, da estrada de ligação entre a 

vila e o Porto de São Luís do Mocuripe, da instalação da Junta da Administração e 

Arrecadação da Real Fazenda e da posterior transferência das atividades portuárias 

para a praia contígua à capital da capitania. Urgia a necessidade de transformar a 

vila de Fortaleza em um porto logisticamente eficaz para as transações comerciais e 

ao que ao mesmo tempo fosse seguro contra as ações de possíveis invasores.  

Nesse período, a agricultura brasileira recuperava-se de uma crise que se 

arrastava desde a primeira metade do século XVIII devido aos baixos preços do 

açúcar no mercado internacional. O súbito crescimento da população europeia e o 

                                                      
81 Jucá Neto (2009, p. 89), analisando os núcleos urbanos elevados à condição de vila no século 
XVIII, afirma: “Excluindo-se Aquiraz, Fortaleza e as vilas de índios, as demais povoações escolhidas 
encontravam-se em pontos estratégicos para a produção e circulação dos produtos da atividade 
criatória. [...] No geral, as vilas achavam-se nos cruzamentos dos caminhos das boiadas, na foz dos 
rios – zonas portuárias – em suas margens, ou, ainda, próximas às zonas propícias para a 
agricultura, na maioria das vezes em regiões serranas ou em suas proximidades”. 
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desenvolvimento da Revolução Industrial na Inglaterra82 propiciaram uma maior 

valorização dos produtos coloniais, destacando-se o algodão, que passou a ter alta 

cotação no mercado internacional pelo fato de tornar-se a principal matéria-prima 

requisitada pelas indústrias inglesas e por conta da guerra de independência dos 

Estados Unidos, que induziu a busca da matéria-prima em outros países. Cultivado 

pelos povos ameríndios desde a época anterior à colonização, o produto da 

cotonicultura se difundira rapidamente pelo país, passando a ser o principal produto 

comercial no Nordeste a partir do terceiro quartel do século XVIII e uma das 

principais riquezas da colônia (JUCÁ, 1994). 

Ao mesmo tempo, a economia cearense passa por um processo de 

transição com o declínio da pecuária extensiva, devido à concorrência com a carne 

salgada gaúcha e pela ocorrência de secas sucessivas83, tornando inviável o 

sustento da capitania apenas pela pecuária. Com o estímulo dos preços atrativos, a 

capitania logo se revela promissora no cultivo do algodão, suplantando 

posteriormente a produção do Maranhão e de Pernambuco, que se espalha pelos 

distritos de Fortaleza e Aracati e pelos maciços residuais de Baturité, Uruburetama, 

Meruoca, Pereiro e Aratanha. A fibra longa do algodão cearense adquire alto valor, 

despertando interesse entre os importadores europeus (CASTRO, 1982). 

Com sua posição privilegiada84, o porto de Fortaleza torna-se em 1811 o 

principal ponto de exportação do algodão, com 42% do total escoado pelos portos 

cearenses, e também o único porto da capitania a manter contato direto com o 

mercado inglês (LEMENHE, 1991; CASTRO, 1982). Tal realidade permite a 

afirmação de Fortaleza no quadro urbano cearense, passando de uma cidade de 

                                                      
82 “Assim como a Revolução Industrial ganhou força nos países capitalistas mais avançados no 
século XIX, este século foi acompanhado por ciclos de crescimento urbano culminando nas grandes 
cidades industriais dos cinturões fabris americanos e europeus ocidentais. O século XIX também viu 
o crescimento de entrepostos, centros administrativos, comerciais e de produção de matérias-primas 
na Ásia, América Latina e partes da África, muitas vezes sob a influência de governantes coloniais.” 
[As the Industrial Revolution gathered pace in the more advanced capitalista countries in the 
nineteenth century, it was accompanied by rounds of urban growth, culminating in the large industrial 
cities of the American and Western European manufacturing belts. The nineteenth century also saw 
the growth of entrepôt, resource processing, administrative and trading centers in Asia, Latin America 
and parts of Africa, often under the sway of colonial rulers] (SCOTT; STORPER, 2014, p. 5). 
83 Sobre a grande seca do final do século XVIII, Girão (1962, p. 124) transcreve as palavras de 
Esteves de Almeida, vereador de Aracati, escritas em dezembro de 1795: “[...] no ano de 1790 
principiou, além de outras mais moderadas, uma seca tão terrível e rigorosa que durou o espaço de 4 
anos [...] de tal sorte que derrubou, destruiu e matou quase todos os gados dos sertões dessa 
comarca”. 
84 Tanto no sentido de localização quanto no sentido político-administrativo. Ver Lemenhe (1991). 
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terceira ordem, no século XVIII, para uma cidade de primeira ordem, no século XIX, 

conformando-se enfim ao modelo clássico das cidades litorâneas (DANTAS, 2009a). 

Entretanto, a oscilação contínua do preço do produto no mercado 

internacional, fruto do novo impulso da produção do sul dos Estados Unidos e da 

concorrência do algodão do Egito e da Índia, estreita as condições de aumento das 

exportações brasileiras, que apenas constituíra uma área exportadora 

complementar. Essa realidade apresenta uma reviravolta com os conflitos da Guerra 

de Secessão Americana, na década de 1860, tendo quebrado provisoriamente a 

produção do segundo grande fornecedor de algodão da Inglaterra. Inicia-se o que 

Girão (1986, p. 158) denominou “Idade de Ouro” da produção do algodão no Ceará, 

cobrindo a província de algodoais. Ao longo de todo o período entre 1850 e 1885, o 

algodão vai figurar como o principal produto exportado, chegando a atingir em 

alguns momentos mais de 50% do valor total dos principais produtos exportados 

pelo Ceará (ANDRADE, 2012).  

Mesmo que em escala menor, a economia do Ceará reproduz, na 

segunda metade do século XIX, a expansão geral da atividade agropecuária 

brasileira, com a ampliação dos tradicionais ramos da pecuária e da cultura 

algodoeira – o binômio gado-algodão85 – e, ainda, sua diversificação com o 

desenvolvimento da cultura do café e do açúcar, da exploração da borracha e da 

cera de carnaúba. Essa expansão, mesmo não sendo suficiente para alterar a 

posição do Ceará no contexto da economia brasileira, que continuaria como umas 

das áreas mais pobres do país, colocou a província em uma situação mais vantajosa 

no mercado internacional (LEMENHE, 1991). 

Fortaleza, que inicia sua hegemonia econômica e político-administrativa 

na primeira metade do século XIX, mais precisamente em torno das décadas de 

1820 e 1830, tornou-se, na segunda metade do século, o principal núcleo urbano do 

Ceará, elevando em definitivo a sua posição nos quadros provinciais. Nesse 

contexto, a cidade passa por importantes transformações em sua paisagem urbana, 

                                                      
85 Ressaltando o não desaparecimento da pecuária extensiva com o desenvolvimento da cultura 
algodoeira, Silva (1994, p. 86) afirma que “[...] ao lado da expansão da lavoura do algodão o homem 
do sertão pôs-se cada vez mais à procura de maiores áreas para a criação. Gado e algodão 
continuaram sendo as bases econômicas da Capitania, sendo, porém, o algodão produto que 
adquiriu grande importância fazendo com que seu cultivo assumisse feições comerciais mais 
evoluídas [...]”. 
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[...] ganhando, enfim, seus primeiros sobrados, belas casas e fachadas, 
alguns imponentes prédios públicos, calçamentos nas vias principais, 
bondes a tração animal e extensa rede de iluminação a gás carbônico. 
Lojas e cafés com nomes franceses, armazéns, oficinas e novos 
estabelecimentos ocupam espaço nas ruas em volta da Praça do Ferreira, 
centro pulsátil, deslocando as residências para vias mais afastadas 
(PONTE, 1993, p. 16).  

 

Na segunda metade do século XIX, também surgem os serviços de 

canalização d’água (1867), telégrafo (1882), telefonia (1883), caixas Postais (1889) 

e de linhas de vapores para a Europa e o Rio de Janeiro (1866). Além das antigas 

edificações públicas, como o Palácio do Governo, o Mercado Público, o Palácio 

Episcopal e a Tesouraria da Fazenda, vão ser construídas outras edificações como, 

por exemplo, o Lazareto da Lagoa Funda (1856), a Santa Casa de Misericórdia 

(1861), a Cadeia Pública (1866), a Biblioteca Pública (1867), a Assembleia 

Legislativa (1871), o Asilo de Mendicidade (1877), o Passeio Público (1880), o 

Quartel do Batalhão de Segurança (1880), a Estação João Felipe (1880), a Escola 

Normal (1884) e o Mercado de Ferro (1897). Lemenhe (1991) destaca a expansão 

das edificações privadas e a expressiva quantidade das obras públicas em Fortaleza 

na segunda metade do século XIX, mesmo em um período no qual o Ceará não 

recebia transferência de recursos do governo central, à exceção dos dispêndios com 

a remuneração de pessoal e com obras destinadas ao serviço da administração 

geral, restando à província valer-se de seus próprios recursos tributários. 

Paralelamente a esse processo de inserção econômica e de crescimento 

urbano em Fortaleza, verifica-se a emergência de uma elite burguesa ligada ao 

comércio, que amplia fortemente seu poderio econômico e político, além do 

aparecimento de setores médios constituídos por advogados, médicos, jornalistas, 

engenheiros, entre outros profissionais. Essa elite emergente vai procurar afastar-se 

cada vez mais da influência de procedência sertaneja no intuito de eliminar o largo 

fosso que separava a cidade, em termos do que se entendia por “progresso” e 

“civilização”, das capitais brasileiras de maior riqueza e prestígio (CASTRO, 1987).  

Desde o final do século XVIII e o início do XIX, as principais cidades 

brasileiras, como Rio de Janeiro, Recife e Salvador, começaram a manter um forte 
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intercâmbio cultural com a Europa, principalmente com a França e a Inglaterra86.  

Esses países, como outras potências da Europa Ocidental, “[...] passam a ter seu 

sistema cultural admirado e copiado pelas classes dirigentes e pelos intelectuais das 

mais diversas regiões, quer no próprio continente quer em áreas distantes, muitas 

vezes antigas colônias” (CASTRO, 1987, p. 214).  

As ideias de “modernização” e “progresso” rapidamente se espalharam 

entre as camadas mais abastadas da população brasileira, que buscavam a 

transposição da vida social europeia por vias de uma importação tropical. Se nós 

nos europeizamos à portuguesa durante a colonização, Pimentel Filho (1998, p. 13) 

assevera que nos “[...] reeuropeizamos à francesa e à inglesa nesse século de 

retóricas inflamadas em defesa do progresso”. As elites intelectuais urbanas de 

Fortaleza, por exemplo, compartilhando dos mesmos anseios civilizatórios das 

classes dominantes, desempenharam papel fundamental na construção de uma 

nova ordem urbana. Ao mesmo tempo em que galgavam prestígio científico e 

político, “[...] os grupos de letrados pretenderam instaurar novos conhecimentos e 

representações sobre a cidade, fazendo circular um campo de diversificadas 

verdades e medidas voltadas para o ajustamento da população às novas regras de 

vida e trabalho urbanos” (PONTE, 1993, p. 15-16, grifo nosso). 

A urbanização, nesse conjunto, passa a ser o próprio sentido da 

modernização – e vice-versa –, pois a cidade é entendida como a vitrine da 

civilização, fato que exige, então, a modificação do espaço urbano a fim de 

recuperar o atraso e colocá-lo em um nível de desenvolvimento compatível com as 

novas ideias advindas do outro lado do atlântico87. Ainda mais, começou a se 

procurar transformar a sociabilidade dos citadinos por via da modificação da 

estrutura urbana. Em outras palavras, “[...] a grande política que pretendia renovar 

                                                      
86 Tratando da influência da cultura urbanística europeia no Brasil, Salgado (2000) afirma que a 
cultura urbanística francesa foi veiculada na colônia através das relações institucionais entre Portugal 
e as academias francesas, onde um quadro de engenheiros, arquitetos e médicos seriam os 
protagonistas principais dessas relações. Quanto à cultura urbanística inglesa, veiculada no Brasil 
durante o século XIX, a transmissão será, sobretudo, através da própria colônia inglesa, comerciantes 
na sua maioria, que imigram para as principais cidades portuárias carregando consigo seus hábitos e 
costumes. 
87 As camadas mais abastadas da população sonhavam com a superação da paisagem urbana 
herdada dos tempos coloniais – considerada pesada, suja e feia – e com sua substituição pelos 
modelos burgueses que emanavam da Europa (ABREU, 2001).  
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uma ‘sociedade anacrônica’ deveria corresponder à modernização [...] do meio 

urbano” (CASTRO, 1987, p. 215). 

Nesse período de forte expansão das cidades brasileiras, nada poderia 

atrapalhar o projeto de transformar essas cidades em centros “desenvolvidos” e 

“civilizados”, sendo necessário pôr em prática, mesmo com especificidades e 

gradações distintas, séries de dispositivos biopolíticos de segurança, inspirados na 

governamentalidade efervescente na Europa, no sentido de conter/regular os 

obstáculos e perigos, naturais ou sociais, que viessem a comprometer tal projeto 

modernizador88.  

Desde a segunda metade do século XVIII e o início do século XIX, na 

Europa, além das conhecidas técnicas disciplinares centradas essencialmente no 

corpo individual89, se estabelece um poder não mais individualizante, mas um poder 

massificante, que se faz em direção não do homem-corpo, mas do homem vivo, do 

homem ser vivo e, no limite, do homem-espécie. Já não é mais uma anátomo-

política do corpo humano, mas uma biopolítica da espécie humana. Centrou-se no 

corpo-espécie, no corpo transpassado pela mecânica do ser vivo e como suporte 

dos processos biológicos: como a proliferação, os nascimentos, a mortalidade, o 

nível de saúde, a duração da vida e todas as condições que podem fazê-los variar. 

Uma tecnologia de poder que lida com um corpo novo, um corpo múltiplo, com 

                                                      
88 É importante observar que os dispositivos disciplinares e de segurança colocados em prática no 
Brasil não podem ser compreendidos como se fossem simplesmente derivados de estratégias de 
poder europeias, como se as racionalidades de governo presentes no país fossem uma cópia 
incompleta e imperfeita das racionalidades de governo advindas do outro lado do Atlântico. As 
tecnologias de poder não possuem uma única origem, sendo constituídas, exportadas, adaptadas, 
transformadas e descartadas de acordo com as contingências de cada contexto socioespacial, como 
no caso do projeto nacional de “desenvolvimento” e “modernização” das cidades brasileiras 
(ALMEIDA, 2013).  
89 Foucault (1999; 2005) destaca que a partir do final século XVII, o problema da vida começa 
efetivamente a problematizar-se no campo do pensamento político, da análise do pensamento 
político, na Europa. O poder assume a função de gerir a vida e todo o seu desenrolar, estabelecendo 
sobre ela seus pontos de fixação. O autor destaca que esse poder, a governamentalidade, se 
estabeleceu a partir de duas formas principais, dois polos de desenvolvimento que foram introduzidos 
com certa defasagem cronológica, quais sejam, as tecnologias disciplinares e os dispositivos 
biopolíticos de segurança. Entretanto esses polos se sobrepõem, ou seja, não se encontram no 
mesmo nível, permitindo, precisamente, não se excluírem e poderem articular-se um com o outro por 
todo um feixe intermediário de relações. Afirmar que o poder, no século XIX, tomou posse da vida ou 
pelo menos afirmar que o poder incumbiu-se da vida, “[...] é dizer que ele conseguiu cobrir toda a 
superfície que se estende do orgânico ao biológico, do corpo à população, mediante o jogo duplo das 
tecnologias de disciplina, de uma parte, e das tecnologias de regulamentação [biopolítica], de outra” 
(FOUCAULT, 2005, p. 302). Entretanto, Foucault (1999, p. 143, grifo nosso) assevera: “Não é que a 
vida tenha sido exaustivamente integrada em técnicas que a dominem e gerem; ela lhes escapa 
continuamente”. 
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inúmeras cabeças, ou seja, com a população, onde essa população é ao mesmo 

tempo um problema político, científico e biológico, um problema de poder 

(FOUCAULT, 1999, 2005).  Um poder que leva “[...] em conta a vida, os processos 

biológicos do homem-espécie e de assegurar sobre eles não uma disciplina, mas 

uma regulamentação” 90 (FOUCAULT, 2005, p. 294). 

O poder passa a ter a incumbência de defender a sociedade contra todos 

os perigos, externos ou internos, em relação à população e para a população. A 

prevenção dos perigos passa a ser central, a partir de uma “[...] tecnologia que 

agrupa os efeitos de massas próprios de uma população, que procura controlar a 

série de eventos fortuitos que podem ocorrer numa massa viva; uma tecnologia que 

procura controlar (eventualmente modificar) a probabilidade desses eventos, em 

todo caso em compensar seus efeitos” (FOUCAULT, 2005, p. 297). 

As cidades passaram a ser concebidas e planejadas de acordo com seus 

prognósticos, mesmo que o porvir não fosse plenamente controlado nem controlável, 

procurando-se maximizar os elementos positivos e minimizar os perigos, mesmo 

sabendo que nunca seriam completamente abolidos91. Em meio à consolidação de 

uma “cultura do perigo”92, com inimigos endêmicos e perpetuamente animados, se 

intervirá cada vez mais na vida dos citadinos, procurando controlar/regular os fatores 

que possam diminuir a força produtiva e social da cidade e de sua população, como 

doenças, epidemias, contaminações, mendicância, delinquência, ações de massa, 

                                                      
90 Raffestin (2012, p. 57, grifo nosso) destaca: “Existem duas grandes revoluções na tecnologia do 
poder: a descoberta da disciplina e da regulamentação: existem corpos e populações” [Ci sono due 
grandi rivoluzioni nella tecnologia del potere: la scoperta della disciplina e quella della regolazione: ci 
sono corpi e popolazioni]. 
91 Procurar-se-á estabelecer uma média considerada ótima e estabelecer os limites do aceitável, 
trabalhando-se com o futuro a partir de probabilidades, criando um ambiente em função de 
acontecimentos ou elementos possíveis, num contexto sempre multivalente e transformável. Trata-se, 
sobretudo, de previsões, estimativas estatísticas e medições globais que buscam intervir no nível 
daquilo que são as determinações de fenômenos gerais e no que eles têm de global; em outras 
palavras, trata-se de uma tecnologia previdenciária (FOUCAULT, 2008b). Nesse âmbito, Muniz Neto 
(2014, p. 45) ressalta a “[...] emergência das estatísticas populacionais, de fenômenos próprios à 
população: taxas de mortalidade infantil; expectativa de vida; demografia dos nascimentos e das 
mortes; escrutínio da alimentação individual e por classe social; problemática da densidade 
populacional; aritmética das taxas de migração; atualização contínua do quadro de doenças e do 
quantitativo de doentes; inventário dos ofícios exercidos pelas pessoas; epidemiologia das condições 
de habitação e moradia; atualização constante do número de inválidos; quantificação da orfandade; 
matemática atualizada da delinquência; patologia geral da pobreza. A vida, enfim, entra nos 
programas de governo. A governamentalidade torna-se biopolítica”. 
92 Ver Foucault (1979, 2008a, 2008b). 
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criminalidade, entre outros93. Vai-se presenciar a "[...] proliferação das tecnologias 

que, a partir de então, vão investir sobre o corpo, a saúde, as maneiras de se 

alimentar e de morar, as condições de vida, todo o espaço da existência" 

(FOUCAULT, 1999, p. 135, grifo nosso). 

Nessa perspectiva, devido às precárias condições sanitárias das 

principais cidades brasileiras, ocorre um intenso debate no seio da administração 

imperial, ainda na primeira metade do século XIX, visando uma intervenção para 

alterar as condições de salubridade dessas cidades94. As teorias médicas e 

urbanísticas desenvolvidas na Europa, fundamentadas principalmente na teoria 

miasmática, tornaram-se referências basilares que orientaram as intervenções nas 

cidades brasileiras95 (SALGADO, 2000).   

A legislação do Império vai ser influenciada diretamente pelo discurso 

higienista, principalmente a partir do decreto legislativo sancionado pelo Imperador 

em 1o de outubro de 182896, que estabelecia a nova forma das câmaras municipais, 

o modelo das eleições de seus membros e principalmente suas atribuições. O título 

III do referido decreto, intitulado “Posturas Policiaes”97, apontava que as câmaras 

municipais das cidades e vilas do Império deveriam objetivar, entre outras coisas: o 

alinhamento, a iluminação, a limpeza e a desobstrução de ruas e praças; a 

construção, o reparo e a conservação de estradas e caminhos; o estabelecimento de 

cemitérios fora das igrejas; o esgotamento de pântanos e de qualquer outra 

estagnação de águas infectadas; a economia e o asseio de currais e matadouros 

públicos; os depósitos de imundícies; enfim, tudo o que pudesse corromper a 

salubridade da atmosfera. 

                                                      
93 Em contexto local, Ponte (1993, p. 78) destaca o leque infindável de acontecimentos que foram 
objetivados por governantes, burgueses, médicos, engenheiros e demais intelectuais como 
obstáculos à ordenação da capital cearense: “epidemias (cólera, varíola, febre amarela), morbidade e 
mortalidade consideradas altas, proliferação de lixo, água insalubre, aumento do contingente de 
loucos, vadios, mendigos, menores abandonados e delinquentes, alagamentos, falta de higiene 
pública e doméstica etc”. 
94 Debates fortalecidos com os surtos epidêmicos de febre amarela e cholera morbus, que se 
espalharam pelo Brasil em meados do século XIX. No Ceará, o primeiro grande surto de febre 
amarela vai ocorrer em 1851. A ameaça da cholera morbus rondou a província desde o ano de 1855, 
quando a epidemia começou a se espalhar pelo império, chegando efetivamente entre os anos de 
1862 e 1864. 
95 Conforme Maurício Abreu, a luta pela salubridade das cidades constituiu, talvez, o denominador 
mais comum das cidades brasileiras nessa época (ABREU, 2001). 
96 Lei de 1o de outubro de 1828. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LIM/LIM-1-
10-1828.htm>. Acesso em: 4 mar. 2015. 
97 Para o entendimento do sentido do termo “polícia” no período, ver Foucault (2008b). 
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As posturas policiais destacavam também a “cautela contra o perigo 

proveniente da divagação dos loucos, embriagados, de animaes ferozes, ou 

damnados, e daquelles, que, correndo, podem incommodar os habitantes, 

providencias para acautelar, e atalhar os incendios”98 (sic). Estava sob a jurisdição 

das câmaras, ainda, conter vozerias nas ruas em horas de silêncio, injúrias e 

obscenidades contra a moral pública. De maneira geral, as câmaras municipais das 

vilas e cidades do Brasil deveriam trabalhar no sentido de promover e manter a 

“tranquillidade, segurança, saude, e commodidade dos habitantes; o asseio, 

segurança, elegancia, e regularidade externa dos edificios, e ruas das povoações”99 

(sic). E nesse âmago deveriam organizar suas posturas municipais. 

 Sob o mote dessa legislação, sancionada por Dom Pedro I, as câmaras 

municipais paulatinamente vão organizando e aperfeiçoando suas Posturas 

Municipais100 – o principal documento das cidades brasileiras no período101 – e 

incorporando suas diretrizes nas intervenções urbanas. Em Fortaleza, que teve seu 

primeiro Código de Posturas aprovado pela Assembleia Legislativa Provincial em 

1835, os gestores vão, ao longo do século, aperfeiçoando sua legislação – com 

bastante influência do saber médico-social102 – e incorporando suas disposições 

urbanísticas. 

Nesse âmbito, por exemplo, a construção de qualquer tipologia de 

edificação passa a ser precedida necessariamente por uma licença da Câmara, para 

a garantia do alinhamento ao traçado urbano. Em virtude da proibição do enterro dos 

mortos dentro de igrejas, são construídos os cemitérios São Casemiro e dos 

Ingleses, que têm suas atividades posteriormente transferidas para o cemitério São 

João Batista, localizado fora da zona urbana e a sotavento da cidade. A vacinação 

passa a ser obrigatória. É criada a Casa de Correção, destinada aos considerados 

desordeiros, vadios e bêbados, que posteriormente é substituída, atendendo a nova 

                                                      
98 Art. 66, § 3º. 
99 Art. 71. 
100 Em Salvador, por exemplo, as Posturas Municipais foram organizadas pela Câmara Municipal e 
aprovadas pelo Conselho Geral da Província na sessão de 21 de julho de 1829. No Rio de Janeiro, 
as Posturas foram organizadas pela Câmara Municipal da Corte em 4 de outubro de 1830 e 
aprovadas por lei imperial em 28 de janeiro de 1832 (SALGADO, 2000). 
101 Como bem destaca Maia (2014). 
102 Para o entendimento aprofundado da influência do saber médico no planejamento urbano de 
Fortaleza, ver Costa (2002, 2003, 2004, 2013). 
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legislação penitenciária imperial, pela Cadeia Pública103. A partir de toda uma 

política de zoneamento urbano, as feiras são disciplinadas e são transferidos para 

os arrabaldes a sotavento da cidade, além do cemitério, o matadouro, os lazaretos, 

os curtumes e as fábricas. 

Observa-se, também, o aterramento de pântanos e alagados, a 

implantação do serviço de canalização d´água, o calçamento de ruas e ainda um 

leque de outras ações e disposições que buscavam o alinhamento, a padronização e 

a manutenção dos imóveis104, a desobstrução e limpeza de ruas e praças, a limpeza 

de quintais e corpos hídricos, a regulação do destino do lixo e do esgoto, entre 

várias outras ações que intentavam “[...] sanear o meio urbano, principalmente 

através de medidas profiláticas nas ruas, atmosfera e água de Fortaleza”, mesmo 

que nem sempre alcançassem seus objetivos (PONTE, 1993, p. 80).  

Ainda nas primeiras décadas do século XIX, acompanhando as novas 

concepções urbanísticas da metrópole, a então Vila do Forte, que crescia 

espontaneamente seguindo os contornos do riacho Pajeú, passa por importantes 

intervenções urbanas, realizadas pela Câmara através do engenheiro Antônio José 

da Silva Paulet, buscando melhorias no fornecimento de água potável e 

principalmente a implementação de um traçado urbano ortogonal e um plano de 

expansão urbana105, criando padrões para o traçado das ruas, quadras e a elevação 

dos edifícios conforme um mesmo gabarito (ANDRADE, 2012). 

Ao longo do século XIX, à medida que a cidade construía sua hegemonia 

econômica e política e se tornava o principal núcleo urbano da província, ampliava-

se a necessidade de se conseguir instrumentos que planejassem um crescimento 

controlado da cidade e ajustá-la às exigências da circulação – incluindo a circulação 

das ideias, das vontades, das ordens e a circulação comercial. Nesse sentido, em 

                                                      
103 São construídos, também, asilos para órfãos, mendigos e para os considerados loucos e 
degenerados. 
104 Em Fortaleza, a partir das posturas de 1846, vai ser dedicada uma atenção especial à regulação 
da aparência urbana, consolidando ao longo do século XIX toda uma legislação sobre a forma, as 
dimensões e o material utilizado na construção e reforma de imóveis e outras edificações.  
105 Tratando do plano de expansão urbana da cidade, Castro (1994, p. 50) aponta: “A aplicação do 
plano foi consequente, esmerando-se a Câmara Municipal em desapropriar e desfazer as poucas 
edificações que não se enquadravam nos novos alinhamentos. 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 favoravelmente a sua nova 
forma urbana”.  
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meados do referido século, o engenheiro Adolpho Herbster amplia em quase sete 

vezes o traçado proposto por Silva Paulet106. O político e cronista cearense João 

Brígido, que conheceu Herbster pessoalmente, afirma que o engenheiro “[...] era de 

uma paciência inimitável, em se tratando de ordem e simetria dos arruamentos, e 

teve de haver-se com inexcedível longanimidade, desapropriando, medindo e 

alinhando, de modo a servir à beleza da cidade [...]” (GIRÃO, 1979, p. 97). 

Em parceria com a Câmara Municipal, os planos de Herbster 

estabeleciam, também, a construção de vias perimetrais definidas por circuitos de 

avenidas que ficaram conhecidas como Boulevards. A primeira perimetral foi 

definida pelo circuito das avenidas Imperador, Livramento (atual Duque de Caxias) e 

Conceição (atual Dom Manuel). A segunda perimetral indicava o traçado de uma via 

de fechamento do perímetro urbano oeste da cidade, o Boulevard do Jacarecanga 

(atuais avenidas Filomeno Gomes e Padre Ibiapina). A última, fora do plano de 

expansão proposto por Herbster, surgiu “espontaneamente” por meio da Estrada do 

Gado, antigo caminho que ligava os currais da Feira do Arronches ao matadouro, 

configurando parte da futura Avenida Treze de Maio e a Rua Justiniano de Serpa 

(ANDRADE, 2012; CASTRO, 1994)107.  

Na década de 1870, é construída a Estrada de Ferro de Baturité ligando 

inicialmente Fortaleza à cidade que nomeia a estrada de ferro, passando por 

Arronches, Pacatuba, Acarape e Maranguape. Em 1889, a estrada de ferro já 

extrapolava bastante a proposta inicial, passando da cidade de Quixeramobim, 

reforçando a função comercial da cidade e ampliando sua hegemonia108.  

As camadas populares, com seus hábitos considerados provincianos, 

serão alvo de disposições inicialmente no sentido de adequá-las às novas formas de 

convivência social conferidas pelos foros de progresso da cidade, criando-se 

                                                      
106 Nesse período, planos de expansão semelhantes, por meio de um plano de expansão ortogonal 
da malha, orientaram o crescimento de capitais de porte médio do Norte e Nordeste do Brasil, como 
Belém, Manaus, Maceió, Natal, João Pessoa e Fortaleza (ANDRADE, 2012). Castro (1994, p. 70), 
analisando a planta de Fortaleza levantada em 1932, afirma que, quando o material cartográfico foi 
elaborado, a cidade ainda não tinha conseguido “[...] preencher o traçado proposto por Herbster, 
salvo, pelo menos, de modo descontínuo ao longo das radiais e no trecho da parte leste mais próxima 
do centro, já no bairro emergente da Aldeota”.       
107 Em associação aos planos de expansão urbana e à abertura de Boulevards, o Código de Posturas 
de 1865, com seus 144 artigos, vai dedicar uma atenção fundamental à criação de diretrizes 
urbanísticas que contenham tudo o que possa atrapalhar a circulação. 
108 Em 1926, a estrada de ferro atravessa o sertão central e finaliza na cidade de Crato, no extremo 
sul do estado. 
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posturas que tratam das vestimentas em locais públicos, da criação e circulação de 

animais, entre outras práticas de influência sertaneja, como também destaca 

Campos (1988). Todavia, com as epidemias das décadas de 1850 e 1860, e 

principalmente com a grande seca de 1877-79 e a “invasão” de mais de cem mil 

retirantes em Fortaleza, a estrutura de sentimentos com a qual a sociedade local 

agia, pensava, sentia e refletia sobre as camadas populares urbanas e rurais vai 

passar por uma profunda alteração (NEVES, 2000).  

Esses “estranhos”, denominados “tipos populares” ou ainda “excêntricos” 
109, com seus hábitos, suas crenças e superstições e suas formas de habitação, 

serão vistos como uma ameaça potencial à higiene, à segurança e à moralidade 

pública. Uma espécie de antimodelo do cidadão urbano civilizado. De acordo com 

Costa (2003), depois que os equipamentos coletivos foram isolados no espaço 

urbano e medicalizados, a preocupação se voltou no sentido de regulamentar e 

posteriormente fiscalizar as habitações, pois concluiu-se, a partir de levantamentos 

realizados, que a casa, principalmente a do pobre, era um dos focos de 

disseminação de doenças e epidemias110. 

Asseverando as altas taxas de mortalidade em Fortaleza, Thomaz 

Pompeu de Souza Brasil, em seu escrito “Importância da vida humana como factor 

de riqueza. O desenvolvimento da população da Fortaleza. Sua natividade e 

mortalidade. Taxa excessiva desta”, publicado em 1896 na Revista da Academia 

Cearense111, destacou a falta de salubridade da cidade, associada, entre outros 

fatores, à aglomeração da população, à carência de higiene pública e privada, ao 

uso de fossas fixas, ao aumento do trabalho sedentário em casas e oficinas, à 

importação de doentes de moléstias contagiosas e ao crescimento da malha urbana, 
                                                      
109 Ver também Neves (2000), Oliveira (2010) e Ponte (1993). 
110 No contexto europeu, Bresciani (1996, p. 44) aponta que inicialmente a medicina urbana não era 
verdadeiramente uma medicina dos homens, dos corpos e dos organismos, mas que, a partir da 
epidemia de cólera de 1832, que começou em Paris e se propagou por toda a Europa, cristalizou-se 
em torno da população proletária ou plebeia uma série de medos sanitários, fazendo “[...] das áreas 
habitadas pelos trabalhadores nas cidades o centro privilegiado de suas ações”. Segundo Foucault 
(1979, p. 94), foi a partir dessa época que em Paris se decidiu dividir o espaço urbano em espaços 
pobres e ricos. A coabitação em um mesmo tecido urbano de pobres e ricos foi considerada um 
perigo sanitário e político para a cidade, o que ocasionou a organização de bairros pobres e ricos, de 
habitações ricas e pobres. O poder político começou então a atingir o direito da propriedade e da 
habitação privadas”. 
111 Trata-se de um verdadeiro tratado biopolítico sobre a situação sanitária de Fortaleza, destacando 
a importância da saúde pública para a diminuição da mortalidade e para a longevidade da população. 
Seu objetivo principal era demonstrar que “[...] a saúde, e portanto a força productiva dos habitantes 
de um paiz, é a sua principal fonte de prosperidade, de riqueza” (BRASIL, 1896, p. 7, sic). 
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que ocorria principalmente por meio de “[...] pequenas construcções para as classes 

pobres, quasi sempre apertados, de commodos exíguos, sem quintaes, verdadeiros 

focos para propagação de moléstias infecciosas e para o desenvolvimento dos 

germes morbigenos” 112 (BRASIL, 1896, p. 24, sic). 

Rodolpho Theophilo, descrevendo seu trabalho de vacinação contra a 

varíola na capital, destacou sua angústia ao adentrar as habitações populares 

espalhadas pelos subúrbios, nos areais de Fortaleza: 

 

Disseminadas naquella areia se erguiam um sem numero de cabanas de 
palhas, levantadas atoa e cada qual mais miserável [...]. Senti calafrios, 
confesso, quando entrei na primeira choupana. Imagine-se as proporções 
da choça, que para eu entrar nella tive que me abaixar até quasi ficar de 
cócoras. Era um pequeno quadrado tendo uns três metros em cada face. 
As paredes eram feitas de alguns ramos seccos dando entrada franca ao 
sol, a chuva ao vento e aos olhares dos transeuntes. O tecto não 
resguardava melhor o único compartimento de que se compunha aquella 
espelunca (THEOPHILO, 1997 [1904], p. 108, sic)113. 

 

As choupanas populares, construídas completamente de palha ou com 

paredes de taipa e coberta com palha, representavam, também, um perigo iminente 

de incêndio. Não é difícil encontrar em jornais como O Cearense, ligado ao Partido 

Liberal, e A Constituição, ligado ao Partido Conservador, por exemplo, notícias de 

incêndios envolvendo casas de palha em várias cidades e vilas do Nordeste, 

principalmente nos estados da Bahia, Piauí e Sergipe. Tratando especificamente do 

Ceará, o jornal A constituição do dia 6 de dezembro de 1870, por exemplo, noticiou 

o incêndio de uma rua inteira de casas de palha em Barbalha, consumindo cerca de 

70 casas e fazendo toda a população tremer “espavorida sob a triste impressão de 

que toda a villa seria reduzida a cinzas!” (INCENDIO E CALAMIDADE..., 1870, p. 2, 
                                                      
112 No contexto do Rio de Janeiro, Rago (1997, p. 164) destaca que “[...] o controle global da 
população pobre da cidade, seja nos lugares públicos, seja no espaço doméstico, por parte destes 
especialistas se funda na crença generalizada de que a ‘casa imunda’, o cortiço e a favela constituem 
focos onde se originam os surtos epidêmicos, os vícios e os sentimentos de revolta. E o mal deve ser 
extirpado pela raiz”. 
113 Theophilo (1997 [1904], p. 113-116, sic), continuando sua campanha de vacinação, visitou o bairro 
do Matadouro, que se formou a partir do aglomerado de choupanas levantadas nos arredores do 
novo Matadouro Público, que fora transferido para os arrabaldes da cidade. Tratava-se de um dos 
bairros mais carentes da capital, formado devido ao pouco de carne que de quando em vez era 
“extorquida aos urubus e aos cães” e que na visão do intelectual consistia no “bairro mais canalha, 
onde está reunida a escória da população da capital cearense” e onde a miséria e o vício se aliaram. 
O autor destaca ainda que “as rezes condemnadas são mandadas enterrar e os mendigos do bairro 
illudindo a vigilância dos guardas, [...] desenterram o animal e comem-no todo até as vísceras!”. 
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sic). Fortaleza não ficara de fora com notícias como a de duas casas de palha no 

Oiteiro dos Educandos, que, em menos de 15 minutos, estavam reduzidas a cinzas 

em setembro de 1870, e a de um incêndio na Rua das Flores, próximo ao cemitério, 

consumindo quatro casas de palha em junho de 1883 (DIA..., 1883; INCENDIO..., 

1870).   

Freyre (1936) aponta que as coberturas de capim ou sapé foram comuns 

nos primeiros tempos da colonização portuguesa, cobrindo casas de colonos, casas 

de câmara, igrejas e outros edifícios. Utilizada largamente nas construções coloniais, 

a técnica da taipa chegou a ser empregada até nos primeiros sobrados levantados 

no Brasil. Em Fortaleza, a ideia de que o solo arenoso não suportaria edificações de 

mais de um andar e a dificuldade da obtenção de matéria-prima para a produção 

local de tijolos foram fundamentais para uma paisagem urbana marcada inicialmente 

por casas que 

 

[...] se enfileiravam monotonamente justapostas, estreitas e achatadas, 
construídas de taipa – madeira amarrada a cipós, com enxameio de barro – 
mostrando duas águas sós, de telha vã caindo para trás e para frente, em 
beira e bica ou beira e sub-beira, paredes lisas, raras com platibandas ou 
frontões, sem arabescos decorativos, sem frisos, sem colunatas, sem 
azulejos, sem coisa alguma que acusasse o menos gosto arquitetural. O 
resto, a mor parte, eram tugúrios de palhas, mocambos míseros, dispersos 
à toa, onde, no mais extremo desconforto, a pobreza fragilmente se 
resguardava da soalheira, naquele ardente lençol de areias brancas [...] 
(GIRÃO, 1979, p. 78). 

 

Porém, no correr dos anos, as formas de habitação vão ganhando maior 

distinção social, relacionando-se diretamente com a elevação do edifício e a 

composição menos vegetal de sua construção, pois a nobreza da casa e os 

elementos mais duradouros de sua composição como pedra, cal, adobe, telha, 

madeira de lei, grade de ferro, entre outros, passam a se imbricar intimamente 

(FREYRE, 1936). Na capital cearense, com a solução encontrada a partir da 

fabricação de tijolos feitos de barro misto com diatomita extraído das lagoas 

periféricas à cidade114, que vão constituir, no contexto dezenovista, a marca 

inconfundível das edificações fortalezenses, as formas de habitações populares, 

                                                      
114 Ver Girão (1979) e Castro (1982). 
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marcadas fortemente pela influência ameríndia115, passam a ser cada vez mais 

questionadas e combatidas. Rodolpho Theophilo, novamente em seu romance A 

Fome, chegou a afirmar que Fortaleza era “[...] uma cidade nova, reedificada sobre 

as ruínas de uma casaria de palhas e de taipas” no período de expansão econômica 

após a seca de 1845 (THEOPHILO, 1979 [1890], p. 98). 

Nobre (1972, p. 186) observa que, já em 4 de setembro de 1822, os 

vereadores, preocupados em transformar a paisagem urbana de Fortaleza, “[...] 

acordarão em que na Rua travessa que faz frente para a Praça das Trincheiras, 

edificada de cazas de palha, quem nella quizer edificar cazas de telha o podelo 

fazer, obtendo para isso licença deste Senado, e pagando as cazas de palha a seos 

donos, pelo preço de sua avaliação” (sic).   

Em 1o de setembro de 1838, é publicada pelo presidente Manoel Felizardo 

de Souza Mello a Lei No 135 aprovando os artigos 67 e 68 de posturas da Câmara 

Municipal da Capital116. O Art. 68 estabelece que “as casas de palha, que se 

acharem encravadas em terrenos aforados por outros, quando não se 

convencionem os donos dessas mesmas casas com os foreiros, serão avaliadas por 

árbitros na forma das leis em vigor para serem demolidas, pagando-as o foreiro pela 

avaliação” (COMPILAÇÃO..., 2009a [1863], p. 169). 

Analisando-se as leis provinciais que tratam das despesas das câmaras 

municipais das cidades e vilas cearenses nas décadas de 1850 e 1860, constata-se 

a expressividade proporcional dos gastos com demolições em Fortaleza, por vezes 

especificando a demolição de casas de palha, mesmo com a dificuldade da 

captação de recursos. A Lei No 509, de 31 de dezembro de 1849, por exemplo, 

“marcando as despezas municipaes para o anno de 1850”, autorizou em seu Art. 3 a 

Câmara de Fortaleza a dispender a quantia total de “dez contos duzentos e quarenta 

e cinco mil cento e cincoenta réis” (10:245$150), sendo a maior fatia  dessa verba 

destinada à dívida passiva de casas demolidas (2:175$680) e a quarta  maior fatia 

destinada à “demolição de casas encravadas no meio das ruas” (690$000) 

(COMPILAÇÃO..., 2009b [1863], p. 122, sic).  

                                                      
115 Freyre (1937, p. 21) aponta que essas formas de habitação popular exprimem “[...] a 
preponderância, ora da cultura indígena, ora da africana, sendo certo que persiste também a 
influência da choupana portuguesa”. 
116 Esses novos artigos complementavam as posturas aprovadas em 1835. 
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A Lei No 615, de 30 de novembro de 1852, aprovando as despesas para o 

ano de 1853, também vai destinar a maior quantidade de recursos para a dívida 

passiva de casas demolidas (1:830$000) e a segunda maior para a demolição de 

casas (1:600$000). Já os orçamentos para os anos de 1855, 1856, 1857 e 1858 vão 

destinar a maior quantidade de recursos para a demolição de casas, com a quantia 

de 2:000$000 réis para cada ano  (COMPILAÇÃO..., 2009b [1863]; 

COMPILAÇÃO..., 2009c [1863]). 

Nogueira (1887), exaltando as ações do boticário Antônio Rodrigues 

Ferreira, que foi gestor da cidade como presidente da câmara por quase duas 

décadas (1842-1859)117, destaca várias ações no sentido de garantir o alinhamento 

e o aformoseamento de Fortaleza, lançando mão de demolições de edifícios, de 

casario fora do alinhamento e de casas de palha, além de um leque de outras 

intervenções que se materializavam à revelia das limitações orçamentárias118.  

O jornal Pedro II, de 31 de outubro de 1862, lança em sua parte oficial o 

balanço da receita e das despesas da Câmara Municipal no trimestre de julho a 

setembro de 1862 – já na gestão de Manuel Soares da Silva Bezerra –, 

especificando a despesa de 90$000 réis na “demolição de casas de palha” na 

capital119. O jornal Gazeta Official, de 29 de abril de 1863, divulga em sua parte 

oficial a Resolução No 1054, de 7 de janeiro de 1863, que fixou as despesas para o 

referido ano, onde se pode observar a destinação específica de 500$000 réis para a 

demolição de casas de palha (CEARÁ, 1863b; FORTALEZA, 1862). No debate da 

sessão da Assembleia Legislativa Provincial, de 21 de novembro de 1863, no qual 

os deputados debatem sobre as rendas da municipalidade e as intervenções de 

aformoseamento, o deputado Barroso ressalta que  

 

[...] quasi sempre se estão demolindo casas de palha para se abrirem ruas 
novas, o que custa ao cofre municipal despeza muito avultada; [...] a 

                                                      
117 O presidente da Câmara possuía, naquela época, poder executivo (ANDRADE, 2012). 
118 Durante sua administração, “Ferreira providenciou o aumento e a abertura de ruas, modificando o 
traçado defeituoso e ampliando o traçado em xadrez projetado por Paulet. Demoliu casebres, vielas e 
becos escuros. Desobstruiu, alinhou, arborizou e aformoseou as praças Municipal (Ferreira) e da 
Carolina, nelas mandou cavar dois cacimbões, revestindo-os de pedra de Lisboa, para fornecer água 
à população. Promoveu novo alinhamento na praça do Garrote (atual praça dos Voluntários da 
Pátria), abrindo passagem para a atual Avenida Visconde do Rio Branco” (COSTA, 2007, p. 57-58). 
119 A Lei No 1008, de 30 de setembro de 1861, estabeleceu para o ano de 1862 a quantia de 200$000 
réis para a demolição de casas de palha (COMPILAÇÃO..., 2009c [1863]). 
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camara carrega com despesas superiores a dois contos de rs. com o 
pagamento de custas de processos, sabe que gasta tambem bastante com 
a illuminação das prisões, e já vê que, sendo pequena a renda municipal, 
não pode chegar para attender tudo quanto é necessario (CEARÁ, 1863a, 
p.1, sic, grifo nosso). 

 

Não obstante, mesmo com todo esse orçamento destinado para a 

demolição e indenização de casas, principalmente populares, um artigo do jornal O 

Sol, em 11 de janeiro de 1863, ironizou a Câmara Municipal afirmando que por um 

“espirito de imitação, por presumpção de grandesa, e de riquesa (sic)” se gastava 

bastante com os ordenados de seus três engenheiros contratados no período e 

lançava-se mão de várias ações urbanísticas controversas, onerando bastante os 

cofres públicos, mas: “[...] não tem dinheiro para indemnisar a desapropriação uma 

casa de palha, que está enxertada no leito de uma rua, e por meio de violentas 

medidas impedindo os reparos ao dono da choupana, quer obter a desobstrucção da 

rua, ou a remoção da palhoça do lugar, em que se acha” (AS ENGENHARIAS..., 

1863, p. 1-2, sic).120 

Em 1866, em meio a todas essas ações, William Scully, irlandês 

proprietário do The Anglo-Brazilian Times – jornal editado no Rio de Janeiro na 

década de 1860 –, publica um livro sobre as principais províncias e cidades do 

Brasil, descrevendo os modos e costumes do povo, as estatísticas agrícolas e 

comerciais, além de outras informações destinadas a investidores e imigrantes 

britânicos e irlandeses121.  Scully, ao descrever Fortaleza, afirma: 

 

                                                      
120 Na Inglaterra, entre os anos de 1850 e 1880, também foi colocada em prática uma política de 
demolição e deslocamento de bairros considerados infectuosos e perigosos. Em Londres, por motivos 
complexos que iam do medo da peste ao medo dos distúrbios sociais, desde o final do século XVI as 
classes dominantes lançaram várias estratégias para controlar o crescimento da capital britânica, 
particularmente para impedir que os pobres – arrancados de suas terras pelos cercamentos – se 
instalassem na cidade. Expondo decretos dos séculos XVI, XVII e XVIII, que limitavam novas 
construções em Londres, Williams (1989, p. 204) destaca que os mesmos geralmente continham 
exceções explícitas para o caso de casas “dignas de acomodarem habitantes de mais qualidade”. 
Não obstante, as transformações ocorridas no século XIX foram de tal ordem que a exclusão dessa 
população pobre era impossível, fazendo com que a cidade londrina crescesse febrilmente. A 
imagem de um “grande monstro” com uma cabeça desmesuradamente grande e desproporcional ao 
corpo fora repetidamente associada à cidade na medida em que ela continuava a crescer, gerando 
um grande temor das classes dominantes, pois a miséria historicamente aparecia-lhes como uma 
praga social e o pobre como uma figura perigosa para a ordem pública (BRESCIANI, 1982, 1985; 
GEREMEK, 1995; WILLIAMS, 1989). 
121 Bethell (2009) afirma que, durante o Primeiro Reinado, a Regência e o Segundo Reinado, mais de 
setenta livros sobre o Brasil foram publicados por ingleses. 
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Ela está muito bem projetada e construída em uma planície, e suas ruas 
são largas e cuidadosamente pavimentadas. Ela possui vários edifícios 
bonitos, entre os quais estão o palácio presidencial, o hospital, a bela 
catedral, etc. Uma de suas sete praças é bem arborizada e a cidade possui 
ainda uma fonte e três reservatórios de água. [It is well laid out and built on 
a plain, and its streets are wide, and carefully paved. It contains several 
handsome buildings, among which are the president's palace, the hospital, 
the fine cathedral, &c. One of its seven squares is well planted, and the city 
contains besides a fountain and three water-reservoirs] (SCULLY, 1866, p. 
288). 

 

Na já conhecida obra A journey in Brazil, o autor Louis Agassiz, que 

esteve no Brasil entre 1865 e 1866, mesmo tratando da precariedade do porto122, 

elogia bastante a paisagem urbana da cidade de Fortaleza, exaltando alguns 

símbolos de prosperidade e modernização da época: 

 

Eu gosto de suas ruas largas, bem pavimentadas e limpas que brilham pela 
cor, pois as consideráveis casas em ambos os lados possuem várias 
tonalidades. [...] Esta cidade não tem a aparência estagnada, inanimada de 
muitas cidades brasileiras. Ela expressa movimento, vida, prosperidade. 
Além da cidade, as ruas se estendem para os campos, limitados em seu 
lado interior por belas serras. [I like its wide, well-paved, cleanly streets, 
which are bright with color, for the substantial houses on either side are of 
many hues. [...] This town has not the stagnant, inanimate look of many 
Brazilian towns. It tells of movement, life, prosperity. Beyond the city the 
streets stretch out into the campos, bordered on its inland side by beautiful 
serras] (AGASSIZ, 1868, p. 446) 123.  

 

Essa realidade já é bem distinta daquela do início do século XIX, relatada, 

por exemplo, pelo inglês Henry Koster, que entre 16 de dezembro de 1810 e 8 de 

janeiro de 1811 esteve na “Villa da Fortaleza do Seara Grande” e descreveu – em 

seu clássico Travels in Brasil – suas ruas sem calçamento, seus edifícios públicos 

pequenos e baixos, seu comércio de pouco vulto, a ausência de sobrados, 

apontando, ainda, que a dificuldade de transporte por terra, a falta de um bom porto 

e as terríveis secas impediam qualquer esperança otimista de sua ascensão à 

opulência (KOSTER, 1816). 
                                                      
122 Paul Walle, do Ministério do Comércio da França, em seu livro “Au Brésil. États de Parahyba, Rio 
Grande do Norte et Ceará”, de 1912, chegou a afirmar que o porto de Fortaleza era o pior de toda a 
costa do Brasil (WALLE, 1912). 
123 Alejandro de Belmar, que visitou várias brasileiras em 1860, também descreveu Fortaleza: “Uma 
cidade nova, de aspecto europeu e cujas ruas, alinhadas de forma regular, são embelezadas por 
alguns edifícios de notável elegância”. [Une ville neuve, à l'aspect européen et dont les rues, alignées 
au cordeau, sont embellies de quelques édifices d'une remarquable élégance] (BELMAR, 1861, p. 
50). 
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Analisando a Planta Exacta da Capital do Ceará, elaborada em abril de 

1859124, verifica-se a efetivação das ações na área urbana de Fortaleza, e ao 

mesmo tempo nota-se o número expressivo de casas de palha que passa a se 

proliferar nos arredores capital, cingindo as vias nas extremidades da cidade. Nessa 

linha, Liberal de Castro afirma que “[...] entre o circuito das palhoças e a parte 

construída da cidade se desenvolvia uma cinta aparentemente despovoada, talvez 

constituída por sítios ou zonas por arruar, funcionando como uma espécie de cordão 

de isolamento social”. Existiam, entretanto, “[...] casebres na zona urbana, aliás 

assinalados em planta, ocupando geralmente o trecho final de algumas ruas norte-

sul” (CASTRO,1982, p. 63). 

 

Figura 13 – Planta Exacta da Capital do Ceará (1859) 

 
Fonte: Castro (1982, p. 60). 
                                                      
124 Castro (1982), analisando a referida planta, exalta que não se trata de uma simples representação 
topográfica, mas um verdadeiro retrato da cidade, pois nela o engenheiro assinala a área ocupada, a 
nomenclatura das ruas, as edificações, e ainda mostra o uso do solo na periferia urbana. 
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Figura 14 – Reconstituição cartográfica da Planta Exacta da Capital do Ceará 

  
                    Fonte: Andrade (2012, p. 74). 



100 
 

No já mencionado segundo volume do Ensaio Estatístico da Província do 

Ceará, de 1864, Thomaz Pompeo afirma que Fortaleza, contando com os subúrbios 

ocupados por casas de palha, possuía naquele ano mais de 16 mil habitantes e sob 

essa planície arenosa estavam erguidas 960 casas de tijolo alinhadas, entre estas 

uns oitenta sobrados, e fora do alinhamento mais de 7.200 casas cobertas de 

palha125 (BRASIL, 1864, p. 22).  

Nesse período, as legislações municipais das principais cidades da 

província apertam o cerco contra as casas de palha, como em Baturité, que a partir 

da Resolução No 882, de 20 de julho de 1859, teve novos artigos de postura 

aprovados, asseverando em seu Art. 61: “Dentro da planta d’esta cidade não se 

edificarão casas de palha, e os que as edificarem as verão demolir à sua custa. As 

que porém já existiao antes desta postura não poderão ser demolidas sem 

desapropriação, e indemnisação previa” (COLLECÇÃO..., 1859, p. 2, sic). Em 

Aracati, a Resolução No 1.614, de 21 de agosto de 1874, dispõe: “Art. 5 – Só se 

permitirá, d’ora em diante, fazer casas de palha fora do quadro da planta da cidade e 

nos lugares que a camara destinar observando-se a ordem de arruamento e 

deixando-se intervallo de um metro de uma casa a outra; sob pena de multa de dez 

mil réis, ou cinco dias de prisão, e de ser demolida a mesma obra a culta do 

respactivo dono” (CEARÁ, 1874, p. 1, sic). 

  Em Fortaleza, no dia 3 de fevereiro de 1875, a secretaria da Câmara 

Municipal torna público que o presidente da província aprovara provisoriamente, até 

a definitiva decisão da Assembleia Legislativa, a proposta da Câmara de acrescentar 

dois artigos de posturas que tratam das edificações na cidade. O Art. 2 dispõe: “É 

prohibida a edificação de cercas e de casas de taipa, ou palha dentro do quadro 

limitado pelas ruas do Pajehú, Livramento e Boulevard do Imperador, 

inclusivamente” (FORTALEZA, 1875, p. 3, sic). Em 2 de setembro de 1875, é 

sancionada em caráter definitivo a Resolução No 1.682, que em seu Art. 2 aponta: “É 

prohibida edificação de cercas, casas de palha, ou de taipa dentro do quadro 

limitado pelas ruas do Pajehú, Livramento e Boulevard Imperador inclusivamente; 

como tambem as casas de paredes singelas, de tijolo somente nas ruas que se 

                                                      
125 Alejandro de Belmar apresenta um número menor, exaltando a existência de 1.500 “maisons de 
paille” que serviam de moradia para a população pobre de Fortaleza (BELMAR, 1861, p. 50). 
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acharem calçadas. O infractor soffrerá a multa de 10$000 réis, e será a obra 

demolida á sua custa” (CEARÁ, 1875, p. 1, sic).  

 No contexto do final da grande seca de 1877 e da devastadora 

epidemia de varíola, também é aprovada a Resolução No 1.818, de 1º de fevereiro 

de 1879, que em seu Art. 76 regulamenta a incursão em moradias para vistorias 

sanitárias, transpondo o direito de propriedade: “Havendo epidemia, os moradores 

das cazas permittirão a entrada da commissão que a câmara nomear para visitar os 

quintaes e verificar o estado de asseio: Pela negativa soffrerá o infractor a multa de 

20$000 reis; e neste caso, a commissão recorrerá à autoridade competente, afim de 

effectuar-se a visita pelos meios legítimos” (CEARÁ, 1879b, p.1, sic).  

As posturas municipais aprovadas em 9 de outubro de 1893, além de 

ampliarem a dimensão das vistorias para quando a intendência julgar conveniente, 

vão destinar uma atenção terminante a respeito da regulação da aparência urbana, 

consolidando toda uma legislação que, como ponderado anteriormente, desde as 

posturas de 1846 dedicava-se a criar disposições sobre a forma, as dimensões e o 

material utilizado na construção e reforma dos imóveis em Fortaleza126. As referidas 

posturas vão, também, reafirmar a proibição de levantar casas de palha ou de taipa 

na circunscrição urbana da capital e aumentar o valor da multa para 30$000 réis ao 

infrator (ANDRADE, 2012). 

Entre o final do século XIX e o início do século XX, a ação dos gestores 

se aprofundará na iniciativa do aformoseamento da cidade a partir do ajardinamento 

de praças e da consolidação de uma legislação específica sobre a aparência 

urbana, ou seja, sobre a imagem da cidade127. Guilherme Rocha, que permaneceu 

como intendente da capital entre 1896 e 1912, é considerado pelos cronistas e 

historiadores como um dos administradores municipais que mais fizeram pelo 

embelezamento de Fortaleza, pois, além de trabalhar incessantemente no sentido 

de se fazer cumprir a determinante legislação de 1893, dedicou-se à construção de 

                                                      
126 Para uma análise das normas de construção nos códigos de posturas do período, ver Costa 
(2003). 
127 Nesse âmbito, Abreu (2001, p. 38) aponta: “Não era, pois, suficiente pensar as cidades como 
engrenagem; havia também que transformar a sua imagem. Havia que embelezá-las, dotando-as de 
jardins públicos, que substituíssem os espaços áridos e sem vegetação dos largos e praças coloniais, 
apropriadamente chamados de ‘terreiros’; havia que enfeitá-las com estátuas e chafarizes; havia que 
dignificá-las com unidades construtivas monumentais”.  
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uma série de obras consideradas fundamentais para a fomentação do projeto de 

mudança dos velhos hábitos dos citadinos128.  

Nesse conjunto, em associação a toda essa legislação e a esse leque de 

ações em prol de um crescimento controlado, da padronização urbana e da 

salubridade de Fortaleza, os “Campos129” – apresentados no subcapítulo anterior – 

irão sitiar a cidade130 em períodos de seca, tornando-se a marca fundante do 

controle da população adventícia, que passa a visitar periodicamente a capital a 

partir da grande seca de 1877-79. Esses territórios, biopolíticos por excelência, vão 

representar a expressão máxima dos dispositivos de segurança em Fortaleza e, ao 

mesmo tempo em que irão se concretizar como medidas de controle e segregação, 

vão viabilizar o uso dessa mão de obra ociosa em obras destinadas à modernização 

da capital. Haesbaert (2004, 2009, 2010), trabalhando com o pensamento de Michel 

Foucault e Giorgio Agamben, destaca que os “Campos”, em suas gradações 

diversas, são as mais radicais estratégias de contenção territorial. Em nome de 

discursos pautados no medo e na insegurança frente às “ameaças” ou aos “riscos” 

dessa massa de despossuídos, criaram-se “[...] territorialidades-limbo onde mal 

distinguimos o dentro e o fora, o limite/fronteira (entre o) legítimo e o ilegítimo” 

(HAESBAERT, 2009, p. 96).   

Eduardo Campos (1988, p. 143) observa que de fato “[...] as frentes das 

casas, como vamos encontrar pelo começo deste século [século XX], em sua quase 

totalidade são incrivelmente assemelhadas, subordinadas a idêntico padrão de 

fachadas estabelecido pelas exigências dessas posturas”. Castro (1987) aponta a 

influência do neogoticismo e principalmente do neoclassicismo na arquitetura 

cearense, ainda que, por vezes, de caráter meramente epidérmico. 

Ao longo da segunda metade do século XIX e do início do século XX, com 

todas essas ações descritas acima e a constante entrada de migrantes, torna-se 

nítida a distinção e o isolamento social entre o perímetro urbano de Fortaleza, com 

suas ruas calçadas e casario padronizado, e os arrabaldes conhecidos como 

                                                      
128 Castro (1987) destaca que, além da construção do Mercado de Ferro (projetado e fabricado na 
França), o intendente vai dedicar-se ao remodelamento e ajardinamento de várias praças da cidade, 
que passaram a ter canteiros repletos de flores, cópias de estatuária grega, vasos importados e 
chafarizes.   
129 Em suas várias denominações: abarracamentos, campos de concentração, currais, entre outras. 
Para uma análise aprofundada dos “Campos” no Ceará, ver Neves (2000) e Rios (2001). 
130 Ver também Vieira (2002). 
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“Areias”131, por conta da ausência de calçamento, onde as camadas populares 

encontravam a possibilidade de construir suas choupanas e reproduzirem seus 

modos de vida. Motta (2003, p. 166, grifo do autor) conceitua as Areias como 

territórios alternativos, destacando: 

 

Esses territórios, marginais ao centro, constituíram-se o referencial maior 
do progresso que se impunha na cidade. Na medida em que o progresso 
criava exclusão, também permitia comportamentos desviantes que 
forjavam zonas de tolerância. Esta permissividade atenuava a tensão 
gerada pela pobreza absoluta da maioria da população urbana, permitindo 
certa flexibilidade que perpetuava a dominação. O pacto silencioso da 
tolerância durava enquanto os pobres observavam os limites precisos de 
sua existência, pois, no centro da cidade, meretrizes, costureiras, artistas, 
enfim, toda a pobreza urbana e seus casebres conceituaram a sofrer 
constantes investidas dos poderes públicos132.  

 

As posturas aprovadas pelo Decreto No 70, de 13 de dezembro em 1932, 

por exemplo, vão dedicar um capítulo específico para as casas populares, 

autorizando em seu artigo Art. 345 a construção dessas habitações apenas na zona 

suburbana e a uma distância nunca inferior a cem metros da zona urbana da cidade. 

Essas habitações populares deveriam obedecer a várias condições, dentre elas, a 

obrigatoriedade da cobertura de telha ou outro material incombustível. Entretanto, 

autorizava-se o uso de argamassa de barro (FORTALEZA, 1933). Como bem 

observa Silva (2006), antes que se aproximassem muito das “famílias de bem e de 

bens”, os rígidos códigos de obras e de postura entravam em vigor, orientando, 

disciplinando e controlando a vida na cidade. Sem poder atender as exigências dos 

códigos e a forte segregação imposta, os sertanejos migrantes se estabeleciam nas 

bordas, aguardando o momento de adentrar, participar e desfrutar da cidade. 

Descrevendo Fortaleza dos anos de 1930, Eduardo Campos (1996, p. 

51), assevera que a cidade estava “[...] dividida em duas metades de gente: a que 

                                                      
131 Ver Theophilo (1997 [1904]). 
132 Ponte (1993, p. 111), mesmo ressaltando o tom exagerado da posição antiacciolista de Rodolpho 
Theophilo, afirma: “Sempre que pode, Teófilo faz em seu registro duras críticas à administração do 
governo Accioly no campo da saúde urbana. A principal delas é a acusação de que os poderes 
públicos  se preocupavam bem mais com o aformoseamento da Capital do que com a insalubridade e 
promiscuidade instalada nos subúrbios. Ironiza que enquanto os forasteiros se deslumbravam com o 
embelezamento das ruas e praças de Fortaleza (remodeladas pelo Guilherme Rocha, justamente na 
época que Teófilo empreende sua cruzada médica,  1902-1903), não imaginavam a fealdade da 
sujeira e miséria que se escondiam na periferia fortalezense”.  
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morava na área de calçamento... e a que vivia (vivia?) pelas ‘areias’, e essa 

designação de ocupação do solo a significar quem morava nas embrionárias favelas 

de hoje, gente modesta abrigada quase sempre em casebres”.    

Com uma política do espaço cada vez mais atuante, consciente e 

deliberada, o espaço urbano tornou-se instrumental, lugar e meio onde se 

desenvolvem estratégias e onde elas se enfrentam (LEFEBVRE, 2008). Torna-se 

permanente a tensão entre a livre apropriação do espaço para propósitos individuais 

e sociais e o domínio do espaço por meio da propriedade privada, do Estado e de 

outras formas de poder de classe e social.  Um domínio do espaço que se traduz, 

nesse momento, no modo como indivíduos ou grupos poderosos dominam a 

organização e a produção do espaço mediante recursos legais ou extralegais, a fim 

de exercerem um maior grau de controle sobre a forma pela qual o espaço é 

apropriado por eles mesmos ou por outros (HARVEY, 2007). 

Todas essas estratégias de classe133, diante da impossibilidade de um 

fechamento integral, de um enclausuramento da cidade, vão ter um caráter sempre 

parcial e provisório, a partir de dispositivos que exerçam um efeito-barragem e que 

possam conter essas massas em uma margem de “segurança” aceitável. De fato, 

até o início da década de 1930, esse conjunto de estratégias garantiu um relativo 

sucesso na iniciativa de regular/controlar a expansão de Fortaleza. Entretanto, pela 

própria ambivalência dessas tentativas de i-mobilização territorial, pelo intenso fluxo 

de migrantes para Fortaleza e pelas resistências cotidianas intrínsecas, as camadas 

populares vão encontrar “vertedouros”, possibilidades de “contornamento”, 

conseguindo forjar essas zonas de tolerância apontadas por Mattos (2003) e 

multiplicá-las após a grande seca de 1932. 

Nesse conjunto, a seca de 1932 será considerada o marco histórico da 

proliferação de assentamentos populares com características de favelas em 

Fortaleza, dentre elas, as localizadas no grande Mucuripe. Souza (2009, p. 51) 

aponta que “[...] a maioria dos aglomerados [favelas] constituíram-se a partir de 

1930, apresentando um crescimento contínuo, como nos núcleos de Pirambu e de 

Mucuripe”, os maiores no período. Silva (1992) destaca que entre 1930 e 1950 

surgiram as seguintes favelas na cidade: Cercado do Zé Padre (1930), Mucuripe 

                                                      
133 Ver Lefebvre (2001). 
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(1933), Lagamar (1933), Morro do Ouro (1940), Varjota (1945), Meireles (1950), 

Papoquinho (1950) e Estrada de Ferro (1954). De acordo com Jucá (2000), também 

eram ocupados pela população carente o Morro do Moinho e os bairros do 

Seminário, Alto da Balança, Cajazeiras e São João do Tauape.  

Nesse momento, a multiplicação dos assentamentos populares e seus 

territórios alternativos em Fortaleza se dá de tal forma que, das 37.102 habitações 

recenseadas pelo IBGE em 1940, 50,5% não eram construídas em alvenaria, sendo 

enquadradas pela conceituação geral como “madeira”, “outra natureza” ou “natureza 

não declarada”. Os dados do recenseamento apontam, também, que 69,96% desses 

imóveis construídos a partir de métodos diferentes da alvenaria estavam localizados 

fora do quadro urbano da capital (BRASIL, 1950). Em 1963, uma pesquisa do 

Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais (IJNPS) constatou que a população 

das favelas de Fortaleza constituía-se de 79,7% de imigrantes do interior do estado, 

representando os naturais da capital apenas 20,3% do total pesquisado (MARQUES, 

1986).  
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3.3 Entre o território do vazio e o território de uso 

 

O litoral do Ceará, considerado desde os tempos do explorador português 

Martim Soares Moreno como sem proveito134, foi visto historicamente como um local 

impróprio para a prática de atividades produtivas, como a agricultura, por exemplo, 

particularmente por conta das características físico-climáticas e da resistência 

ameríndia. Nesse contexto, a ocupação do litoral se dera somente de forma pontual 

no intuito de defesa do território135 e posteriormente para o desenvolvimento da 

atividade portuária, como em Aracati, Acaraú, Camocim e Fortaleza, por exemplo, 

com a intenção do escoamento da produção, servindo de abertura para a 

comercialização de produtos que atendiam tanto a demanda externa quanto a 

demanda dos estados produtores de cana-de-açúcar.  

Mesmo sendo o ponto inicial da colonização portuguesa, o litoral não se 

concretizou como um ponto de penetração da ocupação no Ceará, que foi sendo 

ocupado somente a partir do final do século XVII e ao longo do século XVIII com a 
                                                      
134 Martim Soares Moreno escreveu para seu El-Rei que economicamente essas terras eram “sem 
proveito”, enfatizando que “[...] em todas estas léguas não há um palmo de terra que se possa povoar 
nem que dê mantimento por nenhuma maneira, tudo são areiais desertos [...]” (MORENO, 1967 
[1618], p. 185, sic).  
135 Sabe-se que, com o malogro da ocupação a partir das capitanias hereditárias, as primeiras 
tentativas de conquista do Ceará, mais de cem anos depois da chegada dos colonizadores 
portugueses, ocorreram por conta da presença francesa no norte do Brasil com a fundação da França 
Equinocial em 1594, além das tentativas de ocupação neerlandesa a partir da construção de uma 
fortificação na foz do rio Xingu, em 1599, e das fortificações inglesas no atual estado do Amapá, às 
margens do rio Amazonas, na década seguinte. Franceses, neerlandeses e ingleses questionavam a 
divisão do mundo demarcada pela bula Inter Coetera (1493) e posteriormente pelo Tratado de 
Tordesilhas (1494), que dividiram as terras a serem “descobertas” entre as coroas Portuguesa e 
Espanhola. Corsários franceses e neerlandeses eram presença constante na costa da colônia 
portuguesa durante o século XVII, colocando em cheque, em alguns momentos, o exclusivismo 
colonial português (GIRÃO, 1953; GOMES, 2015; PONTIN, 2012; PRADO JÚNIOR, 1981; STUDART 
FILHO, 1930; WALLERICK, 2007). O regimento entregue ao o capitão-mor português Pero Coelho de 
Sousa, em 21 de janeiro de 1603, apresentava como um dos objetivos: “Ordenar as cousas deste 
Estado na forma que se consiga o efeito que em semelhantes conquistas Sua Majestade pretende 
[...] e impedir-se o comércio de estrangeiros, que, contra pazes capituladas e fora da obediência a 
seu rei, vem a portos deste estado [...] donde se sabem terem levado amostras de ouro às suas 
terras” (sic). O referido documento destacava, ainda: “fará povoação e fortes nos lugares ou portos 
que melhores lhe parecerem” (REGIMENTO, 1910 [1603], p. 44-46, sic). Nesse contexto, foram 
iniciadas as primeiras tentativas de fortificação e povoamento da Capitania do Ceará, mesmo que 
economicamente não apresentasse praticamente nenhum retorno para a cora portuguesa. Urgia 
transformar as arenosas terras cearenses em uma base de operações militares que visasse assentar 
novamente o poder hispano-português no norte do Brasil, e as ordens da metrópole eram terminantes 
(STUDART FILHO, 1930). Entretanto, além da quase inexistência de razões econômicas, as 
motivações geopolíticas externas também desfaleceram após a expulsão dos neerlandeses em 1654, 
permanecendo quase que apenas o medo da forte resistência ameríndia, das secas e de alguns 
corsários que cruzavam a costa, não havendo razões para maiores investimentos. 
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atividade pecuarista desenvolvida no interior, como destacado no subcapítulo 

anterior (DANTAS, 2003, 2007). Castro (1977, p. 25, grifo nosso), afirma que o 

século XVIII  

 

[...] vê povoar-se, a pouco e pouco, o Ceará. Praticamente do interior para 
o mar, no entanto. São imigrantes que procedem da Bahia e de 
Pernambuco. Descem o leito dos rios secos, os chapadões e a caatinga, 
tangendo o gado. A pecuária logo assumirá papel preponderante na 
economia e no sistema de povoamento da terra, cuja posse demanda luta 
e matança de índios.    

 

Nessa conjuntura, diante do insignificante interesse econômico que tem 

como marco a não formação do latifúndio, o litoral representou historicamente uma 

busca por liberdade para remanescentes ameríndios – que já habitavam o litoral136  

ou que migraram do interior – e negros, fugindo dos conflitos agrários, das secas, 

dentre outras motivações. Madruga (1992, p. 57) assevera que “era aí que se 

refugiavam e concentravam os fugitivos do sistema de colonização. Concentravam-

se índios que não se integravam ao sistema de produção e de vida dos caraíbas 

(brancos) e os negros fugitivos do sistema escravista aqui instalado”.  

Gustavo Barroso (1979 [1915], p. 7), em sua obra literária Praias e 

Várzeas, já no contexto das secas e dos retirantes, narra a saga de uma família que 

fugira do sertão, afirmando que dele “[...] migraram famintos e esquálidos, numa 

época terrível de sol e seca. Vieram procurar a vida e a acharam com facilidade 

sobre as jangadas, na planície líquida do mar”. Narrativa que se junta a muitas 

outras representações que, por muito tempo, caracterizaram romanticamente o 

jangadeiro como um homem livre e desprovido das mazelas sociais que afetavam os 

sertões, a exemplo do latifúndio, da seca e da fome137.  

                                                      
136 “Nos tempos pré-coloniais, habitavam na costa do Nordeste, do rio Jaguaribe para o sul, 
ameríndios da família tupi e no interior e praias do norte do Ceará, os tapuias [designação pejorativa 
dada pelos tupis e adotada pelos colonizadores portugueses], na sua quase totalidade do grupo cariri. 
Duas áreas culturais diferentes, de aspectos etnográficos característicos, esboçavam-se e 
desenvolviam-se desigualmente nos domínios respectivos desses indígenas” (POMPEU SOBRINHO, 
1937, p. 321).  
137 Ver também Dantas (2007). 
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Tal realidade propiciou a consolidação de várias comunidades pesqueiras 

marítimas no litoral do Ceará, de nítida descendência ameríndia138 e negra, 

caracterizadas pelo tempo lento, pelas práticas ligadas à pesca artesanal, pelo 

cultivo de vazantes, pela religiosidade139 e por todo um leque de práticas e 

representações de mundo. Diegues (1996, p. 14-15) destaca que essas populações, 

por conta desse isolamento relativo, desenvolveram modos de vida particulares que 

envolvem “[...] grande dependência dos ciclos naturais, conhecimento profundo dos 

ciclos biológicos e dos recursos naturais, tecnologias patrimoniais, simbologias, 

mitos e até uma linguagem específica, como sotaques e inúmeras palavras de 

origem indígena e negra”.       

Lima (2002, p. 85) aponta que as comunidades pesqueiras marítimas 

caracterizam-se, historicamente, por 

 

[...] um processo de trabalho artesanal que se dá no mar (a exemplo da 
pesca de peixe, de arraia e lagosta), marcado pela hierarquia baseada no 
“segredo”, e em terra, com a realização de trabalhos artesanais (bordados, 
labirintos, rendas, fabricação e reparos dos artefatos de pesca) e manuais 
(pequenos plantios de subsistência e o extrativismo vegetal). Nos dois 
espaços registram-se relações fundamentadas por laços de afetividade, de 
parentesco e apadrinhamento, a religiosidade e o lúdico. Em essência, há 
vínculos e referenciais construídos a partir da relação sociedade-natureza, 
da produção de meios de vida, de relações sociais (as mais variadas, indo 
do “escambo” ao comércio internacional), do uso do espaço social, da 
temporalidade cíclica (mas, também, sob a influência da temporalidade 
linear) e da experiência pesqueira na zona costeira140. 

                                                      
138 Cascudo (1957, 2002) expõe vários registros europeus do início da colonização referentes à pesca 
marinha dos ameríndios, praticada com o auxílio de pequenas embarcações construídas com toras 
de madeira e amarradas com cipós, que posteriormente vão ganhar modificações como a introdução 
da vela, bolina, remo de governo, entre outras. Especificamente no Ceará, Dantas (2007) nos lembra 
do diário de expedição do neerlandês Matias Beck no qual ele faz um rápido registro da pesca 
marítima ameríndia realizada em embarcações artesanais. Analisando um manuscrito do neerlandês 
Hessel Gerritz, Gomes (2015) observou a existência de vários perfis da costa cearense, destacando-
se um croqui da enseada do Mucuripe, que apresenta informações relevantes como as elevações do 
relevo, os locais onde os navios eram atracados e onde se embarcavam as mercadorias, a 
localização dos arrecifes e o ponto marítimo onde os ameríndios praticavam a pesca. 
139 Barroso (1979 [1915], p.10) destaca em vários momentos a religiosidade dos pescadores 
cearenses, como a do personagem Miguelinho, que, ao ser surpreendido por “um bando de tubarões 
famintos” em uma de suas pescarias, lembrou-se da padroeira “honrada pela vasta população de 
Mucuripe” e juntamente com seu companheiro prometeu velas e terços a Nossa Senhora da Saúde. 
Ressaltando a forte religiosidade dos jangadeiros nordestinos, Cascudo (2002) destaca a forte 
confiança em Deus e nos seus santos de guarda, protegendo as jangadas oscilantes.  
140 A pesca artesanal no Ceará é caracterizada por Ribeiro Neto (1993, p. 16) com nove atributos 
fundamentais: “1) raiz histórico-cultural fundamentada no tradicionalismo local, cujos conhecimentos 
são passados de pai para filho sob a influência de um ambiente cultural determinado; 2) pequena 
escala de produção por unidade produtiva, limitada pela própria modalidade de captura e reduzida 
capacidade autônoma de mar das embarcações pesqueiras com diminuto porte estrutural; 3) 
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Distinguindo as áreas etnográficas no Nordeste do Brasil colônia, Pompeu 

Sobrinho (1937, p. 323) destacou a existência de uma zona dos vaqueiros, 

dominando a caatinga do sertão nordestino, uma zona dos engenhos, “dominando o 

litoral e os vales húmidos da costa ao ocidente da Serra do Mar” (não existente no 

Ceará) e uma zona dos pescadores, dominando as praias baixas, arenosas e 

bordeadas de dunas, onde o elemento ameríndio “[...] se faz a maioria, sendo os 

outros elementos em proporções sensivelmente iguais entre si – o branco e o 

negro”. O autor observa, ainda, que mesmo no período colonial pequenas 

perturbações já se registravam, quebrando o ritmo étnico dentro dessas áreas, onde 

somente as zonas dos pescadores não tinham sofrido infiltrações que lhes criassem 

excepcionalidades. 

Não oferecendo condições propícias a lavouras de longo ciclo vegetativo, 

salvo zonas muitos restritas de “certos e raros vales frescos”, a atividade econômica 

por excelência das zonas de praia cearenses vai ser a pesca, no mar e nos 

estuários, complementada com o desenvolvimento da “lavoura pouco exigente da 

mandioca e eventual cultura de legumes, cereais e algodão” (POMPEU SOBRINHO, 

1937, p. 222).  

Neves (2007), apresentando os dados de Luiz Geraldo Silva em Os 

Pescadores na História do Brasil, que traz um demonstrativo da composição étnica e 

socioeconômica dos pescadores matriculados na Capitania dos Portos entre 1854 e 

1864, destaca que as comunidades pesqueiras marítimas cearenses eram 

constituídas especialmente por indígenas ou descendentes e negros libertos. O 

estudo traz para o caso do Ceará uma composição formada por 83% de negros 

livres, 3,4% de índios e 11,3% de brancos. Todavia, Neves observa que, desde 

1863, a população ameríndia havia sido extinta no Ceará por decreto e que 

                                                                                                                                                                      
simplicidade tecnológica que nunca poderia ser identificada como alto índice de eficiência, 
predominantemente do esforço humano em detrimento do trabalho mecanizado; 4) participação  de 
uma certa parcela de mão de obra familiar no processo produtivo; 5) fragmentação do processo 
produtivo, dedicando-se exclusivamente à captura, ao contrário da pesca industrial, que captura, 
beneficia, comercializa e exporta a produção; 6) dependência a um amplo mercado de 
comercialização comandado por uma vasta rede de intermediação; 7) os produtos da sua atividade 
econômica não são totalmente consumidos localmente; em sua maioria, destinam-se ao 
abastecimento de aglomerados urbanos de maiores proporções, dos quais depende o suprimento de 
produtos industrializados que fazem parte do seu equipamento de trabalho e do seu consumo diário; 
8) baixo nível de remuneração dos pescadores, com a predominância de relações de parceria como 
forma de renda da força de trabalho; 9) baixa capitalização da atividade”. 
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possivelmente muitos desses “indígenas extintos” tenham migrado para a categoria 

étnica de “negros”, já que era mais difícil para os pobres migrarem para a categoria 

“brancos”.  

Em 1863, os pescadores cearenses matriculados na capitania do porto 

estavam incluídos na categoria “pessoal marítimo”, que englobava indivíduos 

empregados na navegação de longo curso, cabotagem, tráfego dos portos e rios, e 

na pesca.  Dos 1.129 marítimos matriculados, 175 eram brancos, 51 índios, 808 

pardos e 47 pretos, além de 28 estrangeiros brancos e 20 escravos pretos e pardos 

(BRASIL, 1863). Xavier (2010) nos lembra que a partir da década de 1830, no 

Ceará, começa a ser construído um discurso para invisibilizar a população ameríndia 

e sua identidade, sendo ignorados no discurso dominante e ocultados através de 

outras categorias étnicas, especialmente a de pardos. A partir de meados do século 

XIX, nota-se efetivamente um progressivo e exagerado decréscimo dos ameríndios 

dos registros oficiais. 

A pouca funcionalização do litoral possibilitava, também, certa mobilidade 

para esses trabalhadores do mar, que podiam se transferir para outros pontos do 

litoral na procura de bons pesqueiros, como também por conta da transgressão 

marinha, da movimentação dos campos de dunas, entre outras motivações. As 

próprias moradias típicas dos pescadores, construídas com varas de madeira e 

palha, que apresentam uma nítida influência ameríndia, caracterizam essa 

mobilidade, pois facilmente eram construídas ou desfeitas, diferentemente de uma 

residência de alvenaria. Nascimento (2009, p. 7), ressaltando a mobilidade dos 

Tremembés de Almofala, no município de Itarema, afirma: 

 

A mobilidade no interior da terra do aldeamento e a migração pela costa 
litorânea nordestina fazem parte de um antigo costume da comunidade 
Tremembé. Na região da praia, até a década de 1950, as famílias 
tremembés mudavam-se com frequência, desmontando e reconstruindo 
suas cabanas de palha dentro de suas comunidades específicas, e 
migravam principalmente para o Maranhão, para visitar parentes e pescar. 
Faziam esses dois tipos de deslocamento, com a certeza de ao retornarem 
reencontrarem suas antigas moradas. 

 

Essa possibilidade de mobilidade pelo litoral cearense vai marcar, por 

exemplo, a formação da comunidade pesqueira marítima do Cumbuco (Colônia Z-7) 
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no município de Caucaia, a partir da década de 1920, especialmente por pescadores 

de Fortaleza e de outros pontos do litoral cearense (CAVALCANTE, 2012). Na 

capital cearense, um exemplo significativo disso é a presença expressiva de famílias 

pescadoras oriundas de outras partes do litoral cearense na comunidade do 

Serviluz, especialmente dos municípios de Acaraú e Itarema, que, mesmo chegando 

já na década de 1960 – marco da incorporação efetiva de parte faixa leste do litoral 

de Fortaleza pela cidade formal –, vão encontrar abrigo nas areias da “esquina” da 

cidade (NASCIMENTO, 2009; NOGUEIRA, 2006).  

Uma moradora do Farol, no Serviluz, oriunda do município de Acaraú, em 

entrevista a Silva (1992, p. 65), narrou sua chegada e a de outras famílias 

pescadoras:  

 

Bem, primeiro veio o Seu Chico, procurou o terreno, quando encontrou, 
avisou prá gente e nós veio com todos os filhos. Depois veio nosso 
compadre Zé com a Dona Corrinho. Dona Corrinho falou com o irmão dela 
que veio com a mulher e as três crianças. A gente morava tudo perto lá em 
Acaraú. Começamos logo o nosso barraco e estamos aqui até hoje. Agora 
tem muita gente daqui mesmo. Mas no começo a gente conhecia todo 
mundo (sic).  

 

Carleial (2002) nos lembra dessas “redes de solidariedade” entre os 

imigrantes pobres em Fortaleza, quando trata das experiências de organizações 

familiares e de conterrâneos que viabilizam a chegada de novos contingentes 

populacionais.  Campos (2012) e Nogueira (2006) informam que em feriados mais 

extensos, como no carnaval e na semana santa, famílias que migraram de outras 

cidades praieiras cearenses para o Serviluz chegam a fretar ônibus para visitar 

parentes que não migraram para a capital. No carnaval, por exemplo, anualmente 

partem cerca de cinco ônibus lotados de passageiros rumo ao município de Acaraú. 

Essa realidade se manteve parcialmente até décadas recentes, mesmo 

com as históricas políticas de normatização e fixação no território, como a criação 

das Estações Marítimas e posteriormente com a criação das Colônias de 

Pescadores – com estrutura semelhante às guildas espanholas –, que autorizavam o 

exercício da profissão somente aos pescadores cadastrados em suas respectivas 

colônias (DANTAS, 2003; DIEGUES, 1995).         
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A cidade de Fortaleza, mesmo encrava no litoral, manteve por um longo 

período de tempo apenas ligações pontuais com as zonas de praia. A cidade 

cresceu social e economicamente ligada ao sertão, constituindo-se como cidade 

litorânea com alma sertaneja, uma cidade litorânea-interiorana141, como nos diz 

Dantas (2011), direcionando sua estrutura urbana para o interior e crescendo de 

“costas para o mar” e mantendo em sua frente marítima apenas as instalações 

portuárias e de defesa. 

Rocha Júnior (1984) ressalta que dos prédios e espaços públicos 

importantes que foram sendo construídos em Fortaleza apenas o Forte Nossa 

Senhora da Assunção e o Passeio Público exploravam vistas para o mar. Os prédios 

da Santa Casa de Misericórdia, da Penitenciária e da Estação Ferroviária, por 

exemplo, constituíam-se em barreiras visuais e de acesso entre a cidade e a faixa 

praiana, dificultando os pontos de contato.   

Dantas (2011, p. 35) observa que as ações de Adolpho Herbster, na 

segunda metade do séc. XIX, são relevadoras dessa realidade descrita: 

 

Mediante a construção de conjunto de bulevares, ele [Herbster] orienta o 
crescimento de Fortaleza para a zona oeste (atual Avenida Imperador), 
para a zona leste (atual Avenida Dom Manuel) e para a zona sul (atual 
Avenida Duque de Caxias). A zona norte, representada pelas zonas de 
praia, não foi considerada. Seu plano limita-se a orientar a ocupação da 
zona de porto, principal lugar no estabelecimento de relações da cidade 
com o mar [...]. 

 

Essa circunstância era corroborada pelos medos, repulsas e lendas, 

presentes no imaginário social, os quais acabavam por afastar o litoral das práticas 

sociais dos citadinos – território do vazio, como diz Corbin (1989) –, ficando o local 

restrito apenas às práticas portuárias, de defesa e atividades consideradas 

insalubres (CORBIN, 1989; DANTAS, 2009b; DIEGUES, 1995; MADRUGA, 1992; 

PERON, 1996).   

A própria zona portuária de Fortaleza – quando localizada na praia 

contígua à cidade que se consolidava –, mesmo representado a janela aberta para 

                                                      
141 “Na sua condição de cidade sertaneja e metrópole do semiárido, Fortaleza revela e 
contém em sua realidade urbana a mescla de litoral e sertão” (SILVA, 2007). 
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as mercadorias e ideias vindas do outro lado do Atlântico, o que gerava grande 

movimentação, era um local com os quais as classes abastadas mantinham apenas 

contatos efêmeros, especialmente quando intentavam partir para a Europa ou para 

outra parte do Brasil (DANTAS, 2007, 2009). Dantas (2009b) observa que a zona 

portuária era aliás desaconselhada às “pessoas de bem”, principalmente nos 

momentos de transporte de mercadorias, pois eram marcados por um intenso fluxo 

de trabalhares que “[...] andavam como o pai Adão, apenas com uma guisa de tanga 

[...]” (PAIVA, 1993 [1889], n.p.). 

Rocha Júnior (1984) afirma que o desinteresse pela faixa praiana era tão 

marcante que os serviços mais insalubres foram sendo ali instalados: o Paiol de 

Pólvora, que por muito tempo esteve localizado no Largo da Misericórdia; o 

Gasômetro, dos tempos da iluminação a gás (1867); a “rampa”, localizada na 

encosta que separava a Santa Casa de Misericórdia e o mar, que por bastante 

tempo foi o local de depósito do lixo da cidade.  

O mar constituiu-se, também, como o principal destino dos esgotos 

domiciliares, comumente armazenados em recipientes conhecidos como “quimoas” e 

posteriormente despejados na praia. A já citada Resolução Nº 1.818, de 1o de 

fevereiro de 1879, trata, em seu quinto capítulo, da “salubridade das casas, 

quintaes, ruas e esgotamentos”, declarando no Art. 74, § 3 a proibição de “fazer 

limpeza ou despejos de matérias feccaes em outro lugar que não seja na praia, do 

porto das jangadas para baixo e da ponte do desembarque para cima” (CEARÁ, 

1879b, p.1, sic).  

Na década de 1910 é instalada, em frente à Rua da Praia, a Usina de 

Luz e Força do Passeio Público, de propriedade da The Ceará Tramway Light & Co., 

com a função de alimentar os bondes elétricos que vinham substituir os antigos 

bondes de tração animal. As cinzas provocadas pela queima da lenha da usina se 

espalhavam pela faixa de praia de tal modo que parte do assentamento popular 

denominado Arraial Moura Brasil passou a ser chamado, também, de “Curral das 

Cinzas”.  

Esse desinteresse pelo litoral de Fortaleza, materializado na parca 

funcionalização econômica e na insignificante ocupação, e associado à forte 

atratividade gerada pela possibilidade de maiores ganhos com a venda do pescado 
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para os citadinos da capital, tornaram-no um dos maiores refúgios de pescadores 

artesanais marítimos do Ceará, que se abrigavam com suas “[...] palhoças metidas 

na areia como no gelo a cova dos esquimós” (PAIVA, 1993 [1889], p. n.p.). Em 

1863, por exemplo, era nas praias de Fortaleza, Aracati, Cascavel, Trairi, Mundaú, 

Acaraú e Granja onde se faziam as maiores pescarias em “curraes, redes, e a corso 

em jangadas” no Ceará (BRASIL, 1863, p.348, sic). 

No Álbum de Vistas do Estado do Ceará, publicado em 1908, pode ser 

visualizado, por exemplo, uma rara imagem das choupanas dos pescadores e outra 

das embarcações ancoradas na areia, ambas no denominado “Bairro dos 

Pescadores”, na Praia do Peixe/Porto das Jangadas, futura Colônia Z-1. 

 

Figuras 15  e 16 – Bairro dos Pescadores e Porto das Jangadas (1908) 

  
Fonte: Álbum... (1908). 

 

Pompeu Sobrinho, já em 1937, vai ressaltar que, mesmo em grandes 

cidades no Nordeste, os pescadores apareciam imediatamente nos subúrbios, “[...] 

com a sua feição própria, as suas jangadas, os seus hábitos seculares, cantigas e 

modo de vida, sem que uma brecha, fora dessas mesmas cidades, ameace 

diferenciação digna de nota” (POMPEU SOBRINHO, 1937, p. 324). Para o autor, 

nas grandes capitais litorâneas, a força da civilização moderna esforçava-se para 

subtrair o homem às contingências criadas pela ambientação física, estabelecendo 

regras racionais de higiene alimentar, de defesa sanitária, etc., caminhando para 

uma indiferenciação cultural, cujas consequências ainda eram desconhecidas. 



115 
 

Entretanto, até nos países considerados mais cultos e particularmente no Brasil, 

ainda se estava muito longe dessa indistinção142 (POMPEU SOBRINHO, 1937). 

Florival Seraine, citado por Cascudo (2002, p. 141, grifo nosso), em 

meados do século XX, afirmou: 

 

A pesca é realizada por meio de jangadas em grande trecho do litoral 
cearense, especialmente o que se estende da praia do Pacém à de Caiçara, 
no município de Aracati. Em Paracuru, Imboaca, Caponga, Canoa-
quebrada, Pirambu, Arpoadores, são utilizadas as embarcações aludidas, 
mas não resta dúvida que da praia de Iracema (antiga praia do Peixe), era 
Fortaleza, ao porto vizinho do Mucuripe é onde se encontram os maiores 
núcleos de jangadas pescadoras. 

 

Esses pescadores historicamente passaram por um leque de imposições 

no sentido de assegurar a alimentação dos citadinos, como enfatiza, por exemplo, 

Brígido (1980 [1912], p. 61), tratando dos artigos da Câmara aprovados em 26 de 

outubro de 1811: “As pescarias e consumo do peixe, tudo estava regulado de um 

modo vexatório, ficando os pescadores reduzidos a uma condição quase servil e 

prevalecendo sempre a lei do maximum, que passava por verdade econômica 

naquelas eras”. Os pescadores eram obrigados, também, a pagar o dízimo do 

pescado, que foi reformulado em 1821 e chegou a ser extinto na década de 1830, 

mas foi restabelecido por lei provincial e cobrado por arrematação, o que dava “[...] 

lugar a extorsões e vexações da parte dos malsins arrematantes contra o pobre 

pescador” (BRASIL, 1863, p. 617).  

Em 15 de novembro de 1862, foi aprovada uma lei estabelecendo a 

abolição do dizimo do pescado e sua substituição por um imposto cobrado por cada 

canoa ou jangada, curral e rede de pescaria, empregadas na pesca nos portos da 

capital e dos outros portos do litoral da província: 

 

                                                      
142 “As forças orientadoras do meio físico sobre o homem e a sociedade ainda preponderam, 
imprimindo caracteristicamente a sua marcha indelével no facies social e histórico, criando 
consequentemente diferenciações flagrantes, armando dissimetrias ricas de elementos, donde resulta 
a multiplicação de fenômenos de toda a espécie na ordem cultural, social e histórica” (POMPEU 
SOBRINHO, 1937, p. 324-325). 
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Art. 1.º Por cada canôa ou jangada empregadas na pesca nos portos desta 
capital ou Mucuripe, pagarão os proprietarios 24$ réis admittindo ellas tres 
pessoas, e 16$ réis admitindo somente duas. 
 

Art. 2.º Por cada jangada ou canôa empregadas na pesca no outros portos 
do littoral da província, pagarão os proprietarios 5$ rs. 
 

Art. 3.º Por cada curral de pescaria na costa pagarão os proprietarios 10$ 
réis e nos rios 5U rs. 
 

Art. 4.º Por cada rede de pescaria na costa, pagarão os proprietarios 10U rs. 
e nos rios 5U rs. 
 

Art. 5.º Os impostos estabelecidos serão pagos na thesouraria provincial e 
collectorias no mez de janeiro de cada anno, verificando-se a tripolação das 
jangadas e canôas pela matricula da capitania do porto. 
 

Art. 6.º Fica abolido o imposto do dizimo de pescado. 
 

Art. 7.º Revogão se as leis e disposições em contrario. – Paço da 
assembléa legislativa provincial do Ceará 5 de novembro de 1862. – O 
deputado, Miguel Severo de Souza P (CEARÁ, 1862b, p. 1, sic) 143. 

 

Na década de 1860, com as mencionadas políticas de normatização e 

fixação no território, os pescadores da Província do Ceará foram divididos em 18 

estações marítimas, localizando-se em Fortaleza a 8ª estação, denominada “Barra 

do Ceará”, com 9 pescadores cadastrados; a 9ª estação, denominada “Capital do 

Ceará”, com 201 pescadores cadastrados; a 10ª estação, denominada “Mucuripe”, 

com 80 pescadores cadastrados144. Em 1920, é formada a Confederação dos 

Pescadores do Ceará, que transformou as 18 estações marítimas em Colônias de 

Pescadores. Em Fortaleza, as colônias vão ser a Z-1 (Praia do Peixe), a Z-2 

(Mucuripe) e a Z-12 (Praia dos Arpoadores) (AZEVEDO, 2001; BRASIL, 1863).  

A criação das Colônias de Pescadores, a partir de 1919, representou, ao 

mesmo tempo, uma estratégia político-econômica no intuito de organizar a atividade 

da pesca no litoral brasileiro, limitando o exercício da pesca a profissionais 

pescadores cadastrados em suas respectivas colônias, e uma estratégia geopolítica 

de defesa do território, pois os pescadores e suas colônias – as sentinelas 

avançadas do litoral – poderiam ser úteis na proteção do território enquanto reserva 

naval (DANTAS, 2007; DIEGUES, 1995; LIMA, 2002).  

                                                      
143 No ensaio estatístico de Brasil (1863), consta o tributo de 12$000 reis sobre as jangadas e 20$ 
reis sobre os currais e redes, imposto que, em sua visão, era demasiadamente oneroso e tenderia a 
acabar com a indústria dos currais de pesca, sendo considerada uma imposição altamente impolítica, 
porque encareceria um gênero alimentício de primeira necessidade consumido pela classe mais 
pobre. 
144 Ainda em 19 de maio 1846, por meio do Decreto N° 447, foi determinada a criação dos Distritos de 
Pesca e a obrigatoriedade de matrícula dos pescadores na Capitania do Porto 
(COLLECÇÃO...,1846). 
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Entretanto, mesmo enfrentando grandes dificuldades, esses 

desbravadores do mar e suas comunidades pesqueiras marítimas vão conseguir 

reproduzir longamente seus modos de vida específicos, praticando a “pequena 

produção mercantil”, que, de acordo com Diegues (1995, 1996), caracteriza-se pela 

pesca artesanal voltada, sobretudo, para a venda, ainda que parte da produção seja 

destinada à subsistência familiar. Vão formar verdadeiros territórios de uso145, não 

apenas numa dimensão concreta e econômica que se caracteriza pela atividade da 

pequena produção mercantil, mas também numa dimensão simbólica e efetiva, 

permeada de representações e de todo um imaginário mitológico e religioso, como 

afirma Bonnemaison (2002, p. 120) referindo-se às aldeias de Madagascar: “[...] a 

terra não era apenas um lugar de produção, mas também um suporte de uma visão 

de mundo”. Territórios de reprodução da vida, configuravam-se de modo bem mais 

vasto e fluido do que o território camponês, por exemplo, abrangendo também a 

porção marinha, de uso comum. 

Até a segunda metade do século XX, os principais conflitos e lutas 

enfrentados pelos pescadores cearenses eram essencialmente ligados ao mar e à 

dura labuta pesqueira, embora fossem (re)produzidos em terra firme. Os anos de 

1910 e 1920, por exemplo, foram marcados pela consolidação do pescado como 

mercadoria, quando surgiram as figuras dos marchantes (atravessadores) e dos 

proprietários de jangadas, não pescadores que praticamente ficavam com todos os 

ganhos das fainas em alto mar. Essa situação, somada à falta de direitos sociais de 

resguardo ao pescador, levou quatro pescadores cearenses, em 1941, a viver uma 

famosa saga de 61 dias em uma pequena jangada de piúba – a jangada São Pedro 

– rumo ao Rio de Janeiro, então capital federal. O intuito era sensibilizar o 

presidente Getúlio Vargas a respeito da ausência de leis de amparo ao pescador e 

denunciar as injustiças e irregularidades ocorridas no universo da pesca, 

materializadas principalmente nas práticas tanto dos marchantes, que 

comercializavam o pescado, colocando-se entre o pescador e o mercado 

                                                      
145 Haesbaert (2007), trabalhando com o pensamento de Jean Gottman, usa a expressão “território 
como abrigo” para distinguir do espaço funcionalizado pelo aparato estatal-empresarial denominado 
“território como recurso”. 
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consumidor, como também dos donos de jangada, que recebiam metade da 

produção, mesmo ficando no seco146 (NEVES, 2007, 2015). 

É nesse contexto que vão ser captados os principais registros 

iconográficos do longínquo povoado do Mucuripe147. Em 1942, o cineasta Orson 

Welles, que ficara mundialmente conhecido com o filme Cidadão Kane (1941), 

aportou em Fortaleza para gravar um episódio de seu documentário It’s All True. 

Welles queria mostrar para o mundo a história do raid dos quatro pescadores 

cearenses que, no ano anterior, embarcaram da Praia de Iracema em uma pequena 

jangada de piúba rumo à capital federal, buscando sensibilizar o presidente Getúlio 

Vargas a respeito da situação dos pescadores artesanais cearenses.  

Mesmo afirmando que queria mostrar o “verdadeiro Brasil”, diferente 

daquele que o turista americano estava acostumado a ver, o cineasta decidiu 

ambientar seu documentário na povoação do Mucuripe, e não na Praia de Iracema, 

de onde saíram os quatro pescadores. Nessa época, apesar do início da construção 

do novo porto e da expansão da ocupação popular não vinculada estritamente à 

atividade da pesca, o Mucuripe ainda era considerada uma “exemplar vila de 

pescadores”. Era essa vila que “[...] daria uma ambiência de uma isolada 

comunidade de pescadores [o que já não era possível na Praia de Iracema, como 

vai ser tratado no próximo capítulo], com palhoças à beira-mar, mulheres labirinteiras 

nas portas das cabanas a trançar os fios das linhas de seu bordado, enquanto a 

comunidade em volta tocava a modesta vida” (NEVES, 2007, p. 231)148.   

 

 

                                                      
146 Trabalhando com informações do Jornal Última Hora, editado no Rio de Janeiro, Neves (2015) 
informa que, em 1951, dos cerca de 1.200 jangadeiros que residiam entre o Mucuripe e a Volta da 
Jurema, apenas 23 eram donos das embarcações usadas na atividade da pesca. 
147 Imagens do Mucuripe vão aparecer de forma bastante escassa e parcial apenas a partir da década 
de 1930. Matos (2009, p. 170) nos lembra que nesse período o Mucuripe ainda era um distrito 
longínquo da capital e que ainda não havia sido pontuado nos projetos urbanos, tendo pouco 
destaque nos bancos de imagens da cidade. 
148 Neves (2007, p. 231) destaca que essa decisão pode ser interpretada como uma visão romântica 
do diretor, “[...] marcada pelas fontes escritas e relatos oficiais de viagem, construindo, assim, uma 
visão exemplar e ideal de vida daqueles homens, demonstrando que não haviam sido ‘contaminados’, 
ainda, pelos valores, política e estilo de vida da grande cidade. Mas, por outro lado, é possível 
interpretar também que, com a utilização desse recurso, Welles queria garantir para os jangadeiros 
um lugar de autonomia nas decisões gerais sobre suas vidas e, particularmente, frente à decisão 
sobre a viagem reivindicatória”. 
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Figuras 17 e 18 – Cenas do episódio Four men on a raft 

  
 

  
Fonte: <http://www.youtube.com/watch?v=7Hy-4cI3EVc>. Acesso: Acesso: 22  abr. 2014. 

 

Dona Záida Amora, que acompanhou as filmagens de Orson Welles, 

descreveu, em entrevista para Blanchard Girão, como era a povoação do Mucuripe 

na década de 1940:  

 

Isto aqui não passava duma pequena aldeia de pescadores. Casebres 
cobertos de palha de coqueiro, um terreno batido na frente, onde colocavam 
um coqueiro deitado sobre duas forquilhas, o banco onde se sentavam 
todos, ao cair da noite alumiada por lamparinas. Dentro do casebre – vi tudo 
bem de perto e posso contar –, havia pouca coisa. Um catre de varas, com 
palhas de bananeiras como colchão, uma trempe com um pote em cima e 
uma caneca de flandre ao lado, dentada, para tirar água, que se bebia em 
latas vazias de Leite Moça. Casa de pescador não tinha cadeiras. Nem 
mesas. Comia-se no chão, numa esteira de palha, e em pratos de ágate, 
colheres também do mesmo material, comida preparada em fogão a lenha 
(de barro), em panelas também de barro ou de ferro. Havia ainda umas 
forquilhas nos cantos do casebre par amarar as redes de dormir, que 
permaneciam, aliás, enroladas quando não em uso. Um caixão de madeira, 
encostado na parede de taipa, guardava os poucos utensílios e pelos 
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cantos os instrumentos de trabalho da família: remos, samburás, facas do 
pescador e as grades de bordar da mulher e filhas (GIRÃO, 1998, p. 155)149. 

 

Relevantes também vão ser as imagens captadas a partir das lentes do 

cearense Chico Albuquerque, que fora encarregado dos registros fotográficos das 

filmagens do cineasta Orson Welles (ver Figuras 19 e 20), e uma década depois, em 

1952, volta à comunidade pesqueira e realiza outro riquíssimo ensaio fotográfico, 

evidenciando especialmente o cotidiano e o ofício dos intrépidos lobos do mar, 

considerados representantes da raça forte, altiva e brava que povoa o Nordeste 

brasileiro (ver Figuras 21 e 22)150. Mesmo com todas as transformações em ebulição 

na povoação no período, Chico Albuquerque vai captar o Mucuripe a partir da visão 

de uma exemplar e ideal vila de pescadores artesanais marítimos, com suas 

palhoças encravadas na areia e jangadas de piúba ancoradas na praia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
149 Dona Záida afirmou, ainda, que mesmo a vida caminhando quase do mesmo modo como “dos 
tempos dos índios”, não havia fome entre os pescadores do Mucuripe: “O alimento principal era o 
peixe, mas a mesa do pescador tinha uma certa fartura. Manhã bem cedinho, a lenha queimava no 
fogão para o café acompanhado geralmente de cuscuz ou tapioca com muito leite de coco (o coco 
era nativo e abundante por quase toda parte), às vezes, broa de goma, e batata doce. Batata doce 
nunca faltava, pois no Mucuripe, em toda parte, encontrava-se a plantação dela. Eram leiras e leiras 
de batata doce, onde hoje se pode ver os arranha-céus luxuosos da Beira-Mar” (GIRÃO, 1998, p. 
155-156). 
150 Ver Neves (2007). 
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Figuras 19, 20, 21 e 22 – Mucuripe sob o olhar de Chico Albuquerque  

   
 

   
Fonte: <www.chicoalbuquerque.com.br/>. Acesso: 31 jul. 2014.  

 

Padre Nilson, também em entrevista a Blanchard Girão, destacou o 

Mucuripe no início da década de 1950, momento em que o fotógrafo cearense volta 

a fotografar a localidade praiana:  

 

Isto lembrava uma espécie de taba. Dezenas de choupanas 
acomodadas no areal enorme. Eram as moradias predominantes, 
acolhendo, em quase todas, famílias de pescadores. Aqui e ali, 
quebrando a harmonia, uma casa melhor, de tijolo e telha, de gente 
que subira na situação financeira ou de adventícios que escolhiam o 
Mucuripe como local para suas férias anuais. A matriz de Nossa 
Senhora da Saúde ficava no cimo da duna, do alto da qual se 
divisava a praia branca que, manhã cedinho ou ao entardecer, 
fervilhava de jangadas (GIRÃO, 1998, p. 203). 

 

Contudo, como destacado no subcapítulo anterior, ainda na segunda 

metade do século XIX, a cultura urbana em Fortaleza consolida-se como um símbolo 

central do “modelo hegemônico de bem-estar e estar bem no mundo”, 
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concretizando-se, também, como uma última utopia da população interiorana, um 

último delírio de mudança substancial de vida, diante da complexa problemática 

enfrentada no campo, o que aumentava fortemente o fluxo de migrantes para 

Fortaleza. Os acontecimentos que justificariam a fascinação e a atração por 

Fortaleza estavam intimamente ligados à estrutura agrária (concentração de terras, 

lei de terras, seca, etc.), ao déficit de confiança nas instituições (civis, eclesiásticas, 

estatais) e à ordem do desejo, ou seja, “[...] a fascinação das camadas populares 

pelo exotismo e pelo ‘soberbo’ da cultura urbana, e a cidade como espaço possível 

de concretização das necessidades sociais dos desejos de reconhecimento 

individual e coletivo” (SANTIAGO, 2002, p. 117). 

Barreira (1992) bem observa que a “crise urbana” é também ocasionada 

pela “crise agrária”, que expulsa grande contingente populacional para a cidade. 

Tendo em vista que grande parte desses trabalhadores não terá acesso aos 

benefícios da estrutura urbana, seja emprego ou moradia, as crises das cidades têm 

raízes mais estruturais que urbanas. Não obstante, essa crise, que em sentido 

estrito não é de origem intrinsecamente “da cidade”, traduz-se posteriormente em 

termos especificamente urbanos, manifestados na paisagem e na vida citadina 

(SCOTT; STORPER, 2014). A crise irá se (re)produzir no urbano – não como mero 

rebatimento ou repetição151 –, inicialmente por conta das demonstradas estratégias 

biopolíticas de controle territorial que buscavam ao máximo conter o acesso desse 

contingente populacional à zona urbana estabelecida da cidade, como também por 

conta da prática rentista dos latifundiários urbanos e das dificuldade de acesso a 

emprego e renda. Lefebvre (2001, p. 75) afirma que a dissolução da estrutura 

agrária nos países “em vias de desenvolvimento” empurra 

 

[...] para as cidades os camponeses sem posses, arruinados, ávidos de 
mudança; a favela os acolhe e desempenha o papel de mediador 
(insuficiente) entre o campo e a cidade, entre a produção agrícola e a 
indústria; frequentemente a favela se consolida e oferece sucedâneo à vida 
urbana, miserável e no entanto intensa, àqueles que ela abriga.  

 

                                                      
151 Ver Lefebvre (1973, 2001, 2004). 
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Nesse contexto, os terrenos localizados nas proximidades da ferrovia, de 

indústrias, às margens de rios e especialmente nas zonas de praia, tornam-se, para 

a população migrante, territórios estratégicos de resistência e de inserção na cultura 

urbana. Os retirantes oriundos dos sertões vão encontrar, a exemplo dos 

pescadores, abrigo nos pouco valorizados terrenos arenosos e de dunas, onde o 

regime de propriedade e o controle urbano não exerciam uma função restritiva à 

ocupação (SOUZA, 2009).  

Dantas (2011, p. 48) observa que o movimento de ocupação das zonas de 

praia pelas camadas populares corresponde essencialmente “[...] à demanda por 

habitação, reprimida, dos retirantes que não conseguem se estabelecer na cidade, 

vendo-se forçados por política higienista de ordenamento e controle social a se fixar 

nos terrenos de marinha, lugar privilegiado de concentração deste segmento da 

população”152. 

A zona litorânea de Fortaleza, devido à presença das últimas estações da 

estrada de ferro, era o ponto inicial de contato entre a cidade e os comboios de 

retirantes que chegavam de trem à capital. Muitos desses retirantes não tardavam 

em erguer suas choupanas nas proximidades do mar. Em 1900, por exemplo, 

quando Pedro Borges, o então novo Presidente do Ceará, desembarca em 

Fortaleza, depara-se com o aspecto de nudez, fome e miséria dos retirantes 

aglomerados nas praias da capital: 

 

Parti com bastante confiança na execução do preceito constitucional, e 
achei-me no Ceará alguns dias antes da apocha legal, em que devia tomar 
conta de sua administração. Ao desembarque se me deparou logo o mais 
tocante e vivo testemunho da infeliz situação dos retirantes de vários pontos 
do interior do Estado, agglomerados na praia, nas praças, sob as arvores, 
em completo desabrigo, expostos aos raios de um sol abrasador, – a 
cumprir, na crueza do quadro que se offerecia, o aspecto da nudez, da 
fome, da miseria que a todo attribulava! (CEARÁ, 1901, p. 24, sic). 

 

                                                      
152 “As dificuldades impostas, ao morar na cidade construída para as classes abastadas, induzem a 
ocupação das zonas de praia por importante contingente de emigrantes pobres do sertão. Eles 
estabelecem-se nos terrenos de marinha, área anteriormente ocupada pelas comunidades de 
pescadores, denotando crescimento dos efetivos demográficos, marcado por estado de saturação 
cujo testemunho, após final do século XIX, são as favelas”. (DANTAS, 2011, p. 36). 
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Ainda nas últimas décadas do século XIX, forma-se o mencionado Arraial 

Moura Brasil, que já aparece referenciado na Planta da Cidade de Fortaleza, 

levantada por Adolpho Herbster em 1888. Tratava-se de uma ocupação popular à 

beira da praia, escondida/isolada da cidade pela estação ferroviária e pelos trilhos, 

que eram cercados por ambos os lados, como pode ser observado na imagem 

publicizada inicialmente no ano de 1893 – com a legenda “City of Fortaleza and 

Beach” – no livro “The state of Ceará. Brief notes for the Exposition of Chicago as 

authorized by the Governor of Ceará”, de José Freire Bezerril Fontenelle153, e 

posteriormente publicada, também, no álbum Vistas do Ceará, pela firma Napoleão 

Irmãos & Cia. Segundo Castro (1982, p. 76), o Arraial Moura Brasil representa “[...] a 

mais antiga forma de pré-favelamento que a cidade conheceu, isto é, se 

considerarmos que o favelamento se define mais pelo confinamento social do que 

pela ruim condição arquitetônica” que era comum nos subúrbios da cidade. 

 

Figura 23 – Arraial Moura Brasil no final do séc. XIX 

 
Fonte: Vistas... (s/d). 

 

No Arraial – descrito por Caminha (1997 [1893]), em seu romance A 

Normalista, como um aglomerado de casebres trepados uns sobre os outros –, 

foram arrolados, no Censo de 1887, 40 imóveis e 44 palhoças, cujos moradores 
                                                      
153 Ver Fontenelle (1893). 
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eram predominantemente pescadores, jangadeiros, artistas, jornaleiros, 

negociantes, lavadeiras, lavradores, entre outros profissionais. Em 1890, são 

arrolados 70 imóveis e 60 palhoças pelos quais seus proprietários eram obrigados a 

pagar a décima urbana, chegando a 388 imóveis arrolados para o pagamento do 

Imposto Predial de 1922 (ANDRADE, 2012).  

O Morro do Moinho, contíguo ao Arraial Moura Brasil, começou a ser 

ocupado na seca de 1877-79 por ser um dos principais “Campos” – abarracamentos 

– de contenção dos retirantes emigrados do interior. Em 1907, o assentamento 

popular também foi notícia por ser um dos pontos de isolamento de variolosos, 

tornando-se um dos locais de maior atuação de Rodolpho Theophilo que, mesmo 

tendo enfrentado grande resistência por parte da população, buscava vacinar a 

população e controlar a epidemia de varíola. Entre setembro de 1907 e janeiro de 

1908, o Jornal do Ceará lançou várias notas sobre a epidemia de varíola em 

Fortaleza e o isolamento dos variolosos no Morro do Moinho, destacando, na edição 

de 13 de novembro de 1907, a existência de “mais de cem cazebres habitados por 

gente da peior condição e sem vaccina”  e o fato de que os moradores da palhosa 

vizinha ao isolamento haviam sido contaminados (BOLETIM..., 1907, p. 2, sic). 

Paiva (1993, [1889], n.p.), em seu já mencionado romance A afilhada, 

salienta em vários momentos outro assentamento popular, caracterizado por ele 

como “ocupação paupérrima” e de “aspecto desolador” das dunas do Outeiro da 

Prainha154: 

 

As cercanias, à distância, por trás do templo, alçavam os seus coqueiros, 
as suas mangueiras e plantações, uma povoação de folhagens por trás da 
de casarias. Para além desses blocos unidos de verdura, adivinhava-se o 
aspecto desolador do extenso bairro do Outeiro. Uma zona irregular e 
caprichosa de alegrias da vegetação, entre o mundo da cidade e o vasto 
aldeamento dos pescadores, dos lancheiros, dos trabalhadores da praia, 
dos homens do ganho, dos operários, e de uma numerosa população 

                                                      
154 A delimitação do extenso bairro do Outeiro não é uma tarefa fácil. Alguns pesquisadores, como 
Castro (1994, p. 67), destacam a existência de uma subdivisão do bairro: “Eram aliás dois ‘outeiros’ 
(pequenas elevações do terreno). Um, o da Prainha, ficava sobranceiro ao mar, em frente à reduzida 
faixa portuária, compreendendo a parte mais avançada do tabuleiro sobre o qual a cidade se assenta. 
O outro ‘outeiro’, o do Colégio (dos Educandos), localizado mais para o interior, constituía uma parte 
já bem aplanada da ribanceira delimitada por uma curva na margem direita do riacho”. Não obstante, 
essa parte do Outeiro localizada mais para o interior também era marcada pela concentração de 
palhoças. Andrade (2012) aponta que, já na primeira metade do século XIX, as áreas do Outeiro, da 
lagoa do Garrote e da Rua da Palha, eram as mais pobres da cidade.  
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decaída, uns habitando cabanas, verdadeiras covas de palha desses 
esquimós do areal ardente. 

 

Sobre o “Oiteiro”, Theophilo (1997 [1904]) afirmou: “como seu nome 

indica este logar, é um planalto extenso e mais elevado que o Matadouro. É 

habitado ordinariamente por pescadores e pelo pessoal empregado no porto” (sic).  

Rodolpho Theophilo descreveu, também, o Alto Alegre, afirmando que 

naquele lençol branco de areia movediça, onde em tempos idos esteve o oceano, 

erguiam-se um sem número de cabanas de palhas. Foi justamente detalhando suas 

ações no Alto Alegre que o farmacêutico destacou sua angústia em adentrar as 

habitações populares espalhadas nos areais da capital, como destacado 

anteriormente (THEOPHILO, 1997 [1904]). 

Até a década de 1930, por conta das altas taxas de mortalidade, 

provocadas principalmente pelas epidemias, e das políticas de emigração para 

outros estados brasileiros, o incremento demográfico de Fortaleza dava-se de forma 

gradual, mesmo com o grande fluxo de retirantes, facilitando a regulação do 

crescimento urbano, mantendo a propagação dos assentamentos populares, nos 

subúrbios, dentro do limite considerado aceitável para os gestores (GONDIM, 2007). 

Esse panorama começa a mudar a partir da referida década, no contexto em que 

Fortaleza vai apresentar umas das maiores taxas de crescimento entre as cidades 

nordestinas, catalisando a multiplicação dos territórios alternativos para as camadas 

populares. Fortaleza cresceu, em número de habitantes, 129,4% entre 1920/1940 e 

49,9% entre 1940/1950 (SILVA, 1992; SOUZA, 2009).  Em fevereiro de 1928, o 

Jornal O Povo já destacava o que chamava de a estranha fase de “favelismo 

perigoso” pela qual passava a cidade de Fortaleza (SCHRAMM, 2001). 

Na década de 1930, conhecida como a década do inchaço urbano de 

Fortaleza, a ocupação do litoral pela população migrante vai ser catalisada, também, 

pela construção de mais um ramal ferroviário na capital, pelo início das obras de 

construção do novo porto e pelo fato de o litoral se tornar um local de concentração 

e isolamento dos retirantes da seca de 1932, além do destino de doentes de varíola, 

tuberculose, lepra, entre outras moléstias.  
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Na seca de 1932, foi criado o denominado Campo de Concentração do 

Urubu, situado no trecho compreendido entre o Pirambu e o porto, à beira-mar, que 

recebeu parte dos retirantes que chegavam a Fortaleza, como também a população 

enferma dos bairros pobres da capital. Grande parte desses retirantes foi 

encaminhada para trabalhar nas grandiosas instalações da Oficina do Urubu, da 

Rede de Viação Cearense (RVC), na construção e manutenção de estradas de ferro 

(ALMEIDA R., 2012; NEVES, 1995). Mesmo com o fim da seca e da concentração 

de migrantes, parte desses retirantes continuou ocupando o Urubu, formando a 

conhecida favela do Pirambu, por vezes considerada um prolongamento do Arraial 

Moura Brasil, tanto no âmbito territorial quanto do ponto de vista do sofrimento do 

povo (JUCÁ, 2000). A ocupação intensa do Pirambu vai ser potencializada, ainda, 

pela proximidade das fábricas têxteis localizadas no bairro Jacarecanga, que 

atraíam grande contingente de migrantes do interior do estado. 

Em meados de 1932, cerca de 61 mil flagelados dos 240 mil concentrados 

no estado do Ceará estavam trabalhando nas obras da Inspetoria de Secas e 10 mil 

para a Rede de Viação Cearense. Nesse contexto, os governantes locais, 

interessados na geração de mais frentes de serviço para os flagelados e 

principalmente na construção do novo Porto de Fortaleza na ponta do Mucuripe, 

conseguiram uma verba inicial de 2.000 contos para a construção do Ramal 

Ferroviário Fortaleza-Mucuripe, que seria o primeiro passo para garantir uma mínima 

sustentabilidade às obras do novo porto da capital, pois seria responsável pelo 

transporte das pedras da pedreira da Monguba, localizada no Município de 

Maranguape, para o promontório (OS EXCURSIONISTAS..., 1932). Espínola (2007), 

baseando-se nos relatórios do Departamento Nacional dos Portos e Navegação, 

aponta que foram contratados 600 flagelados que estavam concentrados em 

Fortaleza, os quais, com suas famílias, totalizavam aproximadamente 2.400 

pessoas. 

Em 8 de julho de 1933, o jornal Legionario denunciava as condições de 

trabalho, a falta de justiça nos salários e principalmente o atraso de seis meses no 

pagamento dos operários nas obras ferroviárias para o novo Porto de Fortaleza 

(INQUERITO..., 1933). As próprias fontes oficiais, como o Relatório da Fiscalização 

dos Portos do Ceará, elaborado em 1933 pelo Departamento Nacional de Portos e 

Navegação, ressaltam a quase incapacidade física da maioria dos flagelados para a 
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execução dos trabalhos e o atraso do pagamento desses serviços, que chegou a 

nove meses (ESPÍNOLA, 2007). 

O ramal Fortaleza-Mucuripe, com exatos 6.700 metros de comprimento, 

somados a um desvio de 700 metros, foi inaugurado em 24 de dezembro de 1933, 

com um percurso que saía da estação central155, passando pelo Arraial Moura 

Brasil, pela Secretaria da Fazenda, pela Alfândega, e seguindo pela praia156 até 

chegar à ponta Mucuripe. Através do artigo intitulado “Excursão a Mucuripe”, o jornal 

Legionario, de 30 de dezembro de 1933, noticiou a inauguração do ramal ferroviário, 

afirmando que a convite de Edgard Chermont, engenheiro chefe das obras do porto, 

as autoridades, a imprensa e as famílias fortalezenses fizeram uma excursão ao 

Mucuripe a fim de inaugurar o novo ramal, tendo sido colocados quatro vagões à 

disposição dos excursionistas. Diante das incertezas referentes à efetiva construção 

do porto, o jornal informa que Chermont iria apresentar um projeto ao Interventor 

Federal para  a instalação de um depósito de inflamáveis, para um porto aéreo e 

para a organização da pesca. O ramal ferroviário também poderia ser aproveitado 

para uma linha suburbana, o que viria trazer grandes benefícios à povoação do 

Mucuripe, considerada abandonada (EXCURSÃO..., 1933). 

Grande parte desses flagelados, empregados na construção do ramal 

ferroviário, permaneceu no Mucuripe com o objetivo de também trabalhar na 

construção do Porto, que somente teria suas obras iniciadas em 1939. Girão (1998, 

p. 31), relembrando os tempos de infância, relata a passagem dos trens carregados 

de pedras para a construção do futuro porto de Fortaleza: 

 

No leito correspondente à atual Avenida Beira-Mar, corriam os trilhos de 
um ramal da antiga Rede Viação Cearense. E lembro que era intenso o 
movimento de trens, (preocupando nossos responsáveis), que passavam a 
pequenos intervalos carregando toneladas de pedras para o quebra-mar, o 
entroncamento a proteger o futuro cais que, sonhavam todos os 
cearenses, iria acolher grandes embarcações157.  

                                                      
155 A estação central ligava-se com a pedreira a partir do Ramal Fortaleza-Monguba, que passava 
pelas estações de Otávio Bonfim, Couto Fernandes, Parangaba, Mondubim, Pajuçara e de 
Maracanaú, até atingir a pedreira, num total de 28.334 metros (ESPÍNOLA, 2007). 
156 Uma reportagem do Jornal O Nordeste, publicado em 04 de setembro de 1933, afirma que os 
trilhos do ramal ferroviário Fortaleza-Mucuripe separavam-se do mar, em certos trechos, por 5 ou 6 
metros (ALMEIDA R., 2012). 
157 O Ramal Marítimo, como posteriormente ficou conhecido, foi desativado com a construção do 
porto. A ação já era prevista no Plano Diretor proposto por Saboya Ribeiro em 1947 (RIBEIRO, 1955 
[1947]). 
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Em 1º de fevereiro de 1939, já era noticiada a aprovação do projeto de 

orçamento para a construção de mais um ramal ferroviário com destino ao novo 

porto de Fortaleza. Tratava-se do Ramal Parangaba-Mucuripe, que até os dias 

correntes é usado no transporte de mercadorias para o porto (ACTOS..., 1939). O 

extenso ramal ferroviário, inaugurado em janeiro de 1941158, terá, ano após ano, 

suas margens ocupadas por famílias que encontrarão abrigo ao longo da faixa de 

domínio da ferrovia, formando um conjunto de assentamentos populares conhecidos 

popularmente com Comunidades do Trilho159. 

Nesse contexto, dos assentamentos considerados característicos de 

favelas que vão se formar a partir de 1933, em Fortaleza, os maiores vão se 

localizar no litoral, principalmente no Urubu (Pirambu), no Mucuripe e no Arraial 

Moura Brasil/Praia Formosa. O jornal Gazeta de Notícias, de 19 de setembro de 

1941, noticiava: “No Urubu, na Praia Formosa, nos areais de Jacarecanga, em 

Mocuripe, em tantos outros bairros e choupana que mal se distingue de uma latada 

improvisada e precária”160 (ARAÚJO E., 2007, p. 112).  

Na segunda metade século XX, a crise da agricultura cearense, a 

permanência da concentração fundiária e os novos períodos de longa estiagem 

contribuíram para intensificar ainda mais as migrações campo-cidade e acelerar o 

crescimento populacional de Fortaleza. Ao mesmo tempo, a cidade torna-se cada 

vez mais atraente para diferentes grupos sociais, em virtude do recrudescimento da 

centralidade urbana da capital, a partir do desenvolvimento do comércio e da 

indústria, da implantação de infraestrutura e serviços e da oferta de empregos 

(COSTA, 2007; SILVA, 2006, 2007). A cidade vai apresentar um acréscimo 

populacional de 90,6% entre 1950/1960 e de 69,5% entre 1960/1970 (SILVA, 1992; 

SOUZA, 2009). 

                                                      
158 Ver Inaugurado... (1941). 
159 Ratts (2009, p. 12) ressalta que “[...] a fala dos moradores mais antigos assinala a característica de 
vazios urbanos que eram aquelas áreas nos anos 40 e 50, quando começou a ocupação paralela ao 
ramal ferroviário Parangaba/Mucuripe”. 
160 A matéria do Jornal Gazeta de Notícias questionava o elevado preço dos aluguéis nessas 
comunidades diante da situação financeira das famílias, destacando, também, a precariedade das 
habitações e outras situações como o amplo “lençol” de dejetos (esgoto) devolvidos à praia pelo mar, 
por exemplo.  
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Mesmo quando começa a consolidar-se o processo de valorização da orla 

marítima e de avanço da cidade formal para as zonas de praia, esse processo vai 

limitar-se inicialmente às terras da zona leste entre o centro da cidade e a Volta da 

Jurema. Como bem observa Freitas (2004), o cordão de dunas costeiras vai ser um 

importante limitador da corrida da ocupação formal da orla marítima, abrindo 

caminho para que a cidade continuasse se expandindo naquelas terras de difícil 

ocupação a partir de assentamentos informais, que eram praticamente invisíveis aos 

olhos dos gestores: 

 

Seus habitantes transportavam água em baldes, lavavam roupas nos rios, 
não possuíam quaisquer instalações sanitárias. Eles frequentemente tinham 
que abandonar suas casas por conta do movimento de areias. Ruas 
asfaltadas e serviços urbanos eram completamente ausentes. Não é difícil 
encontrar residentes antigos capazes de descrever como era a vida nestes 
assentamentos naquela época. Muitos viviam da pesca, possuindo um 
modo de vida que em nada lembrava o cotidiano urbano. Mas [...] este 
espaço possuía um valor de uso gigantesco para seus habitantes: 
proximidade com as oportunidades de trabalho, tanto nas indústrias como 
prestando serviços informais nos bairros ricos do entorno (FREITAS, 2004, 
p. 6). 

 

No final da década de 1950, a ocupação popular no litoral oeste de 

Fortaleza, por exemplo, partia da antiga área portuária e já começava a extrapolar 

os limites da atual Avenida Dr. Theberge, como pode ser observado com o auxílio 

das imagens captadas pela empresa Serviços Aerofotogramétricos Cruzeiro do Sul. 

 

Figura 24 – Litoral oeste de Fortaleza no final da década de 1950 

 
Fonte: CPRM. 
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No litoral leste – analisado de forma mais detalhada no próximo capítulo –

, nesse momento, com a multiplicação de habitações populares a partir de 

determinações que extrapolam a dinâmica pesqueira marítima e com a expansão da 

cidade formal por meio grandes loteamentos para moradia das camadas abastadas, 

observa-se o desvanecer das representações românticas das habitações populares 

de Meireles e Mucuripe associadas aos pescadores e à pesca artesanal e passam-

se a generalizar representações associadas à favelização e à precariedade das 

habitações.  

O Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de 

Fortaleza (Plandirf), elaborado em 1972, destaca que naquele momento – mesmo 

com todas as transformações na dinâmica socioespacial da cidade e com uma 

década de ações que buscavam a efetiva incorporação e renovação urbana do litoral 

–, por não haver demanda por parte da população de renda maior suficiente para 

provocar uma substituição do tipo de ocupação, a maior parte da faixa litorânea de 

Fortaleza ainda era ocupada por população de baixa renda, sendo considerada uma 

ocupação precária, que chegava a invadir a própria praia (FORTALEZA, 1972). 

Em 1973, o estudo preliminar do Programa Integrado de Desfavelamento 

divulgou o levantamento dos “Núcleos de Favelas” no espaço urbano da capital, 

realizado pela Coordenadoria de Desenvolvimento Urbano de Fortaleza (Codef-

PMF), indicando que, para um total de 997.982 habitantes, a cidade possuía uma 

população favelada de 205.506 pessoas, residindo em 34.251 habitações e 

aglomeradas em 83 núcleos espalhados no espaço urbano, com dimensões e 

formas variadas de ocupação do solo. O levantamento identifica o Pirambu como a 

maior favela da capital, com 6.924 habitações e 41.544 habitantes161, seguido pelo 

núcleo Mucuripe/Varjota, com 2.530 habitações e 15.180 habitantes (FORTALEZA, 

1973). 

                                                      
161 No litoral oeste também vão ser levantados os núcleos: Barra do Ceará (131 habitações/786 
habitantes); Rampa (196 habitações/1.176 habitantes); Arpoadores (749 habitações/4.494 
habitantes); Tirol (números incluídos no núcleo do Pirambu); Arraial Moura Brasil (1.134 
habitações/6.804 habitantes). Na antiga área portuária, na área central de Fortaleza, o núcleo Poço 
da Draga vai contabilizar 537 habitações e 3.222 habitantes. 
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Na área que compreende o que se denomina aqui como grande Mucuripe 

vão ser levantados, além do núcleo Mucuripe/Varjota, as favelas: Cais do Porto (129 

habitações/774 habitantes); Farol (1.116 habitações/6.696 habitantes); Praia do 

Futuro162 (560 habitações/3.360 habitantes); Castelo Encantado (346 

habitações/2.076 habitantes). Vale salientar, ainda, o grande núcleo denominado 

Verdes Mares (2.141 habitações/12.846 habitantes), que, por conta da metodologia 

adotada pela Codef, vai abranger, também, alguns assentamentos populares 

localizados no bairro Varjota e uma parte considerável dos assentamentos 

localizados ao longo da faixa de domínio Ramal Parangaba-Mucuripe (FORTALEZA, 

1973).  

Nesse conjunto, observa-se que o litoral de Fortaleza, ao mesmo tempo 

que se configurava até décadas passadas como um território do vazio163 para as 

camadas abastadas, permanecendo afastado das práticas sociais dos citadinos, 

configurou-se, também, como um território de uso para as comunidades de 

pescadores e para outras camadas populares, que encontravam abrigo nos pouco 

valorizados terrenos arenosos próximos ao mar. Essa realidade irá se complexificar 

bastante com a valorização do litoral, com o consequente avanço da cidade formal e 

com as políticas de incorporação e renovação urbana, o que ocasionará uma série 

de conflitos e resistências.  

  

                                                      
162 Núcleo que ocupa o atual bairro Vicente Pinzón. 
163 Remetendo mais uma vez à conceituação de Corbin (1989). 
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4 (DES)ENCONTROS LITORÂNEOS DA METRÓPOLE EM CONSTRUÇÃO 

4.1 Novas demandas citadinas e o avanço da cidade formal  

 

As bases da segregação socioespacial em Fortaleza, como destacado no 

capítulo anterior, foram lançadas ainda na segunda metade do século XIX, a partir 

da segmentação social entre os habitantes da área urbana e as camadas populares, 

que passaram a residir massivamente nos arrabaldes da cidade, conhecidos como 

areias – embora essas fronteiras não fossem bem definidas. Nas primeiras décadas 

do século XX, esse processo ganha novos atributos a partir do momento em as 

camadas mais abastadas da população começam a procurar outros locais de 

residência fora da área central, cada vez mais ocupada pelo comércio164. A 

segregação começa a ficar mais visível no contexto em que a distribuição da 

população no espaço urbano vai sendo, cada vez mais, determinada pelo nível de 

renda (COSTA, 2007). 

Com o impulso dado pela introdução e pelo prolongamento das linhas de 

bondes elétricos165, pela chegada – mesmo que ainda de forma tímida – dos 

automóveis e pelo emprego dos “auto-omnibus”, a cidade constituída passa por uma 

importante reformulação no processo de ocupação do solo e começa a transpor a 

área planejada por Adolpho Herbster, sobretudo através do loteamento de antigos 

sítios em áreas de transição, formando-se bairros como Jacarecanga, Benfica e 

Aldeota, por exemplo (CASTRO, 1982; LIMA, 1999). 

Nesse contexto, em meados da década de 1920, a realidade do litoral de 

Fortaleza, marcada pela desvalorização por parte das elites e pela apropriação 

territorial por parte das camadas populares, começa a apresentar seus primeiros 

sinais de mudança, mesmo que de forma restrita à Praia do Peixe, também 

conhecida como Porto das Jangadas. Nesse período, as elites fortalezenses 
                                                      
164 Ressalta-se, todavia, que algumas famílias de posses já residiam em pontos mais distantes, como 
em chácaras situadas nas vias de acesso à cidade (CASTRO, 1982).  
165 Castro (1982) destaca a importância que os bondes tiveram na vida das cidades brasileiras no fim 
século XIX e na primeira metade do século XX, constituindo-se como um fator primordial na expansão 
urbana e na democratização dos transportes. Para Costa (2007), o desenvolvimento dos meios de 
transporte proporcionou aos citadinos a possibilidade de residir fora do núcleo central, fomentando o 
surgimento e o fortalecimento de vários bairros em Fortaleza. As novas tecnologias de transporte 
permitiram às pessoas moradias cada vez mais distantes, porém interligadas a seus locais de 
trabalho nas áreas centrais. 
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ensaiam seus primeiros encontros com novas práticas marítimas, associadas aos 

banhos de mar e às caminhadas noturnas na praia166, gerando importantes 

transformações na paisagem litorânea, relacionadas diretamente com a construção 

de residências secundárias nesse histórico território pesqueiro (DANTAS, 2009b). 

No Imposto Predial de 1922 já se pode visualizar um número significativo 

de habitações permanentes e de veraneio de famílias tradicionais de Fortaleza no 

denominado Porto das Jangadas. A rua denominada Beira-Mar concentrava 11 

imóveis que pagavam impostos expressivos, como a “Vila Morena”, de José 

Magalhães Porto, que pagava a quantia de 120$000 réis e o imóvel do Dr. Raul 

Souza de Carvalho, que chegava à quantia de 240$000 réis167. A Rua do 

Calçamento168 possuía 60 imóveis de portes variados, cujos  impostos variavam 

entre 3$600 réis e 144$000 réis (CEARÁ, 1922a). 

A intenção e as ações dos gestores se davam no sentido de que essa 

valorização litorânea não ficasse restrita à Praia do Peixe e se estendesse em 

sentido leste para Meireles e Mucuripe. Em 1927, por exemplo, a mensagem 

enviada à Assembleia Legislativa pelo desembargador José Moreira da Rocha, 

então presidente do estado, relatou a construção da Estrada de Rodagem Fortaleza-

Mucuripe pela gestão do prefeito Godofredo Maciel. A estrada, que seguia do 

Outeiro ao Mucuripe, possuía 12 metros de largura e quatro quilômetros de 

extensão, além de uma ponte de alvenaria com lastro de cimento armado sobre o 

Riacho Maceió169. A mensagem do desembargador afirma explicitamente a relação 

entre a obra e o desenvolvimento do veraneio no Mucuripe:  

 

                                                      
166 Ainda nas décadas finais do século XIX, membros de classes abastadas vão ter contato com os 
banhos de mar durante tratamentos de doenças pulmonares, especialmente tuberculose. Alguns 
sítios, especialmente no Meireles, vão se especializar no atendimento daqueles que procuravam as 
qualidades terapêuticas da ambiência litorânea parar cuidar da saúde (DANTAS, 2009b, 2011; 
PAIVA, 1993 [1889]). 
167 O imposto dos 11 imóveis arrolados, com a exceção de apenas um imóvel com imposto de 24$000 
réis, variava entre 42$000 e 240$000 réis (CEARÁ, 1922a). É curioso destacar que nesse momento a 
grande maioria dessas edificações, mesmo estando encravadas à beira-mar, também não explorava 
vistas para o mar, ao contrário das choupanas dos pescadores. 
168 De acordo com Andrade (2012), a Rua do Calçamento ficava logo atrás da Rua Beira-Mar. 
169 No relatório da administração (1931-1934) do Interventor Federal Carneiro de Mendonça, entregue 
ao Presidente Getúlio Vargas, consta que nessa estrada foram executados serviços de 
terraplanagem no primeiro quilômetro, no qual foram construídos 3.344 m² de calçamento (CEARÁ, 
1936). 



135 
 

Era um melhoramento ha muito reclamado pela população daquella 
aprazível povoação e do qual viria ella a fruir as melhores vantagens para o 
seu desenvolvimento, com a construcção de casas de verão para pessoas 
abastadas de Fortaleza, que viam na difficuldade de transporte o único 
obice á realização dos seus desejos (CEARÁ, 1927, p. 41, sic). 

 

De fato, o Imposto Predial de 1922 informa que no Mucuripe existiam 

imóveis de pessoas de posses residentes na área urbana da capital, como do 

médico Bruno de Miranda Valente (24$000), do Cel. Gustavo Frederico 

Beuttenmuller (24$000), de Manços Valente Cavalcante (24$000) 170 e de Álvaro de 

Castro Correia (36$000)171, por exemplo. Ao total são arrolados 25 imóveis no 

Mucuripe, com impostos variando entre 7$200 e 36$000 réis (CEARÁ, 1922b). 

Na década de 1930, beneficiando-se da nova estrada de rodagem recém-

construída, famílias dirigiam-se com seus veículos automotores ao Mucuripe para 

passar as férias ou apenas finais de semana, como se pode visualizar nas duas 

fotografias a seguir, que registram a visita de uma família fortalezense ao distante 

povoado. A primeira fotografia foi captada junto ao automóvel da família, mostrando, 

ao fundo, a atual Capela de São Pedro dos Pescadores172; a segunda foi capturada 

entre as embarcações de piúba, sobressaindo-se, por trás, as poucas habitações de 

barro e telha localizadas nas proximidades da capela. 

 

 

 

 

 
                                                      
170 Dono de uma Casa Bancária na Rua Major Facundo, Manços Cavalcante residia no Boulevard 
Visconde do Cauípe (atual Avenida da Universidade) em uma casa de porão alto e com 53 metros de 
testada na época, pagando o imposto predial no valor de 240$000 réis (ALMANAK LAEMMERT, 
1935; ANDRADE, 2012; CASTRO, 2013). 
171 Dono da firma Álvaro de Castro Correia, que atuava na representação de fábricas e casas 
comissionistas nacionais e estrangeiras em Fortaleza (ALMANAK LAEMMERT, 1913, 1918). Era 
grande detentor de terras em Fortaleza e no grande Mucuripe, em especial, e hoje nomeia uma das 
ruas do bairro.  
172 A capela teve como padroeira Nossa Senhora da Saúde até o final do ano de 1930, quando foi 
interditada por ordem do Arcebispo Dom Manuel da Silva Gomes, sendo reaberta apenas no final da 
década como Capela de Nossa Senhora de Nazaré e posteriormente como Capela de São Pedro dos 
Pescadores. A padroeira Nossa Senhora da Saúde foi transferida, em 1931, para uma nova igreja – 
atual Paróquia – construída pelos moradores na parte alta do bairro (FORTALEZA, 2008). 
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Figuras 25 e 26 – Família de férias no Mucuripe na década de 1930 

  
Fonte: Holanda (2001). 

 

Girão (1998, p. 15), rememorando sua infância, nos conta que em 1936 

viera com seus tios “[...] passar uns dias de férias numa das poucas casas de tijolo e 

telha situadas à beira-mar, juntinho àqueles arrecifes que afloram na maré baixa ali 

na denominada Volta da Jurema, portal do Mucuripe”. Expõe, ainda, que, quatro 

anos depois, seu pai alugara outra casinha em meio a dezenas de choupanas de 

jangadeiros do Mucuripe e posteriormente comprara um pedacinho de terra na 

“aldeia”, onde mais adiante iriam “[...] viver as indescritíveis alegrias de muitas 

férias”. 

Em 02 de novembro de 1946, a revista Carioca, editada no Rio de 

Janeiro, publicou uma extensa reportagem sobre a Colônia Z-2 e seus pescadores, 

denominada “Mucuripe Lendário”, na qual traz a informação da existência de casas 

de veraneio no panorama encantador “[...] da praia sinuosa, formando uma enseada, 

onde se salienta a já célebre ‘Volta da Jurema’”. A reportagem destaca, ainda, o 

“surto moderno” de construções que estavam invadindo essas regiões, 

especialmente as “[...] vilazinhas de tetos vermelhos e os pequeninos e românticos 

bangalôs” (COSTA, 1946, p. 4-5).  

No entanto, como observa Dantas (2006, p. 249), “a descoberta da praia 

pela elite não corresponderá a uma reorientação do crescimento de Fortaleza para 

as zonas de praia”, tratando-se de um processo pontal de urbanização. O interesse 

litorâneo das elites não conseguirá se materializar de forma efetiva nessas praias 

mais distantes do centro urbano, seguindo mais expressivamente apenas na Praia 
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do Peixe, modificando cada vez mais sua paisagem e complexificando bastante as 

relações entre os pescadores da então Colônia de Pesca Z-1 e a cidade constituída. 

Entre 1930173 e 1940, a Praia do Peixe é definitivamente transformada em balneário 

das elites, multiplicando-se o número de bangalôs alpendrados e grandes sobrados 

com recuos laterais174 – adequados ao código de obras de 1932 – destinados ao 

veraneio de famílias como Gentil, Porto e Otoch, por exemplo. Em conjunto com 

essas novas residências, que imprimem uma nova feição à paisagem urbana e 

litorânea da cidade, são construídos, também, vários clubes sociais que 

complementavam o lazer dessas e outras famílias de distinção na capital 

(FERNANDES, 2012; SCHRAMM, 2001).  

Nesse contexto, ainda nos primeiros anos da década de 1920, os novos 

grupos que passam a usufruir as amenidades da Praia do Peixe sentem a 

necessidade de forjar uma nova imagem para aquele histórico território pesqueiro; 

uma imagem que melhor expressasse os emergentes hábitos, valores e 

sociabilidades recém-advindos. Em 1924, com massivo apoio da imprensa local, é 

iniciada uma campanha pela mudança do nome daquele balneário por outra 

denominação considerada menos repulsiva175. Os novos moradores encaminham ao 

prefeito Godofredo Maciel um abaixo assinado solicitando a mudança da 

denominação, considerada imprópria e vulgar, por Praia de Iracema, em menção à 

cultuada personagem da obra homônima, do autor José de Alencar. Essa 

denominação também vai servir de inspiração para que as ruas do bairro 

recebessem nomes de tribos indígenas cearenses citadas nos romances do autor 

como Tabajaras, Potiguaras, Guanacés, Groaíras, Tremembés, para exemplificar 

algumas (SCHRAMM, 2001). 

À proporção que a Praia de Iracema torna-se um dos espaços mais 

disputados e elegantes da cidade, os pescadores da extinta Praia do Peixe são aos 

poucos empurrados para as dunas próximas176, levantando suas habitações no Alto 

Alegre, em Altamira, no Morro do Seminário e imediações, onde historicamente já 

                                                      
173 Analisando a cartografia da época, Schramm (2001) informa que, em 1929, a área da Praia de 
Iracema compreendida entre a Rua Cariris e a Rua Arariús já estava completamente loteada.  
174 Em atendimento a essa nova demanda, na gestão de Tibúrcio Cavalcante (1931-1933), a Avenida 
Pessoa Anta (antiga Rua da Praia) é prolongada e pavimentada (CEARÁ, 1936).  
175 Jornal O Nordeste, 2 ago. 1925 (Apud CASTRO, 1987, p. 251). 
176 Schramm (2001) afirma que alguns moradores ainda chamam de “Morro” a encosta ao sul da atual 
Avenida Historiador Raimundo Girão. 
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habitavam outros pescadores e catraieiros do porto, e mantendo apenas as 

jangadas ancoradas à beira-mar (NEVES, 2007; SCHRAMM, 2001). Dona Betina, 

veranista da Praia de Iracema nos anos de 1940, em entrevista a Neves (2007, p. 

31, grifo nosso), informou: “Eles [os pescadores] vendiam o peixe ali na praia para 

os donos dos hotéis, depois iam pra casa só com os peixinhos deles. [...] As casas 

dos pescadores eram por trás, era nos morros, era no meio do coqueiral”.  

Bernardo Doré, em seu romance A Epopeia dos Jangadeiros, descreve 

Altamira, em 1940, como um dos principais destinos dos pescadores empurrados da 

Praia do Peixe: 

  

Altamira é um recanto de Fortaleza, entre a Praia de Iracema e a Avenida 
Monsenhor Tabosa. Ruas estreitas, sem calçamento, sem luz, cacimbas de 
Tijolo, em quintais abertos, casas de taipa com telhado baixo, cercas 
arrebentadas, areal, penúria. [...] Andam por ali crianças aos magotes. 
Caboclinhos queimados de sol vivem na areia da rua, ora correndo, 
pulando, ora tangendo a bola de meia sob nuvens de poeira; estes trocam 
taponas, aqueles teimam em empinar, por entre palmas de coqueiros, 
papagaios minúsculos de cauda de algodão. [...] Moram naquele trecho da 
cidade, em boa vizinhança, pescadores, lavadeiras, operários e donos de 
bodegas (1973 apud Neves, 2007, p. 32). 

 

Nesse momento, os pescadores da Colônia Z-1 já estavam bem distantes 

da clássica conceituação de comunidade pesqueira marítima, associada ao 

isolamento relativo e ao desenvolvimento de modos de vida particulares, 

caracterizando-se nitidamente como “pescadores artesanais urbanos”. Esses 

trabalhadores do mar residiam e exerciam sua profissão em centro urbano “[...] em 

franco processo de desenvolvimento, sendo afetados, cotidianamente, pelas 

questões e problemas vivenciados por outros moradores e trabalhadores desse 

espaço”, mantendo toda uma rede de relações com outros segmentos sociais 

(NEVES, 2007, p. 44). 

Nessa primeira metade do século XX, ganha corpo no debate político 

local a necessidade de superar os conceitos urbanísticos do século anterior e de 

implantar um novo plano que pudesse, ao mesmo tempo, oferecer à cidade de 

Fortaleza uma nova estrutura urbana adequada às novas exigências de circulação e 

funcionalidade da cidade moderna e garantir a regulação da expansão urbana, que 
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caminhava para além da área planejada por Adolpho Herbster. Raimundo Girão, por 

exemplo, aponta que seu antecessor na prefeitura, o então major Tibúrcio 

Cavalcante, já deixara registrado, no relatório apresentado à Interventoria, em 1932, 

que a construção da planta da cidade tinha tornado evidente a necessidade 

inadiável de ser adotado um plano sistemático de desenvolvimento (GIRÃO, 1943). 

Nesse contexto, o prefeito Raimundo Girão contrata o arquiteto Nestor 

Egídio de Figueiredo que, em 1933, apresenta o anteprojeto de seu Plano de 

Remodelação e Expansão da Cidade de Fortaleza, objetivando reestruturar o 

traçado xadrez por meio de um sistema radioconcêntrico de vias principais, com 

abertura de vias periféricas e alargamentos das radiais. Uma proposta que, 

consoante as diretrizes propostas pela Cara de Atenas, preocupava-se com a 

implantação de um zoneamento urbano funcional e um sistema de circulação 

hierarquizado, embora, do ponto de vista do desenho urbano, também adotasse 

nítida influência do estilo beaux-arts, das concepções  europeias de arte urbana e do 

movimento city beautiful dos paisagistas americanos (CASTRO, 1982; FARIAS 

FILHO, 2008; FERNANDES, 2012). Todavia, a proposta não chegou a ser aprovada 

pelo Conselho Municipal, em acato ao parecer do conselheiro Júlio Rodrigues, que 

alegou a ausência de concorrência pública, a falta de condições financeiras da 

administração em arcar com gastos das ações de remodelação e a existência de 

obras mais urgentes. O conselho considerou apenas a necessidade de retoques e 

ampliações no plano de desenvolvimento de Fortaleza que estava em curso 

(GIRÃO, 1943). 

Em 1947, sob contrato do então prefeito Clóvis Matos, José Otacílio de 

Saboya Ribeiro apresentou à Prefeitura Municipal outra proposta de plano diretor 

para a cidade de Fortaleza, que incluía um plano de remodelação e extensão da 

área urbana da capital, “[...] procurando dar ao plano da cidade a forma radial-

perimetral” (RIBEIRO, 1955 [1947], p. 233). Aprovado pela Câmara Municipal em 

1952, em conjunto com o novo Código de Obras, o plano de Saboya Ribeiro já 

previa o fim da mononucleação da cidade e defendia a divisão da malha urbana em 

bairros separados por cintas de avenidas. Contudo, a força da pressão dos 

proprietários de imóveis afetados com as ações de remodelação na área central, sob 

o argumento da precária condição financeira do município, impediu a concretização 

de quase a totalidade das proposições  (CASTRO, 1982; JUCÁ, 2000). 
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Com a não efetivação das propostas de remodelação e extensão da área 

urbana de Fortaleza, a cidade continuou crescendo essencialmente sob o velho 

esquema xadrez, mesmo perdendo sua rigidez, a partir de diversos loteamentos 

privados que parcelavam terrenos e sítios localizados fora do antigo “cadastro 

Herbster”, o que dificultava bastante qualquer tentativa de alinhamento. O processo 

de expansão de Fortaleza torna-se nitidamente induzido e conduzido por 

empreendedores imobiliários que, mesmo sob as diretrizes das legislações urbanas 

constantemente reformuladas, definirão as novas áreas a serem incorporadas à 

cidade a partir de loteamentos sem continuidade, constituindo uma tessitura urbana 

em colcha de retalhos e criando grandes vazios urbanos para reserva de valor177 

(ACCIOLY, 2008; ANDRADE, 2012; RIBEIRO, 1955 [1947]; SILVA, 1992).  

Nesse panorama, vale destacar as ações de Fernando de Castro Lima, 

que entre as décadas de 1920 e 1960 trabalhou como agrimensor da Prefeitura 

Municipal de Fortaleza, chegando a ser chefe da seção de topografia e secretário de 

obras, fazendo levantamentos topográficos, projetando a abertura e o 

prolongamento de vias, elaborando plantas da cidade, entre outros serviços. Ao 

mesmo tempo, Fernando Lima foi o responsável por projetar quase a totalidade dos 

loteamentos dos grandes proprietários de Fortaleza, como de Bertrand Boris, do Cel. 

José Gentil, de Antônio Porto, de Zezé Diogo, entre outros (LIMA, 1999). 

Ainda na década de 1920, o agrimensor foi encarregado pelo Cel. José 

Gentil de transformar o Sítio Benfica na atual Gentilândia. Nas duas décadas 

seguintes, vai projetar o Loteamento Vila Iracema e o Parque Trindade, também de 

propriedade de José Gentil, o Parque Floresta e o Parque Coqueirinho, de 

propriedade de Bertrand Boris, o loteamento Estância Castelo, de propriedade de 

Dionísio Torres, e o Loteamento Praia de Antônio Diogo (Praia do Futuro), de 

propriedade de Zezé Diogo (ANDRADE, 2012; LIMA, 1999). 

Em 1931, com o favorecimento da abundância de terras relativamente 

planas, os loteamentos projetados por Fernando Lima já começam a se expandir em 

sentido leste para além do emergente bairro da Aldeota – o novíssimo reduto da 

                                                      
177 Todavia, ressalva-se que “o processo de estruturação urbana não é um processo espontâneo nem 
a ocupação pode ser considerada desordenada e caótica. Estes processos apresentam, ao contrário, 
uma lógica: a lógica do processo econômico que distribui espaços diferenciados através dos 
mecanismos de mercado” (ACCIOLY, 1994, p. 10). 
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burguesia urbana no período –, com o grandioso “Loteamento Lydiápolis Nova 

Cidade”, de propriedade de Antônio Mattos Porto, que será ampliado em 1940 

através do parcelamento de terras mais próximas ao mar. Essas glebas vão 

permanecer praticamente desabitadas por vários anos (ANDRADE, 2012). 

A Carta da Cidade de Fortaleza e Arredores, levantada pelo Serviço 

Geográfico do Exército em 1945, traz grandes contribuições para a análise da 

ocupação do solo urbano de Fortaleza no período destacado. Nesse âmbito, 

evidencia-se, no fragmento a seguir, o parcelamento das glebas e a ocupação 

efetiva da zona leste da cidade, que se expandia ortogonalmente até os limites 

atuais entre os bairros Meireles e Mucuripe. A ocupação imobiliária tardará bastante 

a chegar à povoação de pescadores do Mucuripe, proporcionando a manutenção e o 

desenvolvimento da apropriação popular da povoação, o que até hoje repercute no 

arruamento do bairro, que se distingue bastante da malha ortogonal de Aldeota e 

Meireles. Os loteamentos também não chegavam ao bairro da Varjota, que nesse 

momento é considerado uma povoação secundária ao núcleo principal do Mucuripe. 
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Figura 27 – Fragmento da Carta da Cidade de Fortaleza e Arredores (1945) 

 
Fonte: Arquivo J. Terto de Amorim. 
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Nessa época, a ocupação popular no Mucuripe estava em plena 

expansão – catalisada pelas obras do novo Porto de Fortaleza, iniciadas 

efetivamente em 1939 –, sendo composta por outros núcleos fora do povoamento 

principal. A reportagem de Antônio R. da Costa na revista Carioca (1946), citada 

anteriormente, traz importantes informações sobre a expansão do Mucuripe no 

período: 

 

Ao sul da povoação principal fica o ‘Corgo’, corruptela de ‘Córrego’, 
denominação imprópria a uma povoação que domina todas as outras, 
localizada a sessenta metros acima do nível do Mar. Com altitudes 
inferiores vêm, após, o ‘Cemitério’ ou ‘Campo de Futebol’, a ‘Varjota’ e a 
‘Jurema’. Todas são características: palhoças na maioria, formando 
arruados, obedecendo alinhamentos, localizadas em recantos sombrios e 
verdes que os ventos conversam em deliciosa temperatura (COSTA, 1946, 
p. 4-5).  

 

Na Carta da Cidade de Fortaleza e Arredores, além desses núcleos 

ressaltados na reportagem, pode-se observar, também, que nas dunas do atual 

Castelo Encantado existiam apenas três choupanas; nas áreas próximas ao porto 

em construção, a concentração de habitações aumentava razoavelmente; na faixa 

de praia, após o velho farol do Mucuripe, existiam apenas algumas raras choupanas 

de pescadores. 

No início da década de 1940, além do crescimento “espontâneo” dos 

assentamentos populares, vai ser inaugurada, na Varjota, a Vila Antônio Ferreira 

Filho, conhecida como Vila dos Estivadores, construída pelo Instituto de 

Aposentadoria e Pensões da Estiva (Iape)178, a partir de sua carteira predial. A vila 

                                                      
178 As carteiras prediais dos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) representaram uma 
inédita experiência estatal na provisão habitacional no Brasil. De acordo com Bonduki (1998), o clima 
político, econômico e cultural durante a ditadura Vargas colocou em cena o temário da habitação 
social com uma força jamais vista. Objetivos de razão econômica, como a redução do custo da força 
de trabalho, e de ordem ideológica, que consideravam a casa própria um instrumento capaz de 
transformar os trabalhadores em defensores da ordem e do conservadorismo, eram fortemente 
destacados como motivadores do empenho do governo em viabilizar aos trabalhadores a obtenção 
da casa própria. Contudo, o maior volume de recursos fora destinado à construção de conjuntos 
residenciais destinados ao aluguel, denotando forte ambiguidade e transformando os IAPs numa 
espécie de rentistas estatais. É válido ressaltar que o Iape vai ser incorporado ao Instituto e 
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operária179, constituída inicialmente por 56 habitações, vai ser destinada à locação 

para seus segurados – operários estivadores sindicalizados –, em consonância com 

as intenções do Iape de construir, em todos os portos do país, o maior número 

possível de conjuntos residenciais para seus segurados, com o fim de facilitar à 

numerosa classe de estivadores a possibilidade de aquisição ou locação de 

moradias (O PAPEL...,1943). 

Em meio à expansão dos assentamentos populares em Fortaleza, 

multiplicaram-se, também, os conflitos territoriais, que se materializavam com as 

constantes ameaças e efetivas ações de despejo por toda cidade, como no Alto 

Alegre, Alto da Paz, Cercado do Zé Padre, Teofinho, Morro do Ouro, Pici, Amadeu 

Furtado, Coqueirinho, Av. Bezerra de Menezes, Lagamar e Aldeota. A partir do 

levantamento de reportagens dos jornais O Povo e O Democrata, Jucá (2000) 

salienta as ações dos denominados “tubarões” e “donos da miséria”, que se 

apresentavam como proprietários dos terrenos ocupados, cobrando taxas mensais 

ou exigindo a imediata saída das famílias, por vezes com a pressão de indivíduos 

armados ou das próprias forças policiais180. Em vários momentos, o autor ressalta os 

conflitos no Pirambu – formado em terras devolutas pertencentes à União –, no 

litoral oeste de Fortaleza, destacando a luta dos moradores, que denunciavam a 

ação de grileiros que se diziam proprietários das terras e as constantes ameaças de 

despejos181.  

Em julho de 1947, o jornal O Democrata denunciava a ação da Prefeitura 

Municipal, que buscava retirar os casebres que se alongavam entre a Praia de 

Iracema e o Mucuripe. Foram condenadas pela prefeitura “[...] centenas de 

construções de barro e telha, a maioria sem piso, que manchavam a paisagem das 

residências modernas que iam sendo construídas. Os moradores pobres das praias 

de Iracema, do Meireles, da Volta da Jurema e do Mucuripe iam sendo pressionados 

a ocupar o espaço além do porto” (JUCÁ, 2000, p. 45, grifo nosso). 

                                                                                                                                                                      
Aposentadoria e Pensão dos Empregados no Transporte e Cargas (Iaptec), por lei, em julho de 1948 
(ALMEIDA C., 2012). 
179 Vila que já aparece na Carta da Cidade de Fortaleza e Arredores (1945). 
180 Jucá (2000) aponta até o uso de flagelados da Hospedaria Getúlio Vargas, pelas forças policiais, 
na derrubada de habitações populares no Coqueirinho e na Av. Bezerra de Menezes, na década de 
1950. 
181 Ver também Barreira (1992). 



145 
 

Saboya Ribeiro, no mês anterior à publicação da citada reportagem do 

jornal O Democrata, ressaltou em seu plano a urgência da construção da Avenida 

Mucuripe (atual Av. Abolição), ligando o novo porto em construção à zona comercial 

da cidade, projeto que já estava devidamente aprovado, com a largura variando de 

30 metros, ao sair da Praça da Sé, a 36 metros, nas proximidades do porto: 

 

AVENIDA MUCURIPE, com a largura mínima de 30,00 m (trinta metros), 
formada pelo alargamento do lado ímpar da rua Rufino Alencar, 
atravessando em diagonal a Praça do Cristo Redentor, continuando pela 
rua Monsenhor Tabosa, que deverá ser alargada para o lado ímpar até a 
junção com a rua Antônio Bezerra, partindo da qual segue a avenida 
Antônio Justa, com alargamento para ambos os lados, até a junção com a 
AVENIDA TRANSVERSAL Desembargador Moreira da Rocha (nº 18), onde 
muda de direção, devendo passar o seu eixo aproximadamente entre a 
igreja de Mucuripe e o cemitério local (RIBEIRO, 1955 [1947], p. 239). 

 

Em setembro de 1948, a revista A Noite Ilustrada destacava que o 

progresso de Fortaleza caminhava em paralelo ao dos grandes centros urbanos do 

país, apresentando como destaque a construção da Avenida Mucuripe – “a maior 

artéria urbana jamais construída em qualquer cidade do norte do país” –, que iria 

beneficiar grandemente o tráfego local, proporcionado, assim, ao comércio e à 

indústria, maior rapidez no escoamento dos produtos armazenados no cais do porto. 

A publicação segue exaltando o cuidado dispensado pela gestão do prefeito Acrísio 

Moreira da Rocha à conclusão da obra, levando em conta “[...] que em cinquenta 

dias de ininterruptos trabalhos foram concluídos 1.300 metros e executados 400.000 

metros cúbicos de movimento de terra”, como pode ser observado nas imagens 

abaixo: a primeira mostra o trecho da obra que corta o riacho Maceió e a segunda 

exibe as proximidades do cais do Mucuripe (EMPREENDIMENTO..., 1948, p. 28-30). 
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Figura 28 – Obras da Avenida Mucuripe (Trecho 1) 

 
Fonte: EMPREENDIMENTO... (1948, p. 28). 

 

Figura 29 – Obras da Avenida Mucuripe (Trecho 2) 

 
Fonte: EMPREENDIMENTO... (1948, p. 28). 
 

  

Porém, em agosto do mesmo ano, o jornal O Democrata já denunciava 

irregularidades nas indenizações de desapropriação de casas e terrenos localizados 

às margens da longa artéria, prejudicando sobretudo os mais pobres que ali 

habitavam. O jornal delatava a exiguidade do prazo dado aos moradores, os atrasos 
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no pagamento das indenizações e a baixa quantia oferecida aos ocupantes dos 

terrenos marginais da futura avenida, além das ameaças de perda total dos direitos, 

caso alguma família se negasse a receber a quantia oferecida pela desapropriação. 

Nesse caso específico, como os recursos públicos disponíveis não estavam 

atendendo a todas as despesas com as desapropriações que estavam acontecendo 

na capital, um grupo denominado “amigos da cidade” contribuiu com Cr$ 10.000,00 

para financiar as indenizações das casas a serem derrubadas no trecho da Praia de 

Iracema, com o objetivo de facilitar a construção da avenida em direção ao porto – 

um raro exemplo de ajuda privada em ações dessa ordem na época182 (JUCÁ, 

2000). 

Nesse período, o avanço das obras do Porto do Mucuripe e a construção 

do novo cais geraram toda uma mudança nas ondas e correntes marinhas, 

produzindo assoreamento da bacia portuária e erosão nas praias dispostas a oeste 

do novo porto. Até jornais de outros estados destacavam o avanço das ondas no 

litoral de Fortaleza, como o jornal A Ordem, da cidade de Natal, o qual, na primeira 

página de sua edição de 31 de janeiro de 1947, noticiou que um maremoto tinha 

assolado a capital do Ceará, danificando seriamente a ponte de desembarque de 

passageiros do antigo porto e ameaçando cada vez mais as ruas que marginam a 

orla marítima. A reportagem continua, afirmando que a Praia Formosa quase tinha 

sido destruída pela fúria das ondas, restando poucas casas, as que ficavam 

distantes do mar (MAREMOTO..., 1947). 

O avanço das ondas destruiu parte do casario das elites na Praia de 

Iracema e arrasou choupanas populares nas praias Volta da Jurema, Meireles, 

Iracema, Formosa e Moura Brasil, desabrigando centenas de famílias, levando parte 

delas a residir nas proximidades no novo porto em construção (FECHINE, 2007; 

FERNANDES, 2012; JUCÁ, 2000). Na Praia de Iracema, particularmente, a 

implantação de enrocamentos de contenção paralelos à costa e a construção do 

espigão dificultaram fortemente o acesso ao mar, fazendo com que mais pescadores 

se transferissem para o Poço das Dragas e Mucuripe (SCHRAMM, 2001).  

                                                      
182 “Não ficava explícito, porém, como o referido grupo teria um retorno pelo auxílio prestado. 
Possivelmente com a destruição de casebres, os terrenos situados numa área valorizada teriam seus 
preços elevados” (JUCÁ, 2000, p. 70). 
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Diante desses acontecimentos e da própria atratividade da área portuária 

para contingentes populacionais em busca de emprego e moradia, pode-se 

observar, através das imagens aéreas de Fortaleza captadas no final da década de 

1950, o crescimento da própria povoação do Mucuripe, a ocupação das dunas do 

Castelo Encantado em expansão183, o surgimento de um núcleo habitacional ao sul 

das indústrias instaladas na área retroportuária e outro nas proximidades do farol 

velho, que já se encontrava com centenas de habitações. A apropriação popular da 

Varjota se dava até a atual Rua Ana Bilhar – com exceção da Vila dos estivadores, 

que extrapolava essa delimitação –, encontrando-se a partir daí totalmente loteada 

até a Av. Santos Dumont, acompanhando a malha ortogonal de Meireles e Aldeota. 

A ocupação das glebas loteadas do Meireles já se consolidava de forma mais efetiva 

até a Av. Desembargador Moreira, e a malha ortogonal que acompanhava o avanço 

dos loteamentos do bairro Aldeota já começava a alcançar o atual bairro Papicu, 

com a abertura dos primeiros lotes e vias dos futuros Loteamento Planalto Nova 

Aldeota e Moderna Aldeota184. A imagem aerofotogramétrica mostra, ainda, as 

atividades portuárias e as primeiras indústrias instaladas na área retroportuária, 

além da contínua formação da Praia Mansa, a partir do assoreamento da bacia 

portuária. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      
183 Cavalcanti (1999 apud RAMOS, 2003) e Rocha Júnior (1984, 2000) ressaltam que a ocupação das 
dunas do Castelo Entancado foram catalisadas pela venda de terrenos por grandes proprietários, 
como J. Macedo, que, ao mesmo tempo em que instalava suas atividades industriais na área 
retroportuária, vendia terrenos nas dunas para a população pobre da capital. Pequeno, Furlani e 
Loureiro (1999), apontando que toda a área do Castelo Encantado pertence a famílias tradicionais 
como Queiroz, Diogo e Craveiro, também apresentam narrativas de moradores que ligam a ocupação 
das dunas a loteamentos clandestinos, no caso empreendido por Alberto Craveiro. 
184 “A zona leste passou a identificar-se com os bairros da burguesia, tendo a Aldeota como seu 
grande símbolo de ‘status’ social. Esta ideologia é rapidamente apropriada e difundida pelas 
empresas interessadas em vender seus loteamentos e edificações, ampliando os limites do bairro 
Aldeota e criando novas ‘Aldeotas’ – Aldeota Sul, Moderna Aldeota, Aldeota Centro, Planalto Nova 
Aldeota. Estas várias denominações dadas aos diversos logradouros incorporados estão 
relacionados ao ‘status’ social e econômico que a ‘marca’ estabeleceu” (COSTA, 1988, p.123). 
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Figura 30 – Faixa leste de Fortaleza no final da década de 1950 

 
Fonte: CPRM. 

 

Em meados da década de 1950, a expansão e as transformações do 

Mucuripe também foram registradas por missionários americanos em raras imagens 

em vídeo, que compunham um conjunto de filmagens em cores das cidades 

Fortaleza e Juazeiro do Norte. As cenas retratam as atividades da Igreja Batista 

Regular do Mucuripe185 e o cotidiano da comunidade, com suas jangadas 

encalhadas na areia e labirinteiras e rendeiras nas portas das humildes residências, 

mostrando também a chegada da eletricidade em alguns trechos, o passar dos 
                                                      
185 Reorganizada na década de 1940 e localizada até os dias correntes na Rua Córrego das Flores, 
73, nos atuais limites oficiais do bairro Vicente Pinzón. 
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automóveis e o próprio crescimento do agora bairro de Fortaleza. As imagens 

capturadas pelos missionários mostram, ainda, a diminuição do uso da palha na 

construção das habitações, o crescente número de casas de taipa cobertas com 

telhas e casas de alvenaria186. 

 

Figuras 31, 32, 33 e 34 – Cenas das filmagens dos missionários americanos no 
Mucuripe  

   

   
Fonte: <http://www.youtube.com/watch?v=PBWTcDbVsIg>. Acesso: 31 jul. 2014. 

 

Nesse momento, além do crescimento da afluência aos banhos de mar, 

observa-se a diversificação das práticas marítimas modernas e o fervor dos clubes 

sociais, que foram transferidos ou inaugurados em áreas de praia da zona leste da 

cidade, especialmente após a construção da Av. Mucuripe. A edição de número 67 

da revista Mundo Ilustrado – editada no Rio de Janeiro –, publicada em 4 de abril de 
                                                      
186 Representações bem distintas do ensaio realizado pelo fotógrafo Chico Albuquerque, apresentado 
no capítulo anterior. O fotógrafo cearense seguiu a mesma linhagem das filmagens de Orson Welles 
a partir da visão romântica de uma exemplar e ideal vila de pescadores artesanais marítimos, ou seja, 
de que ainda não haviam sido “contaminados” sociabilidade urbana, como nos diz Neves (2007).  
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1959, traz uma reportagem de Haroldo Holanda sobre o cenário do turismo em 

Fortaleza, afirmando que a cidade possuía clubes que poderiam fazer inveja a 

qualquer cidade do mundo, tanto pelo conforto oferecido aos seus associados 

quanto pela suntuosidade de suas dependências. A reportagem destaca, também, 

que os clubes viviam numa disputa acirradíssima em termos de riqueza e 

ostentação, não poupando esforços nem sacrifícios, e que um grã-fino que se 

prezasse tinha que ser associado a um desses clubes elegantes da cidade. Nesse 

contexto, destaca-se a construção da sede do Iate Clube de Fortaleza no Mucuripe, 

nas proximidades do novo porto (HOLANDA, 1959).  

A praia que ganha o nome do empreendimento logo se torna conhecida e 

concorrida por banhistas e praticantes dos mais variados esportes náuticos187, 

sendo chamada até “Copacabana em miniatura” pela imprensa local, expandindo as 

áreas de lazer da elite fortalezense, que se descolava nos finais de semana com 

seus automóveis à referida praia pela Av. Mucuripe – como se observa na imagem a 

seguir. A adjetivação é bastante distinta das classificações do início da década, 

como a de um leitor do jornal O Povo, em uma edição de novembro de 1951, que 

denominava as praias próximas ao novo porto, com seus botecos populares, de 

“praias dos ébrios” (JUCÁ, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
187 A referida reportagem da revista Mundo Ilustrado, destaca: “Às margens das águas tranquilas e 
tépidas do Mucuripe situa-se a sede do Iate Clube de Fortaleza. Em velocíssimas lanchas, moças e 
rapazes praticam o esqui aquático” (HOLANDA, 1959, p. 55). 
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Figura 35 – Praia do Iate Clube (1959) 

 
Fonte: IBGE188. 

 

Nesse período, como se pode observar nitidamente na carta levantada 

pelo Serviço Geográfico do Exército em 1945, no material cartográfico do Plano 

apresentado por Saboya Ribeiro em 1947 e nas imagens aéreas do final da década 

de 1950, o Ramal Ferroviário Parangaba-Mucuripe representava praticamente o 

limite leste da expansão imobiliária formal de Fortaleza189, sendo considerado por 

bastante tempo o grande obstáculo à expansão urbana para a zona em questão, 

como bem aponta Costa (1988). Entretanto, em 1948, o já mencionado agrimensor 

Fernando de Castro Lima é contratado pela família Diogo de Siqueira para lotear 

parte do “Sítio Cocó”, que ocupava praticamente todo o extremo leste da capital, do 

ramal ferroviário até a foz do Rio Cocó (LIMA, 1999).  

O “Loteamento Praia Antônio Diogo”, posto a venda na década de 1950 

pela Imobiliária Antônio Diogo, estendia-se das proximidades do farol do Mucuripe 

até a barra do rio Cocó, compreendendo 7 quilômetros de comprimento por 600 

metros de largura, com quadras divididas em 12 lotes de 20 metros de frente por 40 

de fundo (JUCÁ, 2000). Contudo, o empreendimento da Imobiliária Antônio Diogo 
                                                      
188 Imagem publicizada primeiramente na Enciclopédia dos Municípios Brasileiros, publicada em 1959 
pelo IBGE (BRASIL, 1959). 
189 Somente as habitações populares de Mucuripe, Castelo Encantado e Serviluz transpassavam o 
ramal ferroviário. Na imagem aérea de 1958, já se consegue visualizar, também, a construção das 
primeiras quadras loteadas a leste do ramal ferroviário nas margens da Av. Santos Dumont, no atual 
bairro Papicu. 
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tardará bastante a ser efetivamente ocupado190, criando grandes vazios urbanos e 

desencadeando um “crescimento aparente” da cidade (COSTA, 1988). 

  

                                                      
190 Fernandes (2012) assinala que entre os anos de 1960 e 1980 a urbanização nessa faixa de orla 
que compreende o antigo Sítio Cocó se deu vagarosamente, mesmo com investimentos públicos de 
infraestrutura viária e serviços, e ainda hoje não se consolidou.   
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4.2 Incorporação e renovação urbana da frente marítima 
 

 

A efetiva integração da faixa leste da orla à cidade formal se dará com a 

construção da Avenida Beira-Mar, no início da década de 1960, quando 

definitivamente a cidade se volta para o mar, dando início um impetuoso processo 

de valorização do solo, especialmente concentrado no bairro Meireles. O Plano 

Diretor de Fortaleza, coordenado pelo arquiteto e urbanista Hélio Modesto e 

aprovado pela Lei n° 2.128, de 20 de março de 1963, apontava que a construção da 

“Avenida do Parque Beira-Mar” iria dar “[...] às áreas das praias um valor ornamental 

e recreativo novo, dando à cidade de Fortaleza um caráter paisagístico diferente do 

das outras cidades brasileiras situadas junto ao mar”191 (MODESTO, 1964 [1963], p. 

203).  

Quando da aprovação do novo Plano Diretor, as obras da avenida já 

estavam “construídas em grande parte”, pelo fato de “[...] já estar liberado o terreno 

e ser a obra de interesse turístico e recreativo” (MODESTO, 1964 [1963], p. 203). O 

próprio Código Urbano – Lei n° 2004/1962 – passou a vigorar antes mesmo da 

aprovação do Plano Diretor, devido à necessidade de regular o zoneamento das 

construções e modernizar a estrutura viária, notadamente em função da abertura da 

Avenida Beira-Mar (FERNANDES, 2012). 

Em 24 de janeiro de 1961, o jornal Diário Carioca publica a reportagem de 

um enviado especial encarregado de cobrir as transformações da “face de Fortaleza” 

com a construção da Avenida Beira-Mar. A reportagem enfatiza que antes de ser 

apenas um “colar” ornamental da “noiva desposada do sol”192, a avenida seria a 

solução definitiva para o estrangulamento do tráfego em Fortaleza, ligando o Porto 

do Mucuripe à zona industrial (Pirambu, Jacarecanga e Antônio Bezerra), e 

urbanizaria a faixa das “favelas” da praia, promovendo o saneamento de toda uma 

zona que vinha funcionando como “uma autêntica lixeira da cidade”. O texto segue 

destacando: “abarcando num traçado rodoviário de oito quilômetros alguns dos 
                                                      
191 Amauri de Castro e Silva, secretário de urbanismo de Fortaleza no período da elaboração do 
Plano Diretor, afirmou em entrevista à Accioly (2008, p. 135) que a “[...] razão prioritária da 
elaboração de um plano, naquela ocasião, era a possibilidade de abertura da cidade para o mar, com 
a construção de uma avenida. Este fato era realidade em outras cidades brasileiras, e o plano, na 
condição de legitimador das ações públicas, possibilitaria a consolidação desta proposição”.  
192 Em referência ao poema de Francisco de Paula Ney. 
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problemas de urbanismo mais importante de Fortaleza, o prefeito Cordeiro Neto 

desfecha um golpe de morte contra a promiscuidade em que vive determinada 

camada pobre, que construiu toscas habitações na orla marítima”.  O jornal ressalva, 

todavia, que as famílias não iriam ficar ao desabrigo, afirmando: “construirá [a 

Prefeitura] casas higienizadas em outros setores habitacionais, para onde se 

transferirão essas famílias de pequeníssimos recursos [...]. O lugar escolhido foi a 

Praia do Futuro, um dos recantos mais pitorescos e sadios da capital cearense” 

(CORDEIRO..., 1961, p. 3, grifo nosso). 

Em 29 de outubro de 1961, o jornal A Cruz, em reportagem denominada 

“Fortaleza a cidade que mais vertiginosamente progride no Norte”, ressaltava que, 

para atender as novas dinâmicas do desenvolvimento recente, a cidade necessitava 

ordenar-se, ampliar-se, crescer dentro de si mesma e embelezar-se para tornar-se 

também um grande centro de turismo. Nesse âmbito, a reportagem releva as ações 

do prefeito Cordeiro Neto, que estariam modificando o panorama de Fortaleza, 

informando que a construção da “menina dos seus olhos” já estava iniciada “[...] com 

a demolição e indenização de casebres, acabando assim com o baixo meretrício de 

uma das praias, o que era até há pouco, uma das chagas de Fortaleza” 

(FORTALEZA..., 1961, p. 12, sic).  

Centenas de habitações populares vão ser demolidas ao longo de 

Meireles, Volta da Jurema e Mucuripe, sendo, este último, o local onde mais 

desapropriações vão ser realizadas, com mais de 300 casas demolidas e 

indenizadas pela Prefeitura de Fortaleza193. O padre José Nilson, pároco da Igreja 

de Nossa Senhora da Saúde no período, narrando sua luta em defesa dos “pobres 

que eram jogados fora” para a construção da futura avenida, destacou em entrevista 

que até o barracão dos pescadores havia sido removido para a construção da 

artéria194 (RAMOS, 2003).  

                                                      
193 Conforme publicação do jornal Gazeta de Notícias, de 12 de agosto de 1962, noticiando que o 
prefeito Cordeiro Neto tinha dado início oficial das obras de construção da Avenida Beira-Mar 
(CORDEIRO..., 1962).  
194 Accioly (2008, p. 166), ressaltando que os investimentos públicos recaíram na socialização dos 
custos, enquanto os benefícios foram privatizados, informa: “Como resultado, a obra acarretou a 
valorização do solo urbano ao expulsar as camadas populares da área de intervenção e do entorno. 
Além disso, essas ações, por não estarem atreladas a mecanismos compensatórios de valorização, 
entre eles a contribuição de melhoria, instrumento já difundido neste momento, beneficiaram os 
proprietários dos terrenos e o setor imobiliário”. 
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Uma longa reportagem da vigésima sétima edição da revista O Cruzeiro, 

de 14 de abril de 1962, intitulada “Jerônimo o velho do Mar”, informa que até mesmo 

o Mestre Jerônimo, comandante da Jangada São Pedro no histórico raid rumo à 

capital federal na década de 1940195, havia sido desapropriado da praia do Meireles 

para a construção da Av. Beira-Mar, passando a residir no campo de dunas a leste 

da povoação do Mucuripe, o Castelo Encantado: 

 

Sua casa, na Praia do Meireles, foi posta abaixo para a construção da 
Avenida Beira-Mar e a indenização que lhe foi paga pela Prefeitura de 
Fortaleza serviu para a sua luta pela salvação da companheira196. Hoje, o 
velho homem do mar, cheio de glórias e de aflições, mora num barraco de 
favela localizada perto do Mucuripe, onde tem o consolo único de ver partir 
e chegar as jangadas que foram seu mundo. As paredes de taipa do 
casebre estão cheias de fotografias e recortes de revistas e jornais. Todos 
falam de sua bravura e de suas viagens. Mas os cabelos de Jerônimo estão 
brancos, como espumas (CARNEIRO; VIANA, 1962, p. 69). 

 

As duas imagens a seguir, captadas em 1952 por técnicos do Setor de 

Fotografia e Cinema do Conselho Nacional de Geografia (CNG), vinculado ao IBGE, 

mostram parte das habitações dos jangadeiros nas areias da Praia do Meireles e 

especificamente a residência do célebre Mestre Jerônimo, exatamente uma década 

antes da construção da futura artéria e das desapropriações. 

 

 

 

 

                                                      
195 Neves (2007, 2015) informa que Jerônimo André de Souza, ou simplesmente Mestre Jerônimo, 
tornou-se uma forte liderança entre os jangadeiros do Ceará, entre as décadas de 1940 e 1950, 
cobrando os “direitos” direitos prometidos pelos governantes. O “príncipe” dos jangadeiros ainda 
realizará mais dois raids de jangada com fins de denúncia e reivindicação, em 1951 e 1958. “Foi só o 
presidente Getúlio Vargas subir ao poder novamente que ele arrumou sua jangada, a Nossa Senhora 
de Assunção, chamou os amigos Tatá e Manuel Preto, acrescentou Mané Frade e João Batista, e 
partiu novamente rumo à Guanabara, para, mais uma vez, apelar ao Presidente o apoio à sua 
categoria, pelos mesmos motivos de 1941. De lá, seguiu para o Rio Grande do Sul, terra natal de 
Vargas. Em 1958, foi a vez da jangada Maria Tereza Goulart singrar e ultrapassar os mares 
brasileiros, em um raid pra lá de audacioso, com destino a Buenos Aires – a viagem demorou seis 
meses e alguns dias” (NEVES, 2007, p. 239). 
196 Joana, esposa de Jerônimo à época, faleceu em consequência de uma tuberculose.  
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Figuras 36 e 37 – Habitações dos jangadeiros da Praia do Meireles e residência do 
Mestre Jerônimo (1952) 

   
      Fonte: IBGE. 

 

Nesse momento, os gestores também intentavam continuar o 

zoneamento moral da cidade iniciado na década de 1930197, procurando extinguir o 

baixo meretrício localizado na faixa litorânea abarcada pela obra da Av. Beira-Mar, 

como fica visível na citada reportagem do jornal A Cruz e em outro trecho da 

reportagem do jornal Diário Carioca, o qual afirma: “Em determinados trechos os 

habitantes dessas ‘favelas’ cearenses são mulheres de ‘vida fácil’ e a iniciativa do 

atual prefeito é no sentido de extirpar da zona urbana o verdadeiro cordão de 

isolamento criado pelo baixo meretrício a pouca distância do centro social de 

Fortaleza” (CORDEIRO..., 1961, p. 3). 

Anjos Júnior (1983), apontando as pressões de grupos do setor 

imobiliário, informa que o baixo meretrício foi transferido compulsoriamente para as 

imediações do velho farol do Mucuripe198, nas proximidades no novo Porto de 

                                                      
197 Na década de 1930, por conta da presença constante de meretrizes no mesmo espaço social de 
famílias da elite fortalezense, surgiu uma campanha promovida por “pessoas de bem”, também 
articulada pela imprensa local, exigindo “[...] dos poderes públicos o afastamento e a clausura das 
pessoas tidas como desordeiras e marginais, principalmente as prostitutas” (SOUZA,1998, p. 64). Em 
1938, na gestão do interventor Menezes Pimentel, o baixo meretrício de Fortaleza vai ser 
compulsoriamente transferido para o Arraial Moura Brasil, núcleo popular, já conhecido como “Curral 
das Cinzas”, que passou então a ser conhecido, também, por “Curral das Éguas”, em virtude das 
novas moradoras.   
198 Curiosamente, o Plano Diretor aprovado em 1963 considerava a “área e a praia do Farol do 
Mucuripe” como uma das “Zonas de Proteção Paisagística”, onde deveria ser mantido ou 
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Fortaleza. Foram removidas nada menos de 1.332 mulheres, que, somando seus 

filhos, ultrapassava a casa das duas mil pessoas (GIRÃO, 1998).  Todavia, o 

processo de remoção não foi fácil:  

 

As ‘madames’ alegavam não ter local disponível e adequando para o seu 
tipo de negócio, sendo o Farol um local quase desértico e em péssimas 
condições. Não havia luz elétrica, água potável (que ainda hoje não 
existe199) e calçamento, tornando bastante difícil o acesso ao local. Dessa 
feita, o prefeito da época, general Cordeiro Neto, entrou em contato com as 
‘madames’ de maior capacidade de liderança, notadamente a Lourdes Preta 
e a Zizi, e com a ajuda material da Prefeitura, convenceu-as a propósito da 
mudança. [...] A mudança, que ficou por conta da Prefeitura (afora outros 
benefícios para a implantação das casas no novo local), realizou-se por 
etapas, as turmas mudavam quinzenalmente. Entretanto, os gastos com a 
mudança foram muito maiores do que a ajuda da prefeitura e a substantiva 
diminuição da clientela abalaram de forma significativa os rendimentos nos 
primeiros tempos da prostituição no Farol. A energia elétrica foi o único 
serviço público imediatamente instalado, aliás, uma exigência das 
prostitutas para que a mudança ocorresse em curto tempo. Daí em diante 
nada mais foi feito pelas administrações municipais e o que cresceu foram 
os investimentos particulares no ramo do baixo meretrício (ANJOS JÚNIOR, 
1983, p. 24). 

 

O assentamento popular, que, mesmo com a ausência de recursos 

infraestruturais básicos, vai crescer rapidamente tanto com a vinda de renovados 

contingentes de “meninas”200 e a exponencial multiplicação do número de 

“cabarés”201, quanto pela constante chegada de famílias que encontravam nas 

proximidades do farol velho uma possibilidade de apropriação e de reprodução da 

vida. Uma reportagem do jornal O Povo, de 4 de março de 1963, caracteriza a 

ocupação do Farol no período, exaltando seu arruamento irregular e a profunda 

miscelânea entre as habitações residenciais e as casas de prostituição: 

 

Um conjunto de ruas entameadas parte do velho farol rumo dos confins da 
praia, perdendo-se ao longe, usualmente, afinando-se o fim e terminando 
obstadas por uma casa construída lateralmente ou por um muro qualquer. 
São, em sua maior parte, formadas de casas de famílias pobres, que, a 

                                                                                                                                                                      
reconstituído o aspecto natural, ser preservado o valor estético ou histórico e restringir a ocupação 
dos terrenos (MODESTO, 1964 [1963], p. 238). 
199 Refere-se ao ano de 1983. 
200 Esses novos contingentes vão ocorrer de forma espontânea, por conta das possibilidades de 
maiores ganhos devido ao grande número estrangeiros e marítimos na área portuária, e de forma 
compulsória, como vai ser destacado a seguir.  
201 Em 1983, período em que o meretrício no Farol já mostrava claros sinais de decadência, existiam 
em torno de 70 cabarés (ANJOS JÚNIOR, 1983). 
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exemplo de outros locais baixos, se confundem com prostíbulos de terceira 
onde mulheres ficam às portas exibindo, em trajes decotadíssimos ou em 
suéteres excitantes, as carnes sofridas de seus corpos usados (O 
PEQUENO..., 1963, p.6) 

 

Em 4 de outubro do mesmo ano, o jornal O Povo publicou uma outra 

reportagem sobre os assentamentos populares que cresciam nas proximidades do 

novo porto, tratando especificamente do Castelo Encantado – a nova morada de 

Mestre Jerônimo e de outras famílias desapropriadas da Beira-Mar. A chamada da 

reportagem, estampada na primeira página, já apresenta o impactante título “No 

morro do ‘Castelo Encantado’, 1.500 seres vivem como bichos, encurralados em 

tocas”, em referência ao soterramento das habitações pelas dunas, onde algumas 

só possuíam descoberta a metade da edificação, como explicitado nas duas 

imagens abaixo. No corpo da reportagem, Agladir Moura narra sua extenuante 

subida de quase um quilômetro, a pé, para chegar à desconhecida comunidade 

situada “no alto de um dos morros do Mucuripe”, já que as duas vias de acesso 

construídas pelos próprios moradores tinham sido interceptadas por uma construção 

da firma J. Macedo e pelo canteiro da futura construção da Fábrica de Asfalto. O 

repórter ressalta, também, a grande dificuldade de conseguir água potável, a 

inexistência de energia elétrica e a urgência de um trabalho de grande envergadura 

por parte do poder público para resolver o problema do soterramento das habitações 

(MOURA, 1963, p. 1-6). 

 

Figuras 38 e 39 – Soterramento de habitações no Castelo Encantado  

  
Fonte: Jornal O Povo (1963). 
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A intenção dos gestores também era transferir todo o baixo meretrício 

localizado no Arraial Moura Brasil – que já era fruto de outra remoção – para as 

imediações do velho farol do Mucuripe. Maia (2013), trazendo uma reportagem do 

jornal Gazeta de Notícias, de 8 de junho de 1963, informa que as autoridades 

pretendiam revitalizar o centro da cidade a partir do extermínio dos “antros” que se 

localizavam nas proximidades, e que nada menos de três mil pessoas estavam 

sofrendo sérias dificuldades desde uma determinação da administração municipal, 

que estabelecia um prazo máximo de dez dias para a evacuação imediata das 

meretrizes do Arraial Moura Brasil, especificamente no trecho denominado 

Cinzas202. Diante do iminente despejo, mais de duas centenas de pessoas se 

deslocaram para a redação do jornal no intuito de reivindicar uma prorrogação do 

prazo concedido e solicitar recursos ou ainda a doação de um local para se 

instalarem, ressaltando que a comunidade do Farol já se encontrava superlotada. No 

dia 15 do mesmo mês, o jornal publicou uma resposta de Luiz Queiroz Campos, o 

então prefeito em exercício203, afirmando que nada estava sendo feito contra a lei ou 

de forma desumana e pedindo que a imprensa não acolhesse o sensacionalismo de 

agitadores e dos prejudicados, mas é enfático ao afirmar que se as mulheres que 

quisessem continuar como meretrizes teriam que ir para o Farol (MAIA, 2013). Não 

obstante, a transferência não vai se efetivar nesse momento, concretizando-se 

apenas na década seguinte, com a construção da Av. Leste-Oeste, como será 

detalhado a seguir. 

No mesmo ano de 1963, é criada pela prefeitura a Fundação do Serviço 

Social de Fortaleza (FSSF), uma autarquia municipal que tinha como 

responsabilidade o estudo e o planejamento dos serviços sociais, a assistência aos 

desfavorecidos, a qualificação de mão de obra e o combate aos mocambos e 

demais habitações consideradas precárias. Inicialmente, a FSSF vai desenvolver 

ações ligadas basicamente ao assistencialismo, como a criação do Armazém 

Reembolsável para o financiamento de produtos como máquinas de costuras, 
                                                      
202 Inicialmente, as fontes relacionam “Cinzas” e “Curral” como alcunhas alternativas ao Arraial Moura 
Brasil. Posteriormente, essas denominações passam, por vezes, a ser apresentadas como uma 
subdivisões do futuro bairro. 
203 Luiz Queiroz Campos ocupou o cargo de vice-prefeito de Fortaleza entre os anos de 1963 e 1967, 
na gestão de Murilo Borges. Durante a polêmica da remoção do baixo meretrício, Luiz Campos 
estava à frente da prefeitura em virtude de uma licença do prefeito. 
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bicicletas, entre outros, e a criação de programas para a instalação televisores em 

praças e a construção de lavanderias públicas, por exemplo. Todavia, já no ano de 

1965, as ações são voltadas fundamentalmente para o campo do controle da 

habitação popular, através dos programas de desfavelamento (FERNANDES, 1990; 

JALES, 2012).  

No final de 1965, os conhecidos morros do Mucuripe, localizados além do 

ramal ferroviário, vão receber as primeiras 52 casas populares do Conjunto Nossa 

Senhora da Paz, construído vizinho ao campo do Terra e Mar pela FSSF e 

destinado inicialmente a abrigar os “favelados” da Paróquia da Paz, que estavam 

“[...] espalhados em cortiços existentes no bairro luxuoso da Aldeota” (CASAS..., 

1965, p. 19).  

Nesse momento, as ações de desfavelamento vão se concentrar 

principalmente no eixo de valorização Meireles/Aldeota, continuando, por exemplo, 

com a remoção de famílias radicadas nas proximidades da Av. Dom Luiz e Praça 

Portugal. O destino das famílias, dessa vez, vai ser o Conjunto Santa Luzia do Cocó, 

no atual bairro Luciano Cavalcante, construído em 1966 (CARDOSO, 1970). O 

Jornal do Brasil, edição de 22 de abril de 1966, ressaltou que, enquanto se esperava 

pelo resultado de um projeto encaminhado ao Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) para a construção de 2.700 casas populares no estado, o 

Governo do Estado e a Prefeitura Municipal de Fortaleza tocavam a construção de 

casas populares na capital, como nos bairros Pirambu, Mucuripe e Santa Luzia do 

Cocó. Nesse último, todas as casas seriam destinadas “[...] a financiamento aos 

moradores pobres e à campanha de desfavelamento da Aldeota” (CEARÁ..., 1966, 

p. 13).  

Nesse período, o “combate ao mocambo” nos bairros Meireles e Aldeota 

também vai se materializar na construção de outro conjunto no campo de dunas do 

atual bairro Vicente Pinzón, a Vila Altamira, embora dessa vez instalado em área 

totalmente desconexa com os outros núcleos habitacionais existentes. A Vila vai ser 

composta inicialmente por quatro ruas e 76 casas, construídas pela FSSF e 

financiadas a famílias removidas em ações de desfavelamento ocorridas 
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principalmente nas ruas São Francisco (atual Rua Desembargador Leite 

Albuquerque) e Antônio Justa204 (BONA, 1970).  

No início da década de 1970 também serão removidas nesse eixo de 

valorização, pela FSSF, as habitações populares situadas nas avenidas Estados 

Unidos (85 famílias) e Senador Machado (13 famílias), com a proposta de transferir 

as famílias para o loteamento denominado Conjunto Alvorada, no antigo bairro 

Parque Água Fria205 (FORTALEZA; CEARÁ, s/d). A síntese diagnóstica do município 

de Fortaleza, elaborada como subsídio básico aos trabalhos de concepção do Plano 

Diretor de Desenvolvimento Urbano de Fortaleza (PDDU/For) de 1992, chega a 

ressaltar que o bairro Meireles teve sua densidade populacional diminuída na 

década de 1970, em virtude dos programas de desfavelamento (FORTALEZA, 

1991). 

Nesse conjunto, torna-se nítido que os morros do campo de dunas 

localizado a leste do ramal ferroviário Parangaba-Mucuripe consolida-se como um 

dos principais territórios alternativos de Fortaleza, recebendo retirantes que 

migravam para a cidade e habitantes da capital, que eram removidos 

compulsoriamente de seus antigos locais de morada, especialmente de outros 

pontos da frente marítima de Fortaleza. Como destaca Davis (2006, p. 105, grifo do 

autor), a segregação urbana 

 

[...] não é um status quo inalterável, mas sim uma guerra social incessante 
na qual o Estado intervém regularmente em nome do ‘progresso’, do  
‘embelezamento’ e até da ‘justiça social para os pobres’, para redesenhar 
as fronteiras espaciais em prol de proprietários de terrenos, investidores 
estrangeiros, a elite como suas casas próprias e trabalhadores de classe 
média.  

 

                                                      
204 Salientando que a maior parte da renda familiar dos moradores da Vila Altamira era oriunda da 
atividade da pesca, Bona (1970) destacou que o baixo nível econômico impossibilitou várias famílias 
de cumprirem os contratos de financiamento, o que acarretou a venda de imóveis para “pessoas 
credenciadas” que se encontravam em melhores condições financeiras.  
205 Houve grande recusa em aderir ao projeto, pois na Avenida Estados Unidos, por exemplo, 43% 
dos chefes de família eram constituídos de pescadores, comerciantes e pedreiros, com locais de 
trabalho na orla marítima, além de outros chefes de família, notadamente domésticas, pedreiros e 
serventes, que trabalhavam habitualmente na Aldeota, tornando inviável um afastamento para um 
bairro de tamanha distância. Mesmo com insistentes contatos individuais e grupais, muitas famílias 
recusaram-se a ir para o loteamento designado pela prefeitura e acabaram tendo que procurar, com o 
auxílio das indenizações, outras soluções no sentido de garantir um novo local de morada 
(FORTALEZA; CEARÁ, s/d, p. 13). 
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Entretanto, mesmo não sendo alvo dos agentes imobiliários, esses 

morros eram de importância fundamental para as atividades portuárias e industriais 

que ali estavam se solidificando206, acarretando alguns conflitos fundiários, o que já 

aparece nas entrelinhas da apresentada reportagem do jornal O Povo de 4 de 

outubro de 1963. Em 27 de maio de 1969, o mesmo jornal relata que inúmeras 

famílias radicadas no “Morro do Novo Farol” foram à sede do periódico lançar um 

apelo à prefeitura e às autoridades para que não perdessem suas casas, uma vez 

que já haviam sido anteriormente removidos da Praia Mansa pela CPCE, e os 

recursos dos maridos pescadores não lhes permitiram outra morada que não fosse 

“[...] no Morro, ‘o único local desocupado’ que encontraram”. As famílias tinham 

ficado apavoradas com a presença de guardas municipais que “destruíram sem 

contemplação” as casas vizinhas e as poucas que foram salvas tinham o prazo de 

quinze dias para abandonarem o local (DESPEJO..., 1969, p. 1). Nesse momento, a 

maior ação de remoção compulsória efetivada nos morros do atual bairro Vicente 

Pinzón vai ocorrer entre as ruas Ismael Pordeus e Professor Henrique Firmeza, 

desapropriando completamente um grande núcleo de ocupação popular localizado 

ao sul das instalações retroportuárias, composto por centenas de habitações. A 

ação, viabilizada pelo Decreto Nº 75.441, de 5 de março de 1975, que declarou de 

utilidade pública para fins de desapropriação os imóveis e benfeitorias 

compreendidos em uma área total de 126.690,90 m², vai ser realizada em virtude da 

iniciativa da Petrobras de ampliar as instalações industriais e de serviços 

complementares da então fábrica de asfalto (BRASIL, 1975). 

Em 1972, buscando continuar o projeto de renovação da frente marítima 

da capital, o Plandirf207 apresentará, em seu plano de organização espacial da 

                                                      
206 Nos morros do Mucuripe vai ser instalado um novo farol em 1958. Na área retroportuária vão ser 
inaugurados, inicialmente: o Moinho Fortaleza (1955), da firma J. Macedo & Cia.; a Usina 
Termoelétrica do Mucuripe (1955), do Serviço de Luz e Força de Fortaleza (Serviluz); o Entreposto de 
Pesca (1956); a Fábrica de Asfalto de Fortaleza (1966), da Petrobras.  De acordo com Souza (2009, 
p. 36), na zona da praia próxima ao porto do Mucuripe foram instaladas as indústrias de maior “[...] 
dependência do transporte marítimo com relação às matérias-primas, como os moinhos de trigo e a 
Fábrica de Asfalto de Fortaleza, subsidiária da Petrobras, além dos estabelecimentos de frigorificação 
da pesca. Os incentivos concedidos pela SUDENE à indústria do beneficiamento da pesca 
contribuíram para o surgimento de indústrias do ramo, favorecendo assim uma maior ocupação do 
Mucuripe pelo setor secundário”. 
207 Elaborado entre 1970 e 1972, fundava-se na vertente sistêmica que objetiva viabilizar a política 
urbana centralizada do governo militar. Tal vertente assentava-se “[...] numa visão tecnocrática e 
caracteriza-se por um diagnóstico baseado em dados estatísticos e demográficos que relacionam os 
problemas urbanos ao crescimento demográfico. A ideologia subjacente ao projeto de cidade norteia-
se pela racionalidade técnica, portanto desconhece os processos sociais urbanos, objetivando a 
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cidade, um programa específico de “desenvolvimento da faixa litorânea”208, 

ensejando “[...] compatibilizar, nas zonas das praias, as tendências e exigências do 

setor imobiliário aos padrões de ocupação do solo, indicadas pelo setor paisagismo 

e pelas necessidades de preservação das condições ecológicas de toda a cidade, 

permitindo a ventilação adequada” (FORTALEZA, 1972, p. 215). Mencionando em 

vários momentos a necessidade de Fortaleza “ganhar o mar”, o Plandirf considera a 

faixa praiana uma zona especial e “[...] devido à importância que têm as praias no 

sistema recreacional urbano, seu uso é subordino à máxima adequação à função 

recreacional” (FORTALEZA, 1972, p.217). 

O plano afirma que o atraso e as dificuldades de ocupação a que 

estiveram submetidos muitos estados do país, entre eles o Ceará, trouxeram efeitos 

negativos no povoamento e uso da faixa litorânea, e que a elaboração de um plano 

de urbanização em nível metropolitano em Fortaleza deveria retomar os aspectos de 

sua ocupação praiana com um apropriado tratamento paisagístico, turístico e de 

usufruto local. É ressaltado que, no Brasil, as propostas mais significativas, em 

termos de urbanização da faixa litorânea, estavam ocorrendo no Rio de Janeiro – 

desde o Aterro até a Baixada de Jacarepaguá209. Fortaleza deveria aproveitar, ao 

interferir em sua frente marítima, a experiência desse processo que estava tomando 

formas de urbanismo brasileiro. Nesse âmbito, os objetivos principais do plano 

básico de urbanização da faixa litorânea foram sintetizados nos seguintes itens: 

 

- equilibrar a tendência à interiorização que a cidade apresenta, 
aproveitando a costa litorânea como uso residencial, de recreação e de 
cultura; 

                                                                                                                                                                      
modernização acelerada das estruturas urbanas, necessária à internacionalização da economia” 
(ACCIOLY, 2008, p. 18).  
208 O plano de organização da espacial proposto pelo Plandirf compreendia a elaboração de 
programas específicos para: a) sistema viário e de transportes; b) desenvolvimento da faixa litorânea; 
c) renovação do centro urbano; d) desenvolvimento de corredores adensados (FORTALEZA, 1972). 
209 No então estado da Guanabara, além de importantes obras de expansão da malha viária litorânea 
e de saneamento, como o alargamento da Avenida Atlântica, a instalação do interceptor oceânico e a 
construção do calçadão em Copacabana, buscava-se por em prática o “Plano Piloto para a 
Urbanização da baixada compreendida entre a Barra da Tijuca, o Pontal de Sernambetiba e 
Jacarepaguá”, elaborado por Lúcio Costa em 1969. O Plano Piloto propunha transformar esse trecho 
em um novo Central Business District (CBD), o “Centro Metropolitano NS-LO”, buscando 
contrabalancear o CBD original (COSTA, 2010 [1969]). O jornal Correio da Manhã, de 24 de março 
de 1970, exaltava que o plano piloto não era “apenas uma solução urbanística adequada a um 
programa de caráter recreativo, residencial e turístico”, mas seria a “solução para a estrutura urbana 
definitiva da Guanabara” (JACAREPAGUÁ..., 1970, p. 4). 
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- dar acessibilidade às praias, compatível com os diversos usos da faixa 
contígua à mesma; 
- incentivar e melhorar a urbanização precária das áreas do Pirambu, tendo 
em vista o adensamento populacional ali existente;  
- recuperar a antiga área portuária (FORTALEZA, 1972, p. 246). 

 

À medida que se estendessem as redes de infraestrutura e se 

melhorassem os acessos viários, esperavam-se os seguintes efeitos: “1. valorização 

dos terrenos e, portanto, tendência para a construção intensiva e desenvolvimento 

vertical210; 2. atração dos usos residencial e recreacional turístico (hotéis, 

restaurantes, clubes e comércio especializado)” (FORTALEZA, 1972, p. 246). Nesse 

conjunto, será proposto um leque de ações urbanísticas sistemáticas como 

construção de aterros e quebra-mares, alargamentos e construção de vias, políticas 

de contenção da “invasão residencial”, remoção e/ou urbanização de favelas da 

praia e implantação de equipamentos recreativos, culturais e de serviços. 

O Plandirf ressalta, por exemplo, que a faixa litorânea entre a Praia de 

Iracema e parte do Meireles estava sujeita a um processo intensivo de erosão, 

mesmo com a instalação dos enrocamentos, e recomenda a construção de um 

espigão de retenção na altura da Rua João Cordeiro e o aproveitamento da obra de 

drenagem do porto, para a execução de um aterro urbanístico desde a ponta do 

proposto espigão até as proximidades do Clube Náutico Atlético Cearense.  

O documento também aponta que o trecho entre a Praia da Volta da 

Jurema e Mucuripe, por sua vez, não havia sido destruído e ainda preservava uma 

área bastante arborizada. Constituía um segmento da orla onde estavam 

começando a surgir os primeiros “prédios altos” da Av. Beira-Mar, como os edifícios 

Jacqueline, Jalcy Beira-Mar e Professor Marinho de Andrade, contrastando 

fortemente com o desenvolvimento vertical a partir dos edifícios de três andares 

sobre pilotis. 

                                                      
210 Mesmo considerando posteriormente os cuidados para se evitar a criação de uma “muralha” 
construída ao longo da costa, sobre o desenvolvimento vertical o Plandirf destaca: “Considerando, 
ainda, o papel do mar e da praia na composição da paisagem, percebe-se que ambos formam uma 
dominante horizontal, reforçada também pela ausência de relevo acidentado na área adjacente. Este 
é o caso em que o desenvolvimento vertical das edificações não prejudica visualmente a paisagem; 
ao contrário, desde que bem dosado, é um elemento interessante de contraste ao sítio natural. A 
tendência espontânea de construção intensiva junto à praia deve ser controlada através da 
planificação de setores habitacionais, segundo normas urbanísticas que se harmonizem com a 
paisagem – torres isoladas, com liberação a maior possível do nível térreo, que deverá ser tratado 
com pisos-jardins, urbanização, etc.” (FORTALEZA, 1972, p. 146). 
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 No Mucuripe, a um quarteirão da Av. Beira-Mar, também será construído 

o Conjunto 2 de Junho – pela Cooperativa Habitacional dos Trabalhadores do Ceará 

(Cohtrace) e com recursos do BNH –, sob a forma de condomínio vertical de três 

andares, voltado especialmente para camadas médias como funcionários públicos 

federais e estaduais, bancários, professores, advogados, médicos, engenheiros,  

administradores, entre outros profissionais211 (FEITOSA, 1974). Na fotografia a 

seguir, captada no campo de dunas do Mucuripe e publicada sob a forma de cartão 

postal nos anos de 1970, pode-se observar os primeiros passos da verticalização às 

margens da Av. Beira-Mar, mostrando respectivamente os edifícios Marinho de 

Andrade, Jalcy Beira-Mar (em construção) 212, Pérola, Jacqueline, Arpoador213, Hotel 

Imperial Othon Palace (em construção)214 e Palácio Atlântico, além do Hotel Beira-

Mar, que na imagem fica obstruído pelo Ed. Jacqueline. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
211 Fomentando o desenvolvimento imobiliário para esse eixo de expansão, a Cohtrace vai construir, 
também, o Conjunto Varjota, nos limites do bairro homônimo, e os conjuntos Ministro Albuquerque 
Lima e Os 13 de Rochdale, no Loteamento Nova Aldeota (FEITOSA, 1974). Vale destacar, ainda, o 
conjunto popular “Cidade 2000”, construído no mesmo período entre as “novas Aldeotas”, também 
com recursos do BNH (COSTA, 1988). Nesse período, de acordo com os mapas do Plandirf, o valor 
por metro quadrado nos bairros Mucuripe, Varjota e Papicu ainda estavam enquadrados na faixa de 
classificação mais baixa da capital (0 < 9 Cr$/m²). Os bairros Aldeota e Meireles (excluindo-se a orla 
marítima) enquadravam-se na terceira faixa de classificação (40 < 59 Cr$/m²). A orla marítima entre 
os bairros Praia de Iracema e Meireles enquadravam-se na segunda faixa de classificação dos 
preços por metro quadrado mais caros de Fortaleza (100 < 200 Cr$/m²), ficando atrás apenas do 
centro da cidade (200 < 350 Cr$/m²) (FORTALEZA, 1972). 
212 Edifício nunca finalizado e demolido no início da década de 1990. 
213 Atrás do Ed. Arpoador, às margens da Av. Abolição, visualiza-se o Ed. Ellery. 
214 Edificação onde hoje funciona o Hotel Oásis Atlântico.  
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Figura 40 – Verticalização da Av. Beira-Mar na década de 1970 

  
Fonte: Blog Fortaleza Nobre. 

 

A “Política e Evolução da Proposta de Uso do Solo” do Plandirf 

vislumbrava para a faixa de praia da Volta da Jurema e Mucuripe: 

 

Curto Prazo: Residencial, padrão médio-alto. Densidade baixa. Incentivar 
conjuntos residenciais planejados com índice alto de área verde e em 
condições no vale do Maceió, desapropriação para o parque público. 
 
Médio Prazo: Residencial padrão médio alto. Densidade média. Substituição 
de casas por edifícios sobre pilotis. No vale do Maceió, centro de parque 
público. 
 
Longo Prazo: Residencial padrão médio alto, comércio de luxo, hotéis. 
Densidade média-alta. Melhoria do parque (FORTALEZA, 1972, p. 247). 

 

Não obstante, a proposição de maior envergadura, que ao mesmo tempo 

buscará atender as diretrizes do programa “desenvolvimento da faixa litorânea” e o 

programa de “renovação do centro urbano”215, será a proposta de recuperação da 

antiga área portuária, especialmente a partir da remoção da população que habitava 

                                                      
215 O Plano destaca a necessidade de corrigir a dissociação existente entre o centro e as praias 
adjacentes, uma vez que o isolamento do centro, proveniente de um desenvolvimento histórico da 
cidade, que cresceu de costas para o mar, privava-a do que poderia ser uma de suas mais atraentes 
características, como recurso de riqueza paisagística (FORTALEZA, 1972). 
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a frente marítima da área central, do estabelecimento de uma ligação Leste-Oeste, 

da resolução do problema de saneamento, da retirada dos trilhos e da possibilidade 

da retirada do pátio de manobras e da estação ferroviária. 

Admitir-se-ia como inevitável a remoção paulatina, a partir de ações de 

desfavelamento,  das favelas litorâneas contíguas ao centro da cidade, como as do 

Poço da Draga, Cinzas, Moura Brasil, e as que se situavam junto ao riacho 

Jacarecanga, em virtude do processo de valorização dessas áreas e da necessidade 

de expansão física das atividades centrais e da extensão da via litorânea.  A 

execução da recuperação dessa área “[...] viria dar a Fortaleza uma nova imagem no 

que tange à melhoria do seu nível de urbanização e valorização de um dos mais 

belos recantos paisagísticos” (FORTALEZA, 1972, p. 248). 

A proposta vai ser materializada parcialmente já na administração 

municipal de Vicente Cavalcante Fialho (1971-1975), viabilizada com a construção 

da Avenida Presidente Castelo Branco, que vai ser construída em conjunto com 

outras avenidas intraurbanas de impacto em escala regional, quais sejam, 

Aguanambi, José Bastos e Borges de Melo, também propostas no Plandirf 

(ACCIOLY, 2008; FORTALEZA, 1972). 

Popularmente conhecida como Leste-Oeste, a avenida já era idealizada 

desde o Plano de Saboya Ribeiro com o nome de “Avenida Radial Beira-Mar”216, 

entretanto apresentava diferenças técnicas e vinha acompanhada da proposta de 

criação do “Bairro Moura Brasil”, mediante intervenções de urbanização, oferecendo, 

“[...] às classes populares, habitações econômicas otimamente localizadas, próximas 

do centro comercial e da zona fabril” (RIBEIRO, 1955 [1947], p. 234). Entretanto, a 

proposta de Saboya Ribeiro não vai aparecer nos planos seguintes; pelo contrário, o 

posterior conjunto de avenidas proporcionou à Prefeitura Municipal de Fortaleza, 

através da FSSF, a execução de uma ação de desfavelamento no Arraial Moura 

Brasil e nos outros assentamentos populares abarcados pelas obras, experiência 

                                                      
216 “Larga de 24,00 (vinte e quatro metros), que partirá da junção da avenida Pessoa Anta com a 
avenida Alberto Nepomuceno, passando ao sul do poço da Draga e pelas encostas baixas dos 
morros litorâneos, numa direção paralela à rua Guilherme Rocha até alcançar a extremidade norte da 
avenida Tomás Pompeu, devendo continuar além desse limite, com largura e direção aproximadas” 
(RIBEIRO, 1955 [1947], p. 240). 
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que pretendia ampliar para aplicação em toda a cidade, num processo global de 

remoção de favelas217. 

O projeto de construção da Avenida Leste-Oeste, de acordo com o 

documento “Experiência vitoriosa de desfavelamento: Conjuntos Alvorada e 

Marechal Rondon”, “teve como consequência imediata a possibilidade de 

erradicação dos numerosos mocambos que ocupavam extensa área da orla 

marítima”, no qual iria desapropriar o “reduto da miséria e da marginalidade” entre as 

ruas Barão do Rio Branco e Padre Mororó, espaço equivalente, em sentido 

longitudinal, a oito quadras, além de todo o leito da futura avenida, incluindo as ruas 

Braga Torres e Marinho de Andrade, trechos do bairro Pirambu e da Vila Santo 

Antônio. Vão ser desapropriadas, em números oficiais, 2.168 moradias218 e 

aproximadamente 13 mil pessoas que passaram a morar em outros pontos da 

capital e fora dela, especialmente no loteamento denominado Conjunto Marechal 

Rondon, no município de Caucaia (FORTALEZA; CEARÁ, s/d, p. 15; 25).   

O Anuário do Estado do Ceará, do ano de 1972, aponta que a construção 

da avenida iria garantir o aproveitamento de uma vasta área considerada 

inaproveitável bem no centro da cidade e com ótima utilização para fins turísticos. As 

áreas “saneadas” beneficiariam principalmente o local onde estava sendo construído 

o Centro Turístico do Ceará219, no prédio da antiga Cadeia Pública (SAMPAIO; 

COSTA, 1972). Como bem escreve Fernandes (1990), em período de milagre 

brasileiro, “[...] ‘milagre’ se fará para fazer ‘desaparecer’ as manchas que 

                                                      
217 As “ações corretivas” das “zonas marginais” eram exigidas “[...] por forças intrínsecas do 
desenvolvimento urbano de Fortaleza, quer, por um lado, a ampliação do sistema viário, quer, por 
outro lado, pela mudança de uso do solo, ou seja, outras funções urbanas, invadindo, por fatores 
circunstanciais desse mesmo processo, áreas que anteriormente eram definidas por outro tipo de 
ocupação, ou eram áreas desocupadas” (FORTALEZA, 1973, s/p). 
218 Das quais 1.472 construídas com taipa, palha ou madeira. 
219 Na administração estadual de César Cals (1970-1974), além do centro de turismo, vão ser 
construídos a Estação Rodoviária em Fortaleza, o Centro de Convenções, rodovias asfaltadas 
ligando a capital às praias mais próximas e a Rodovia da Confiança, que permitia o acesso ao Parque 
Nacional de Ubajara. Sua proposta de ação governamental, explicitada no Plano de Governo do 
Estado do Ceará (Plagec), faz rápidas referências ao potencial turístico do cearense, reconhecendo-o 
como amplo e diversificado, destacando o litoral de Fortaleza, as serras de Ibiapaba, Baturité e 
Guaramiranga, como também as atrações de natureza mística em Juazeiro do Norte e Canindé. Não 
obstante, o Plagec destaca as deficiências administrativas e a ausência de um órgão suficientemente 
capaz e com a flexibilidade necessária para prover recursos materiais e humanos para o 
desenvolvimento da atividade econômica, o que resultará na criação da Empresa Cearense de 
Turismo (Emcetur) em 1971. O documento Um Modelo de Desenvolvimento para o Ceará, publicação 
do final de seu governo, também já aponta o turismo como fator de desenvolvimento 
(CORIOLANO,1998; ROCHA JÚNIOR, 2000). 
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representavam as favelas em área de interesse e de valorização do capital”. 

Tratando da inauguração da segunda etapa da avenida, o jornal Diário de 

Pernambuco, de 9 de outubro de 1974, assinala: 

 

Foi uma bela abertura de festa inaugural, pois, ali estava sendo entregue ao 
uso uma via semiexpressa de nove quilômetros de extensão e 36 metros de 
largura, interligando a barra do Ceará e o porto de Mucuripe [através da 
ligação com a antiga Avenida do Mucuripe, atual Av. da Abolição] e se 
constituindo na maior via de comunicação da cidade. Construiu-se com 
recursos do Fundurbano (BNB, BNH, CEF e FINEP) e foi o primeiro contrato 
celebrado entre o Banco do Nordeste e uma entidade pública – no caso, a 
Prefeitura de Fortaleza – utilizando o Fundo de Desenvolvimento Urbano. 
Exigiu recursos de Cr$ 25 milhões, proporcionou dez mil empregos diretos e 
indiretos e modificou a paisagem urbana, eliminando da orla marítima uma 
triste e melancólica concentração de mucambos e outros tipos de sub-
habitação, e no seu curso contém dois viadutos, um de 130 e outro de 75 
metros de extensão (PERISCÓPIO..., 1974, p. 4, grifo nosso). 

 

Ainda em 14 de setembro de 1968, a revista O Cruzeiro publicou um 

caderno especial sobre o estado do Ceará, sob a coordenação de Hilton Cunha, 

trazendo duas longas reportagens/propagandas, detalhando as ações 

modernizadoras do governador Plácido Aderaldo Castelo, que buscavam arrancar o 

Ceará para o futuro, e as intervenções urbanas do prefeito José Walter, que 

tornariam Fortaleza uma das mais progressistas metrópoles do país. Procurando 

mostrar o processo de verticalização e a modernidade dos edifícios da zona central 

da cidade, a reportagem “Fortaleza Ano 2000: o futuro no presente” apresenta uma 

grande imagem aérea da cidade a partir da Praia Formosa, todavia a fotografia 

acaba por destacar muito mais parte da grande ocupação popular escondida atrás 

da estação ferroviária João Felipe, vivendo seus últimos suspiros, antes da 

construção da avenida (CUNHA, 1968a,1968b). 
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Figura 41 – Praia Formosa e Arraial Moura Brasil (1968) 

 
Fonte: Revista O Cruzeiro/D. A. Press. 

 

Paisagem bem distinta desta outra imagem aérea da Praia Formosa, 

capturada pouco tempo depois da inauguração da Avenida Presidente Castelo 

Branco, vai mostrar parcialmente a ocupação popular substituída por faixas 

asfálticas, viadutos e praças. Vai permanecer apenas a capela Santa Terezinha e 

um pequeno fragmento da comunidade localizado no lado continental da avenida  –

que não aparecem na imagem a seguir. 

 

Figura 42 – Praia Formosa e a Av. Presidente Castelo Branco 

 
Fonte: Blog Fortaleza Nobre. 
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As famílias desapropriadas e indenizadas nas várias ações de 

desfavelamento em Fortaleza, nesse momento, poderiam aderir ao plano de 

financiamento de terrenos em duas áreas que a prefeitura, através da FSSF, loteou 

para venda aos removidos, que, por sua vez, utilizariam na construção das 

habitações “[...] o material da antiga habitação demolida (taipa), transportado para o 

local gratuitamente pela Prefeitura, e o que mais fosse possível adquirir com a 

indenização para por ocasião da remoção”, dando origem aos conjuntos Alvorada e 

Marechal Rondon (FORTALEZA; CEARÁ, s/d, p. 8).  

Todavia, no caso específico das desapropriações para a Av. Leste-Oeste, 

os removidos que quisessem financiar um terreno designado pela prefeitura no 

Conjunto Marechal Rondon teriam, além de aceitar as condições de capacidade 

econômica para o pagamento do terreno, que acatar exigências de ordem moral, 

especificamente no tocante à prática da prostituição, ou seja, impunha-se “[...] uma 

triagem humana, porém, realista, de modo a evitar uma reinfecção no novo 

Conjunto” (FORTALEZA; CEARÁ, s/d, p. 15).  

Nesse contexto, além de prováveis famílias que não aderiram ao sistema 

de financiamento, as areias e os morros dos atuais bairros Cais do Porto e Vicente 

Pinzón também vão ser o destino das meretrizes que, mesmo se quisessem, não 

poderiam financiar um terreno no conjunto, sendo a zona do Farol a única opção 

possível para viver e exercer a profissão. A transferência do baixo meretrício, de 

acordo com Pinho (2012), vai gerar um estranhamento por parte dos grupos 

estabelecidos – as meretrizes já consolidadas no Farol –, gerando um amplo leque 

de estigmatizações.  

A grande proporção de obras públicas e “ações corretivas” na frente 

marítima de Fortaleza vai ocorrer fundamentalmente por conta da busca incessante 

da sua efetiva incorporação formal, da adequação aos novos ditames da circulação 

e de uma renovação urbana, amparadas nos velhos discursos – agora com base no 

racionalismo funcionalista – e na reprodução de velhos estigmas às camadas 

populares e seus “perigos”. Muda-se apenas o foco dado às epidemias, típico até o 

início do século XX, e centra-se nos vícios do corpo e da alma que poderiam 
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contaminar a sociedade e que eram incompatíveis com os novos usos litorâneos, 

além da própria incompatibilidade das habitações populares com os códigos de 

obras em vigor.  

De maneira geral, os assentamentos populares constituíam, também, um 

foco de tensão permanente para os governantes – especialmente após 1964 –, 

possibilitando um caminho aberto à “instabilidade social” (BRAGA, 1995).  Davis 

(2006) destaca que a maioria dos governos de “cidades do Terceiro Mundo” está 

permanentemente engajada no conflito com os pobres das áreas centrais, mas 

ressalva o forte ímpeto tomado durante as ditaduras militares do Cone Sul, 

declarando guerra às favelas e aos campamientos, vistos como centros de potencial 

resistência ou como simples obstáculos ao aburguesamento urbano. Destaque, 

também, para as novas estratégias de retirada dos indesejáveis, pautada 

majoritariamente em desapropriações em massa possibilitadas com a construção de 

grandes vias de circulação, e para a política habitacional que se volta para a 

construção de loteamentos e conjuntos habitacionais nas franjas da cidade.  

Esse afastamento das camadas populares das áreas centrais e dos eixos 

de valorização engendra um novo momento do paradoxal processo de urbanização 

desurbanizante e desurbanizada220 iniciado na segunda metade do século XIX. As 

dinâmicas de des-territorialização221 vão novamente periferizar222 os assentamentos 

populares alcançados e engolidos pela expansão da malha urbana formal. 

Em escala internacional, os conhecidos projetos arrasa-quarteirão, com 

suas excessivas demolições que negavam radicalmente os elementos vernaculares 

da cidade existente, vão ser duramente criticados e começam a ser revisados ainda 

na década de 1960223. Todavia, ações como a construção da Av. Leste-Oeste em 

Fortaleza e o conjunto de obras rodoviárias e metroviárias em São Paulo, por 

exemplo, vão representar uma ressonância tardia dessa política urbanística em 

cidades brasileiras. 

                                                      
220 Ver Lefebvre (2001). 
221 Haesbaert (2004, 2007) ressalta que a existência humana é uma existência territorial e que a des-
territorialização sempre implica um processo dialético de desterritorialização e reterritorialização. 
222 Ver também Pequeno (2008). 
223 Para uma análise dos impactos de projetos arrasa-quarteirão na vida citadina, especialmente no 
contexto de cidades dos Estados Unidos nos anos de 1950 e 1960, ver Jacobs (2007 [1961]), Berman 
(1986) e Davis (2009). 
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Em 1974, ocorrerá outro grande processo de remoção compulsória, que 

até os dias atuais marca a vida dos moradores do Serviluz e é bastante presente na 

memória coletiva local, aparecendo com frequência nas narrativas formais e 

informais. Uma reportagem do jornal Tribuna do Ceará, exibida na íntegra por Costa 

(1997), apresenta com detalhes o conflito gerado a partir da iniciativa da CPCE e da 

CDC em desapropriar sem nenhuma indenização as cerca de 300 choupanas e 

aproximadamente 3 mil pessoas que habitavam a Praia Mansa224. A publicação 

ressalta que os apelos feitos pelos moradores ao Governo do Estado se davam no 

sentido de pelo menos conseguirem uma ajuda financeira para a mudança e o 

levantamento de novas residências, bem como a designação de um novo terreno. 

Dona Mariazinha, articuladora comunitária do Serviluz, narrando o processo de 

remoção, informa que muita gente não queria sair, mas a pressão chegou a tal ponto 

“[...] que o pessoal das Docas botava obstáculos no caminho da Praia Mansa para 

não deixar entrar alimentos... depois tinha que ter uma carteira para entrar na área e 

virou uma praia privada” (CEARAH PERIFERIA, 2002, sic). 

Após várias rodadas de negociação, com a interferência de gestores em 

nível municipal e estadual, a CDC cedeu e loteou um terreno nas proximidades do 

molhe Titanzinho, que havia sido construído para barrar o assoreamento da bacia 

portuária e que, em contrapartida, gerava um processo de progradação da praia. Os 

moradores também receberam carradas de barro, madeiras e telhas para que 

pudessem construir casas de taipa na nova zona de berma formada com a 

“engorda” da praia, expandindo a ocupação da comunidade que havia adquirido o 

nome da autarquia municipal responsável pela Usina Termoelétrica do Mucuripe 

(Serviluz). 

Souza R. (2007) observa que em 1975 é lançado o Plano de Ação 

Municipal (PAM), plano que considera a grande potencialidade turística de Fortaleza 

e a necessidade da execução de medidas diretas e indiretas que pudessem garantir 

a viabilização do turismo como atividade econômica. Nesse âmbito, dentre os 

objetivos estabelecidos para a política do turismo de Fortaleza225, o plano buscava 

                                                      
224 Existia, também, um porto de jangadas que chegava a ancorar até 200 embarcações (NOGUEIRA, 
2006). 
225 Em consonância com os objetivos e metas para o setor definidos no Plano Quinquenal de 
Desenvolvimento do Estado do Ceará (Plandece), elaborado na gestão de Adauto Bezerra. De 
acordo com Rocha Júnior (2000), o Plandece trata o turismo como uma nova atividade econômica e 
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proporcionar à iniciativa privada condições favoráveis de instalação de hotéis, motéis 

e campings na zona praiana e providenciar a recuperação e urbanização de locais 

de interesse turístico, aí incluindo o saneamento das praias. O autor ressalta que, 

especificamente para o grande Mucuripe, o plano propunha a recuperação da Beira-

Mar e a do velho farol do Mucuripe, a instalação do Museu do Jangadeiro, a 

canalização de parte do sistema hídrico Maceió/Papicu e até a criação de campings 

no Morro do Teixeira. 

Entre o final da década de 1970 e o início da década de 1980, as ações 

públicas municipais também vão se voltar à expansão e à potencialização da 

atividade turística para o Mucuripe, especialmente a partir de decretos delimitando o 

Riacho Maceió e suas margens como “Zona de Proteção Verde, Paisagística e 

Turística (ZE1)” e declarando de utilidade pública parte dessa área para efeito de 

desapropriação para a construção futura do Parque Maceió226 (FORTALEZA, 1979, 

1980a, 1980b, 1982).  

Um desses decretos, a Lei 5.122-A, de 13 de março de 1979, primeira lei 

que demarcou o leito do Riacho Maceió e suas margens como uma das treze áreas 

que compunham a ZE1, representou, também, outro marco no processo de 

verticalização da zona leste da capital cearense, uma vez que os bairros Aldeota, 

Meireles, Varjota, Papicu e parte do Cocó deixaram de ser considerados ZR1 e ZR2 

(zonas residenciais de baixa e média densidade demográfica) e passaram à 

classificação ZR3 (zona residencial de alta densidade demográfica), o que permitiu 

um aumento elevado do gabarito das construções, da taxa de ocupação e do índice 

de aproveitamento do solo. Essa mudança na legislação urbanística, pela mesma 

pressão do setor imobiliário, já havia alterado anteriormente o zoneamento especial 

da orla marítima, garantindo sua verticalização (COSTA, 1988; MARQUES, 1986; 

RUFINO, 2012).  

                                                                                                                                                                      
admite seu subaproveitamento no Ceará. O documento admite, também, que o turismo poderia 
contribuir substancialmente para a solução dos problemas de desemprego e subemprego urbano. 
Seu segundo volume, que trata da política de desenvolvimento, apresenta o turismo como um setor 
de importância excepcional, que estimula todos os setores econômicos e que influencia positivamente 
o desenvolvimento do espaço geoeconômico onde é praticado. Por fim, o documento definia os 
objetivos gerais e específicos, as diretrizes, medidas e metas, com vistas a ativar e viabilizar o 
potencial turístico do estado. 
226 Desapropriação já indicada pelo Plandirf, em 1972. 
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O Anuário do Estado do Ceará de 1972 afirma que, naquele ano, o trecho 

da Av. Beira-Mar entre o Iate Clube e o bairro do Meireles concentrava a vida 

noturna da cidade, destacando que seus restaurantes apresentam, além do cardápio 

comercial brasileiro, pratos e bebidas típicas, como peixadas, casquinhas de 

caranguejo, cajuínas, caipirinhas, etc (SAMPAIO; COSTA, 1972). Todavia, como 

bem observa Dantas (2011), o processo de verticalização engendrado com toda 

essa nova legislação favoreceu definitivamente o aumento do preço da terra e a 

substituição gradativa dos pequenos restaurantes e moradias horizontais por hotéis 

e arranha-céus luxuosos, especialmente no bairro Meireles. 

Nesse trecho de orla, a valorização vai ser também catalisada com as 

obras de urbanização da Av. Beira-Mar – Parque da Beira-Mar –, com projeto de 

Otacílio Teixeira Lima Neto e obras iniciadas em 1978 na gestão municipal de Luiz 

Gonzaga Nogueira Marques (1978-1979), tendo sido inaugurada a primeira etapa no 

ano seguinte (LIMA NETO, 1982). Na administração municipal de Lúcio Alcântara 

(1979-1982) serão concluídas a segunda e terceira etapas das obras de 

urbanização, especificamente entre a Volta da Jurema e o Iate Clube, incluindo, 

 

[...] além dos passeios, Jardins e mais 3 bares em barracas padronizadas, 
importantes equipamentos para a dinamização da prática do lazer na área, 
como a pista de patinação, pista de skating, duas cabines destinadas ao 
funcionamento de estações de radiofonia FM para programações musicais e 
um teatro de arena para uso polivalente. O projeto de urbanização da 3ª 
etapa incluiu, também, a instalação de barracas para a comercialização do 
pescado em condições de maior higiene e organização, com vistas a um 
melhor atendimento da população, que antes o procurava junto às 
jangadas, quando de seu desembarque na beira-mar. Embora localizada no 
limite Norte da Cidade, em área de população mais favorecida, o Parque da 
Beira-Mar se destina a toda a população de Fortaleza e é importante 
atração para os turistas da rede hoteleira próxima ao mesmo (FORTALEZA, 
1982, p. 112). 

 

Além das obras nesse segmento da orla, a administração Lúcio Alcântara 

deixou concluído o projeto executivo da urbanização da Beira-Mar no trecho entre o 

Clube Náutico Alético Cearense e o Poço da Draga, junto à zona central, e o projeto 

de urbanização da Praia do Futuro, trecho entre o Clube de Engenharia e o Clube 

Caça e Pesca. Nas imagens abaixo, observa-se a conclusão do calçadão, o avanço 

da verticalização no Meireles, o solitário edifício Marinho de Andrade nas 
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extremidades do Mucuripe, a foz do Riacho Maceió retificada e o avanço da 

ocupação no campo de dunas ao fundo. 

 

Figuras 43 e 44 – Urbanização da Avenida Beira-Mar 

   
Fonte: Fortaleza (1982). 

 

No final da década de 1970, também se observa um grande avanço da 

organização popular no Brasil, especialmente nas grandes cidades em que a 

questão da moradia se apresentava como um dos principais eixos aglutinadores. 

Nesse momento, já de grande crise política e econômica, a multiplicação das favelas 

e o crescimento dos movimentos de bairro – com seu potencial de conjugação 

política – representavam um verdadeiro “barril de pólvora”, objeto de preocupação 

do governo, que se dizia disposto a realizar a abertura democrática do país, diante 

de possíveis consequências desfavoráveis aos rumos de uma abertura política 

considerada “controlada” (BRAGA, 1995).  

Em contexto local, Barreira (1992) e Braga (1995) informam que os 

movimentos urbanos passam a ter grande visibilidade pública, estando presentes 

em jornais e em discursos partidários e de moradores, especialmente após a luta 

contra a remoção da Favela José Bastos em 1978. A visibilidade das mobilizações 

fez com que as lutas perdessem seu caráter isolado, favorecendo a constituição 
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simultânea de organizações em diversos bairros da periferia e a formação gradativa 

de associações de bairros ou conselhos, que instalaram vínculos de comunicação e 

solidariedade entre os bairros. Dado o ganho de poder de articulação e de 

repercussão dos movimentos urbanos, as favelas, que se multiplicavam, tornam-se 

um problema social a exigir interferências cada vez mais planejadas. 

Urgia a criação de um conjunto de mecanismos articulados de modo a 

alcançar as massas urbanas e neutralizar o avanço de forças progressistas da 

esquerda e da Igreja Católica, que disseminavam nacionalmente sua capacidade 

organizativa e de conscientização política contra o governo autoritário. Nessa 

conjuntura, é criado o Programa de Erradicação de Sub-habitação (Promorar), em 

1979, que, por trás do discurso do “novo”, incorporava parcialmente algumas 

reivindicações históricas das organizações populares, como no tocante ao 

atendimento à população com renda mensal de até três salários mínimos227 e 

principalmente em respeito à não remoção das famílias para as franjas das 

cidades228 (BRAGA, 1995). 

Em âmbito local, o programa vai ser executado pela Fundação 

Programa de Assistência às Favelas da Área Metropolitana de Fortaleza (Proafa), 

criado pelo Governo do Estado do Ceará com status de secretaria especial, 

objetivando desenvolver ações integradas, que representassem “[...] soluções 

definitivas para os problemas habitacionais pertinentes à população moradora em 

habitações subnormais229, até então, sem perspectiva de engajamento nos 

programas habitacionais institucionalizados”230 (CEARÁ, 1980a, s/p). 

                                                      
227 Braga (1995) informa que os próprios documentos do BNH reconheciam que amplos setores da 
população com renda mensal de até três salários mínimos não haviam sido efetivamente 
incorporados aos programas de moradia.  
228 O próprio Plandirf já destacava que o fato de a maioria das favelas em Fortaleza estar situada em 
terrenos governamentais tornaria possível e viável a efetivação de projetos de urbanização nas 
próprias áreas ocupadas por favelas, caso as instituições proprietárias permitissem e não existisse 
algum projeto de requalificação da área que necessitasse a remoção da ocupação. Todavia, as ações 
de remoção vão ser gerais na década de 1970 e, mesmo ressaltando a existência de grandes áreas 
desocupadas e com preços acessíveis, situadas a distâncias não muito grandes dos locais de 
emprego e do próprio centro da cidade, o plano irá propor as cercanias dos conjuntos habitacionais 
projetados nos limites da cidade – ou até além desses limites – como o destino das famílias 
transferidas pelas ações de remoção, como no caso das remoções para a Av. Leste-Oeste 
(FORTALEZA, 1972). 
229 Os documentos da Proafa apontam, em 1980, a existência de 216 aglomerados de habitações 
subnormais em Fortaleza, abrigando um total de 64.381 famílias. Esses núcleos eram localizados 
predominantemente “[...] nas faixas litorâneas, em áreas marginais aos principais cursos d’água que 
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Mesmo não estando relacionada inicialmente no grupo das comunidades 

consideradas prioritárias, a reurbanização da Favela Santa Cecília, encravada em 

plena área nobre de Fortaleza, será utilizada como grande vitrine na busca de 

demostrar a intenção de contrapor-se ao processo de segregação socioespacial em 

curso, sendo denominada posteriormente Conj. São Vicente de Paula (BRAGA, 

1995; CEARÁ, 1980b). 

No caso do Mucuripe, considerando seus atuais limites, as favelas 

Maceió, Olga Barroso e Guabiru – localizadas às margens do sistema hídrico 

Maceió/Papicú – vão ser total ou parcialmente desapropriadas e transferidas para o 

Conjunto Santa Terezinha, construído no campo de dunas a leste do ramal 

ferroviário, contíguo ao pequeno Conj. Nossa Senhora da Paz. O conjunto também 

vai ser o destino de famílias das favelas Morro do Teixeira, Alto da Saúde231, 

Termishell, Buraco da Jia, Baixada da Santana e Lagoa do Coração, que já 

ocupavam os morros232 (BRAGA, 1995; CEARÁ, 1982; COLARES, 1980; 

RODRIGUES, 1980). A construção do Conjunto Santa Terezinha vai abarcar uma 

área total de 38,7 hectares, com um total de 1.022 habitações, como pode ser 

visualizado nas imagens a seguir (CEARÁ, 1982). 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                      
cortam a malha urbana e também nas adjacências dos principais eixos do sistema viário” (CEARÁ, 
1980b, s/p). 
230 No plano de metas da Proafa consta o propósito de construir 11 mil unidades habitacionais 
voltadas ao atendimento da população residente em aglomerados de casas precárias e a implantação 
de 8.700 lotes urbanizados para o atendimento de famílias que residiam em habitações subnormais, 
que não tinham condições de acesso aos programas de unidades habitacionais (CEARÁ, 1980a). 
Todavia, entre os anos de 1981 e 1983, vão ser construídas apenas 5.626 moradias, divididas em 
cinco conjuntos habitacionais, abrangendo famílias de 20 favelas da capital (BRAGA, 1995). 
231 De acordo com Colares (1980) e Rodrigues (1980), a grande maioria dos chefes de família do 
Morro do Teixeira e do Alto da Saúde era formada por pescadores. 
232  Colares (1980) e Rodrigues (1980) também informam que as famílias do Morro do Teixeira e do 
Alto da Saúde vão ser desapropriadas por residirem na área pertencente à Proafa, especificamente 
no local escolhido para a construção do conjunto habitacional e de outras obras estruturantes. 
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Figuras 45 e 46 – Família removida da favela do Guabiru e Conj. Santa Terezinha I 

  
Fonte: CEARÁ (1982). 

 

Braga (1995) destaca a resistência e casos de conflito nas comunidades 

abrangidas pelas ações da Proafa na capital233. No Mucuripe, particularmente, a 

autora transcreve o depoimento de um técnico da fundação que narra as 

dificuldades do trabalho no bairro praiano, e o testemunho de um morador do Conj. 

Santa Terezinha relatando o medo que os habitantes tinham com o valor das 

prestações da nova residência, diante da dificuldade financeira que viviam. De fato, 

após os primeiros reajustes das prestações – que não foram poucos –, tornou-se 

elevado o índice de inadimplência e de “venda das chaves”. Essa realidade se 

complexifica na década de 1990, com a valorização da parte mais alta do conjunto 

conhecida como “Mirante” – por sua vista panorâmica da orla de Fortaleza –, 

intensificando a venda das residências e o retorno de muitas famílias para 

ocupações próximas234 (BRAGA, 1995; CARVALHO, 1990).  

                                                      
233 Braga (1995) destaca principalmente a recusa dos moradores do Lagamar, onde cerca de 4 mil 
famílias não aceitaram participar do programa. Elas ressaltavam o sacrifício e a dificuldade que 
superaram para a construção de suas moradias e que não teriam como arcar com o ônus mensal das 
prestações dos novos imóveis no conjunto habitacional destinado para a comunidade. Os moradores 
realizaram marchas, elaboraram abaixo-assinados e cartas públicas, e entraram com ações judiciais 
no intuito de permanecer no local de morada e conseguir a urbanização da área, através da 
drenagem do rio, do saneamento e da dotação de equipamentos e serviços públicos. 
234 Uma reportagem do Jornal O Povo, de 20 de maio de 1990, denominada “Morro cobiçado é foco 
de problemas”, destacou que, naquele momento, mesmo com a miséria e a total falta da mais 
elementar assistência do poder público, o morro era o alvo preferido de investidores. Encantados com 
a visão que o morro possibilitava e principalmente com a “música da caixa registradora”, eles estavam 
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Nesse mesmo período, ganha repercussão o conflito fundiário na Favela 

das Placas, localizada na parte sul do campo de dunas, já na fronteira com o 

expoente bairro Praia do Futuro. As 188 famílias estavam sendo ameaçadas de 

despejo pelo proprietário do terreno, que já havia ganhado a questão na justiça, mas 

os moradores recusavam-se a abandonar suas moradias. A FSSF conseguiu 

transferir parte das famílias para os terrenos do distante Conjunto Palmeiras235, 

porém a negociação com as famílias mais resistentes se alongou por vários meses 

até a firmação de acordo após os gestores municipais e estaduais doarem um novo 

terreno, um pouco acima da antiga localização. Com o apoio financeiro e de 

assessoria da Cáritas Diocesana, as famílias puderam construir, através do sistema 

de ajuda mútua, suas novas residências no que ficou conhecido como Conjunto 

Santa Joana D'arc (BRAGA, 1995; FERNANDES, 1990). 

Em 1983, outro assentamento popular que também vai ser empurrado 

para os morros será a favela Fonseca Lobo, que se localizava na Varjota, onde o 

metro quadrado já apresentava elevado índice de valorização no mercado fundiário. 

A favela era originária da expansão de uma das Comunidades do Trilho, edificada 

inicialmente às margens do ramal ferroviário236, que avançou para uma nova área 

onde o terreno era particular, pertencente a uma família proprietária de extensas 

áreas de terras em Fortaleza, consideradas verdadeiros latifúndios urbanos. O 

grande conflito ocorrido durante a ação de reintegração de posse executada pela 

Política Militar, após uma ação judicial autorizando despejar 72 famílias que viviam 

nessa nova área ocupada, gerou grande repercussão nos meios de comunicação e 

grande indignação em setores da sociedade civil, diante da ferocidade das forças 

policiais, que acabaram atingindo não apenas os moradores, mas também um 

repórter do jornal O Povo. Mais uma vez, com o apoio da Cáritas Diocesana, parte 

das famílias despejadas puderam construir suas casas em um terreno no 

                                                                                                                                                                      
adquirindo as habitações e transformando-as em restaurantes e bares, para deleite dos que se 
deslocavam ao morro em busca de novidades, incluindo até mesmo turistas estrangeiros. A 
reportagem destacou, ainda, uma pesquisa realizada pela Proafa que constatou que cerca de 90% 
das famílias consultadas já teriam recebido oferta de compra de suas casas por pessoas 
pertencentes à classe média alta de Fortaleza (CARVALHO, 1990, p. 2D).  
235 Fernandes (1990) informa que a maioria das famílias transferidas para o Conjunto Palmeiras 
dependia da pesca para sobreviver, o que dificultou sobremaneira a adaptação no novo local de 
moradia. Poucos anos depois, grande parte das famílias tinha retornado para os morros do Mucuripe 
e construído suas habitações em assentamentos próximos ao antigo local de morada. 
236 Em terreno parte pertencente à antiga Rede Ferroviária Federal S.A. (Rffsa) e outra parte à 
Prefeitura de Fortaleza (BRAGA, 1995). 
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denominado Morro do Futuro, desapropriado pelo Governo do Estado (BRAGA, 

1995). 

A partir do final da década de 1980, com o início do denominado 

“Governo das Mudanças”237, o turismo passa a ser definitivamente encarado como 

um dos principais eixos de propulsão da economia e um dos vetores de 

modernização do território cearense238. Além da indústria, o desenvolvimento da 

agricultura moderna e especialmente da atividade turística passam a ser vistos como 

alternativas decisivas, marcando uma nova fase da eterna saga desenvolvimentista 

(ARAGÃO, 2005; BENEVIDES, 1998; BERNAL, 2004; CAVALCANTE, 2012;  

PAIVA, 2011; PEREIRA, 2012).  

Dantas (2009b, 2014) destaca que, ao apostar em práticas políticas 

inovadoras que valorizavam as zonas de praia como mercadoria turística, o estado 

do Ceará torna-se um novo paradigma para a região Nordeste, especialmente com o 

lançamento do Programa de Desenvolvimento do Turismo em Zona Prioritária do 

Litoral do Ceará (Prodeturis), em 1989239. Posteriormente compatibilizado com o 

Programa de Ação para o Desenvolvimento do Turismo no Nordeste (Prodetur/NE), 

lançado em 1992, o Prodeturis servirá de base técnica e conceitual para o 

determinante Prodetur/CE. 

Algumas das reportagens aqui apresentadas deixam claro o não raro 

investimento dos gestores municipais e estaduais em propaganda na mídia impressa 

nacional, buscando sempre criar uma imagem de progresso e modernização, a partir 

                                                      
237 As articulações e a montagem do  projeto político do denominado  “Governo das Mudanças” foi 
gestado no interior do Centro Industrial do Ceará (CIC) – dirigido desde 1978 pelo “Jovens 
Empresários” –, tendo como marco inicial  a vitória de Tasso Jereissati na eleição de 1986 (AMARAL 
FILHO, 2003).  
238 Além das referências já destacadas, no final da década de 1970 – período de forte decadência do 
setor agropecuário cearense – o II Plano de Metas Governamentais (Plameg), do segundo governo 
de Virgílio Távora (1979-1982), também introduziu o turismo e o lazer como setores importantes da 
economia cearense. O documento detecta um aumento da demanda turística no estado, manifestada 
na espontaneidade inerente ao fenômeno e no aperfeiçoamento da rede hoteleira e dos 
equipamentos turísticos complementares instalados. No entanto, considerava-se que a evolução do 
turismo cearense poderia ser intensificada e dirigida para a obtenção de maior eficiência e 
racionalidade, admitindo-se que a exploração do turismo revelava-se ainda empírica e concentrada 
na capital. O I Plano Integrado de Desenvolvimento Turístico do Estado do Ceará (PDIT/CE), que 
naquele momento estava em elaboração, era considerado a peça básica para se estabelecerem as 
medidas necessárias para tal evolução (ROCHA JÚNIOR, 2000). 
239 Coriolano (1998, p. 67) observa que essa priorização do litoral fora fruto da mentalidade 
empresarial dessa nova geração de administradores públicos, que valorizava, sobretudo, o potencial 
latente mais próximo ao uso e a sua inserção ao mercado. O litoral torna-se “[...] viável por nele 
serem mais fáceis os investimentos e retornos garantidos, com menor risco em menor prazo”. 
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de grandes obras estruturantes, em contraponto à persistente imagem do estado 

castigado pela seca, muitas vezes reproduzida pelos próprios gestores. Não 

obstante, a partir desse período destacado, o investimento em place-marketing 

torna-se massivo na busca da construção de uma “nova imagem” do estado, não 

mais caracterizado pelos flagelos da seca e pela pobreza estrutural, mas com a 

imagem de que o “Ceará é um bom negócio”, voltado aos grandes projetos de 

captação de recursos e investimentos, à livre iniciativa e à catalisação dos vetores 

de modernização. Nesse contexto, é preponderantemente vendida a imagem de 

uma “vocação turística” cearense, com investimentos em workshops, propagandas, 

filmes, eventos, revistas especializadas, conferências e novelas, que destacam as 

amenidades naturais e socialmente construídas para o deleite do investidor e do 

turista, essencialmente voltadas para o sol e o mar. Apesar da persistência da 

desigualdade social, a imagem de capital da seca e da miséria “muda” para "Miami 

do Nordeste" ou mesmo "Caribe brasileiro" (BENEVIDES, 1998; CORIOLANO, 2004; 

CORIOLANO; FERNANDES, 2007; DANTAS, 2011; GONDIM, 2001).  

Grandiosos também vão ser os investimentos em infraestrutura, 

especialmente a partir da iniciativa do Governo do Estado, com recursos do 

Prodetur/CE, como a construção do novo terminal de passageiros do Aeroporto 

Internacional Pinto Martins, a construção de rodovias ligando a capital às principais 

praias do litoral e a instalação de redes de abastecimento d’água e esgotamento 

sanitário, além de outros projetos como a reforma da Ponte dos Ingleses e a 

construção do Centro Cultural Dragão do Mar. A administração municipal também 

realizará ações como a reforma da Praça do Ferreira, a construção do Mercado 

Central, o aterro e o calçadão da Praia de Iracema, a urbanização da Praia do 

Futuro e a ponte sobre o Rio Ceará, entre outras240 (BARBOSA, 2006; DANTAS, 

2011; FERNANDES, 2012; GONDIM, 2001; ROCHA JÚNIOR, 2000).  

Ao mesmo tempo, empresas nacionais e de capital estrangeiro, que 

procuravam manter e ampliar os níveis de lucro, lançam mão de deslocamentos 

espaciais e setoriais, encontrando no setor imobiliário-turístico cearense uma grande 

                                                      
240 Para Gondim (2001, p. 117-118), essas intervenções urbanísticas devem ser entendidas no 
contexto da disputa pela hegemonia política na capital, controlada por Juraci Magalhães que, de 
aliado, transformou-se no principal oponente ao grupo liderado pelo governador Tasso Jereissati. 
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demanda solvável241.  São construídos, por exemplo, grandes empreendimentos 

voltados ao setor turístico como o hotel de capital francês Saint Tropez des 

Tropiques e o complexo turístico Beach Park, na RMF242, e o Marina Park Hotel, 

construído na capital cearense, especificamente onde anteriormente localizava-se 

parte do Arraial Moura Brasil, que fora removida com a construção da Av. Leste-

Oeste.  

Os empreendimentos turísticos instalados na RMF somam-se a grandes 

empreendimentos imobiliários voltados ao veraneio, principalmente a partir dos finais 

da década de 1970. Nesse período, começam a se multiplicar, para além da orla de 

Fortaleza, os conflitos entre comunidades pesqueiras marítimas e especuladores 

imobiliários e grileiros, evanescendo cada vez mais a histórica caracterização do 

litoral na qualidade de “território como abrigo”, transformando-o em território do 

mercado imobiliário e do turismo (CAVALCANTE, 2012; LIMA, 2002). 

Na Av. Beira-Mar, em Fortaleza, observa-se nitidamente a explosão do 

número de hotéis e principalmente de condomínios residenciais de alto gabarito,  de 

capital nacional e estrangeiro, que avançavam fortemente em direção ao final da via, 

no Mucuripe, colocando em cheque definitivamente a permanência das residências 

populares. Essa realidade também está descrita na síntese diagnóstica do Plano 

Diretor de Desenvolvimento Urbano de Fortaleza (PDDU/FOR) de 1992: 

 

Meireles/Mucuripe – Avenida Beira-Mar: até cerca de cinco anos atrás, a 
avenida apresentava uma feição típica de polo de lazer com predomínio 
gastronômico-hoteleiro. A ação imobiliária vem promovendo a mudança do 
uso e da paisagem com a verticalização sucessiva dos grandes edifícios 
residenciais, que avançam rapidamente em direção ao final da orla, no 
Mucuripe, pressionando os restaurantes remanescentes. Esse processo 
ocorre em todo o bairro do Meireles e parte do Mucuripe, ameaçando 
inclusive a permanência da comunidade de pescadores [...]. Existe a 
preocupação sobre o efeito da barreira dos edifícios no clima da cidade, 
quanto a ventilação e temperatura (FORTALEZA, 1991, p. 68).  

 

                                                      
241 Harvey (2005, 2006) aponta a relação entre as crises de sobreacumulação e os deslocamentos 
espaciais pela abertura de novos mercados, novas capacidades produtivas e novas possibilidades de 
recursos, sociais e de trabalho, em outros territórios, ou seja, ajustes espaciais, os quais o autor 
também denomina ordenações espaço-temporais. 
242 Ver também Cavalcante (2012) e Lima (2002). 
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Ainda em 1989, o jornal Dário do Nordeste publicou uma reportagem 

intitulada “Especulação imobiliária ameaça casas no Mucuripe”,  apontando os 

problemas recentes relacionados com a valorização imobiliária e a especulação em 

torno das moradias populares do bairro em transformação: 

 

‘Os pescadores não moram mais na praia. Os ricos acham que é área 
nobre. Nós, para eles, somos favelados’. A afirmação é da artista plástica e 
moradora do Mucuripe Raimunda Alves de Sousa ao expressar sua revolta 
sobre a devastação na área. O grande problema dos moradores do 
Mucuripe deve-se à valorização dos terrenos o que aumenta a especulação 
imobiliária. Vizinho à casa de Raimunda Alves, na Rua Senador Machado 
com a Coronel Jesuíno, no mesmo quarteirão, estão sendo construídos dois 
edifícios com mais de 10 andares. Mundinha, como é conhecida no bairro, 
assim como os moradores antigos, não consegue entender como uma terra 
pertencente à União – como sempre ouviram falar – passou a ter tantos 
donos. ‘Eu recebi a casa de minha mãe e era, da minha avó. Como é que 
essa terra pode ser de alguém?’, questiona. [...] ‘Não é assim. A gente 
constrói uma casa com todo o sacrifício. Quando se tem uma estrutura, eles 
decidem que somos favelados e devemos ser transferidos para outro local. 
Isso quando a área é valorizada. Pobre não merece nada de bom’. 
Mundinha diz que antigos moradores foram pressionados a deixarem suas 
casas de forma direta ou indireta. ‘Teve gente que recebeu proposta para 
vender sua casa. Outros já foram avisados que o terreno não lhes 
pertencia’. O pior aconteceu com quem tentou resistir. ‘Quando as 
construtoras chegaram e iniciaram as obras, materiais caíam sobre os 
telhados, e muitos, vendo suas casas ameaçadas, as venderam’, diz, 
indignada. (ESPECULAÇÃO..., 1989, p. 20). 

 

Em 1995, o trecho da orla entre a Rua Frei Mansueto e o final da Av. 

Beira-Mar já era ocupado por mais de três dezenas de edifícios verticalizados. 

Mesmo com a dificuldade do tamanho diminuto dos lotes, a substituição das 

habitações populares e o constante erguimento de novos prédios são marcantes na 

continuação da marcha dos mucuripeiros para os morros, processo que também 

avança, embora de forma mais lenta, no trecho do Mucuripe após a Av. da Abolição 

e no bairro da Varjota, acompanhando a verticalização dos bairros Meireles, Aldeota 

e Papicu.  

Vão ser construídos empreendimentos verticalizados inclusive dentro do 

talvegue fluvial do Riacho Maceió, no caso, o Edifício Golden Flat Hotel, 

ocasionando um desvio no curso natural do riacho. Na faixa de estirâncio entre o 

mercado dos peixes e o porto, além das construções já existentes, serão levantados 

cinco edifícios no início dos anos 2000, entre condomínios, flats e hotéis, 
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praticamente impossibilitando o acesso à praia. Até mesmo a faixa de domínio do 

ramal ferroviário, na base da encosta do Morro do Teixeira, vai ser usada pelo 

mercado imobiliário com a edificação do Caravelle Residence, que, da mesma forma 

de muitas habitações populares, vai ter a linha ferroviária literalmente em sua 

calçada (RAMOS, 2003; RIBEIRO, 2001).  

Em consonância com os investimentos privados nesse setor da cidade, a 

Prefeitura Municipal vai investir em abertura de vias, desobstrução de becos e obras 

de drenagem, como o exemplo da ampliação de um trecho de 150 metros da Av. 

Manuel Jesuíno (trecho denominado Rua Tereza Hinko), ligando diretamente com a 

então Av. Presidente Kennedy (Av. Beira-Mar), ainda em 1986 (ABERTURA..., 

1986). Em 1990, vai ser envolta em grande polêmica uma obra da gestão municipal 

de retificação de trecho do leito do Riacho Maceió, entre as ruas José Frota e Álvaro 

de Castro Correia, prevendo também a construção de uma ponte e a abertura de 

vias às margens ao corpo hídrico (A AGONIA..., 1990; DESTRUIÇÃO...,1990; 

DUTRA, 1990; SOUSA, 1991). 

Defendendo a proteção do riacho e a sua manutenção enquanto recurso 

natural, a população local e ambientalistas asseveravam a violação da legislação 

ambiental vigente, subtraindo da cidade mais um patrimônio natural para transformá-

lo em canal. Vanda Claudino Sales, então diretora da seção local da Associação dos 

Geógrafos do Brasil (AGB), por exemplo, destacou em reportagem no jornal O Povo, 

de 21 de outubro de 1990, que não havia obra social nem de utilidade pública no 

local para justificar essa obra em área de preservação, denunciando que sua 

verdadeira justificativa era a especulação imobiliária. O jornalista responsável pela 

matéria acrescenta os motivos concretos para a denúncia da geógrafa e professora: 

  

Enquanto a obra está sendo construída, três projetos para implantação de 
prédios na área já tramitam na Secretaria do Planeamento Urbano e Meio-
Ambiente (Splan). A construção de vias de acesso a terrenos particulares, 
como estão sendo providenciados, interessaria também a diversos 
incorporadores imobiliários e até autoridades. A Diretora da AGB vai mais 
além, lembrando que a obra da Prefeitura só incorpora terrenos naturais à 
malha urbana, dando margem à especulação (DUTRA, 1990, p. 5D). 
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Retrucando uma afirmação do então superintendente da 

Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), que argumentou que o 

Riacho Maceió era apenas um curso intermitente d’água alimentado por esgotos e 

dejetos no verão, a diretora da AGB também apontou que o riacho é perene e com 

papel fundamental na drenagem urbana da cidade, sendo essencial evitar a 

canalização do mesmo, já realizada em alguns trechos do médio curso 

(COEMA...,1990; DUTRA, 1990).  

Mesmo que já estivesse praticamente finalizada, o recente embargo da 

obra pelo Ibama fomentou uma melhor articulação em prol da defesa do riacho, que 

passou a se mobilizar por meio do “S.O.S. Maceió”. O movimento promoveu 

reuniões, confeccionou abaixo-assinado, realizou passeata pelas ruas do bairro, 

entre outras ações, reivindicando a proteção da área e a criação de um parque 

ecológico, conseguindo a aprovação no colegiado do Conselho Estadual do Meio 

Ambiente (Coema) da Resolução Nº 028, de 06 de agosto de 1991, determinando, 

dentre outras questões, que a prefeitura elaborasse um plano de recuperação 

ambiental concernentes às obras já concluídas (CEARÁ, 1991; DUTRA, 1991; 

MANIFESTAÇÃO..., 1991; RIACHO..., 1991). 

Nos meses iniciais de 1993, em meio aos diversificados projetos públicos 

e privados que ainda vão ser debatidos, várias entidades populares do grande 

Mucuripe vão se reunir para criar o Fórum Popular Mucuripe Resiste, contando com 

o apoio, por exemplo, do jornal O Povo (Projeto O Povo nos bairros) e dos alunos do 

Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFC (coordenados pelo Prof. José 

Lemenhe)243. A razão para a criação do fórum foi publicada na capa da primeira 

edição de seu informativo, O Arrastão, materializado após reuniões, debates e 

seminários realizados durante o ano: 

 

Todos somos testemunhas que o Mucuripe está sendo alvo de uma 
agressiva e galopante especulação imobiliária, apoiada na estratégia do 
Governo de desenvolver o turismo como porta de entrada de recursos para 
Fortaleza. Sendo um bairro secular, o Mucuripe é uma área 
tradicionalmente ocupada por populações ligadas à atividade pesqueira, 
abrigando milhares de famílias pobres, nativas, que tiram seu sustento do 
mar. Atualmente a Prefeitura decidiu que o Mucuripe tem uma ‘vocação 
turística’. Por isso vem elaborando projetos para a área que, seguramente, 

                                                      
243 Ver também Ramos (2003). 



188 
 

vão aumentar a especulação e expulsar os nativos para dar lugar a ruas, 
avenidas, viadutos e shopping center. O povo do Mucuripe ocupou e 
construiu esse bairro dando a ele outra vocação: morar e viver. Tudo que 
existe no bairro é obra de sua população, como a igreja, o cemitério, o Terra 
e Mar, a maioria das escolas, sem falar das tradições culturais ainda hoje 
existentes. Não havia ‘vocação turística’. Não foi o turista que desenvolveu 
o bairro e construiu sua história. E não deve ser o povo que construiu que 
deve pagar por esse ‘desenvolvimento’ (MUCURIPE...,1993a, p. 1)244. 

 

Na esteira desse conjunto de obras promovidas pelo poder púbico e das 

mobilizações de resistência, no início da década de 1990 vai ser proposta, também, 

a construção da Av. Jangadeiro (ou Av. Beira-Trilho), entre as avenidas Dom Luís e 

Santos Dumont, constituindo-se como a primeira etapa do projeto de construção de 

uma via às margens do Ramal Ferroviário Parangaba-Mucuripe245, vislumbrada 

desde o plano diretor de Saboya Ribeiro. Para a abertura do primeiro trecho dessa 

via, considerada pelo poder público como imprescindível para a mobilidade urbana 

de Fortaleza, foram desapropriadas e indenizadas 206 famílias de uma das 

comunidades do trilho, localizada especificamente no bairro Varjota.  

Em texto ineditorial publicado no jornal O Povo, em 21 de julho de 1993, 

Orlando de Oliveira Lima, articulador comunitário/religioso e morador do Mucuripe, 

apelava ao Prefeito, ao Procurador da República e a entidades comprometidas com 

a defesa dos direitos humanos a reversão do processo de desapropriação em curso, 

diante da flagrante violação de cidadania dos atingidos. Em virtude da ausência de 

um plano de reassentamento, contrariando a lei orgânica municipal que assegurava 

o reassentamento no próprio bairro, Orlando destaca que as famílias estavam sendo 

estregues à própria sorte, mediante ofertas simbólicas de indenização que eram 

impostas sob intimidações psicológicas explícitas e implícitas, inclusive com 

ameaças de demolição com o uso do trator (LIMA, 1993a).  

                                                      
244 No folder de divulgação do fórum popular consta o seguinte planejamento de trabalho: ”Informação 
e divulgação dos planos para a área e suas consequências para a população com vistas a construir 
uma consciência coletiva de preservação desse espaço, sobretudo para os que nele vivem e moram; 
apoio às áreas que estão ameaçadas de expulsão para que permaneçam vivendo na região em 
condições dignas, com seus direitos respeitados; definição coletiva de um projeto popular integrado 
para a área, (para isso temos apoio de professores e alunos da Escola de Arquitetura) que possa ser 
encaminhado de alguma forma para a Prefeitura e Câmara Municipal. Para tanto é imprescindível 
uma ampla participação, com as mais diversas propostas e opiniões”. (FÓRUM POPULAR 
MUCURIPE RESISTE, 1993c). 
245 Projetada inicialmente com mais três etapas, compreendendo os trechos: Av. Dom Luís/Av. 
Abolição; Av. Santos Dumont/Av. Pe. Antônio Tomás; Av. Pe. Antônio Tomás/Av. Pontes Vieira 
(LIMA, 1993b).  
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Em setembro do mesmo ano, a primeira edição do informativo O Arrastão, 

publica o artigo “O DESPEJO DO TRILHO, ou ‘Quem vê a barba do vizinho arder, 

põe a sua de molho’”, também criticando o processo de remoção compulsória, agora 

já finalizada, e ressaltando que os moradores de outro trecho do projeto já estavam 

articulando estratégias coletivas de resistência: 

 

O pessoal foi obrigado a sair das casas e ir sabe-se lá para onde! Com a 
indenização recebida, com certeza não conseguiram comprar outra casa na 
área, visto o alto valor imobiliário. O segundo trecho, entre a Santos Dumont 
e Pe. Antônio Tomás, os moradores estão se organizando 
antecipadamente. Estão fazendo uma pesquisa para saber quem quer sair e 
quem quer ficar na área. A partir da pesquisa vão propor à Prefeitura a 
solução que querem, de forma coletiva. Essa lição temos que tirar para 
muitas áreas que enfrentarão o mesmo problema. Não vamos permitir que 
nosso povo seja prejudicado em sua moradia. A casa é o bem mais caro 
que a família pobre pode acumular. Não vamos permitir que nosso povo 
saia do bairro, que ele tem raízes históricas, afetivas, e onde ele trabalha e 
tira o sustento da família. A lei está do nosso lado. Temos que exigir o seu 
cumprimento! (O DESPEJO..., 1993, p. 2). 

  

Não obstante, as próximas etapas da proposta não vão caminhar nos 

próximos anos seguintes, voltando a ser restabelecida apenas no final da década. 

Em 1998, através de entrevista ao jornalista Blanchard Girão, Vera Lúcia Marcelino 

Miranda, conhecida popularmente como Verinha, componente do Mucuripe Resiste 

e fundadora do importantíssimo Acervo Cultural do Mucuripe Pe. José Nilson, 

denunciava que a ameaça de expulsão dos mucuripeiros voltava a ser pauta da 

política urbana local: 

 

O Prefeito ameaçou invadir o Mucuripe com essa avenida que chamam de 
Jangadeiro. Agora voltam a falar do assunto. A avenida não é de jangadeiro 
coisa nenhuma. É uma avenida pra rico. Vai servir para enriquecer mais 
ainda o pessoal da construção civil. E para expulsar os jangadeiros das 
casinhas onde ainda vivem hoje em dia, num chão que toda vida foi deles. 
Isto é um absurdo. E vamos resistir também a essa nova tentativa (GIRÃO, 
1998, p. 89). 

 

Realmente as ameaças não tardarão a ser efetivadas, com o reinício dos 

processos de desapropriação para a abertura da via, agora conhecida por sua 

classificação técnica de projeto, Via Expressa. Fernandes (2016), tratando 
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especificamente da Comunidade Trilha do Senhor, narra o processo conflituoso de 

desapropriação, novamente sem plano de reassentamento e com indenizações 

consideradas muito baixas, em virtude das avaliações considerarem apenas as 

benfeitorias, o que gerou forte recusa dos atingidos. Esse conflito chegou a 

estampar páginas de jornal, por conta de tentativas de despejos forçados realizadas 

após expedições de mandados judiciais de imissão de posse contra todos os 

moradores que não aceitaram as negociações246. 

Mesmo com os atrasos e críticas referentes à ausência de características 

técnicas que a enquadrariam verdadeiramente em sua concepção original, a Via 

Expressa foi inaugurada em 2004, com 3,8 quilômetros de extensão, arrasando 

centenas de habitações populares pelo caminho e “rasgando” o Mucuripe ao meio, 

desapropriando inclusive a própria dona Verinha e seu museu comunitário, que 

também se transferiram para as altas cotas topográficas dos morros (RAMOS, 2003; 

CABRAL, 2016). 

Protegidas parcialmente da intensa dinâmica imobiliária verticalizante, as 

comunidades localizas nas areias e nos morros dos bairros Cais do Porto e Vicente 

Pinzón continuaram se expandindo – por meio de novas ocupações e por projetos 

de reassentamento –, recebendo, também, importantes projetos de urbanização 

durante a década de 1990 e o início dos anos 2000, especificamente em trechos que 

não eram alvo dos projetos de ampliação das instalações portuárias e industriais247. 

Mesmo com suas expressivas contradições e deficiências, esses projetos de 

urbanização foram fundamentais para o fornecimento inicial de uma mínima 

infraestrutura básica, como abertura e pavimentação de ruas internas, obras de 

drenagem, instalação de redes de água e esgoto, instalação de barreiras de controle 

do assoreamento eólico, estabilização de dunas e a reconstrução das moradias 

removidas no mesmo bairro, através de programas de mutirão e autoconstrução. 

                                                      
246 “Expedito é o nome do morador que enfrentou a primeiro mandado de despejo da prefeitura. 
Moradoras como Cássia e Rosa descrevem que a ação do despejo começou às seis da manhã. Os 
filhos do senhor que morava na casa subiram em cima do telhado para evitar que a casa fosse 
demolida e brigaram com os agentes da prefeitura, jogando pedaços de construção uns nos outros. 
Uma típica ação truculenta de despejo: mobílias arremessadas no meio da rua, muros derrubados 
com marreta e a ameaça de trator. Tiago, um dos filhos de Expedito, foi parar no hospital” 
(FERNANDES, 2016, p. 45-46).  
247 No Castelo Encantado, por exemplo, centenas de famílias foram desapropriadas para a 
construção da fábrica de gorduras e margarinas do grupo M. Dias Branco.  
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Em 1992, o projeto de urbanização do Serviluz248 vai iniciar com a 

implementação local do Programa Nacional de Mutirões Habitacionais249, prevendo 

inicialmente a construção de 400 habitações de baixo custo para famílias residentes 

em imóveis com padrão muito baixo e que impediam a implantação do sistema viário 

proposto, embora apenas sejam efetivamente construídas 104 habitações na nova 

zona de berma formada com a progradação da praia devido à construção do molhe 

do Titanzinho250. Essa fase inicial vai ser concluída  em 1994, com as seguintes 

ações: abertura de novas ruas; pavimentação, como na Rua do Rastro, que 

receberá drenagem, pavimentação em pedra tosca, calçada e meio-fio; construção 

de calçadão à beira-mar interceptado por trechos de rua; uso de palhas de coqueiro, 

gramíneas e telas de nylon para redirecionar o baypass do transporte eólico. As 

ações retornaram apenas em 1996, com os programas Pró-Moradia e Pró-Sanear, a 

partir do fechamento de alguns becos, abertura de novas ruas e finalmente com as 

esperadas obras de saneamento básico (COSTA, 1997; LIMA, 2005; PRATA, 1998). 

São construídos, também, dois grandes conjuntos habitacionais em uma 

área do campo de dunas ainda não ocupado pelas habitações populares, os 

conjuntos São Pedro e Farol Novo. Destinados e construídos por famílias do Morro 

das Placas e Morro do Teixeira/Castelo Encantado251, os conjuntos foram 

construídos como parte dos programas de urbanização das comunidades 

supracitadas que, para efetivação das ações de reabilitação ambiental das encostas 

das dunas, drenagem, saneamento e implantação da malha viária, precisavam 

desapropriar centenas de imóveis (BARBOSA, 1995; GOMES, 2001; LIMA, 1996).  

No caso das ações específicas no Morro do Teixeira/Castelo Encantado, 

Barbosa (1995), Bueno (2000) e Pequeno, Furlani e Loureiro (1999)  observam que 

entre os principais objetivos explícitos no projeto de urbanização também estava o 

resgate do valor paisagístico das dunas, que apresentavam belos visuais do mar e 

                                                      
248 Na verdade, o projeto de urbanização era voltado apenas para parte do Serviluz, ficando de fora o 
conjunto de habitações entre as avenidas Vicente de Castro e Leite Barbosa. 
249 Para uma análise geral do início do Programa Nacional de Mutirões Habitacionais na capital, ver 
Braga (1995). 
250 De acordo com Prata (1998, p. 51), o principal objetivo do projeto para o Serviluz era dotá-lo com 
“[...] um sistema viário bem definido, executando-se obras para a abertura de vias de acesso aos 
serviços básicos de infraestrutura, drenagem e urbanização da área de praia, através da construção 
de calçadão e fixação do sedimento eólico”. 
251 A maioria (28,4%) dos chefes de famílias desapropriadas do Morro do Teixeira/Castelo Encantado 
eram pescadores (BARBOSA, 1995). 
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da cidade, sendo de importante valor mercadológico para a atividade turística. Com 

a remoção de toda a população das encostas, com as obras de estabilização das 

dunas e com a construção de uma avenida paisagística, passou a ser forte a 

pressão da especulação imobiliária para com os residentes que permaneceram às 

margens da referida avenida, alvos principalmente de empresários interessados no 

prolongamento do conjunto de bares e restaurantes que naquele momento 

localizavam-se na já mencionada área limítrofe conhecida como Mirante. 

As intervenções que vão ocorrer no Riacho Maceió, componentes do 

programa de preservação e urbanização do sistema hídrico Maceió/Papicu, embora 

realizadas no mesmo contexto das ações de urbanização e saneamento citadas 

acima, serão materializadas de maneira ainda mais complexa e contraditória. No 

calor dos conflitos envolvendo a abertura da Av. Jangadeiro e da construção de um 

shopping na foz do Riacho Maceió – detalhado no próximo capítulo –, vão ser 

publicadas as primeiras matérias em jornais anunciando o processo de finalização 

dos estudos para a implantação do Parque Maceió/Papicu, destacando que a longa 

luta dos moradores da área e das entidades ecológicas parecia estar chegando ao 

fim. Incluído dentro do Programa de Implantação e Expansão dos Parques Urbanos, 

o parque seria efetivado em duas etapas: a primeira etapa constituiria as obras de 

saneamento e drenagem, com o Sanefor, e a segunda viria com as obras de 

urbanização, observando-se, também, a ligação com outros pontos de um projeto 

maior, como o programa de habitação para o reassentamento das famílias 

desapropriadas252 (PARQUES..., 1993; POLUIÇÃO..., 1993). 

Nesse âmbito, a Lagoa do Papicu vai passar por um conjunto amplo de 

intervenções e o riacho homônimo terá outro trecho de seu curso canalizado, dessa 

                                                      
252 Em edição do dia 22 de maio de 1993, o jornal O Povo publicou uma matéria anunciando que o 
Mucuripe Resiste iria realizar uma reunião na comunidade Vista Verde. Os moradores estavam em 
alerta devido à presença de topógrafos realizando medições na comunidade, a serviço da Cohab. 
Temiam passar pelo mesmo processo que a comunidade do Trilho estava sofrendo, “[...] com 
indenizações irrisórias da Prefeitura, deixando as pessoas praticamente desabrigadas e obrigadas a 
procurar moradias em locais cada vez mais distantes” (COMUNIDADE...,1993, p. 13A). Na “Carta do 
Mucuripe”, produzida após o segundo Seminário Mucuripe Resiste, realizado em agosto de 1994, foi 
destacado que não eram contra os projetos de grande impacto que estavam em execução ou em 
planejamento, citando a ampliação do porto, a implantação de um entreposto comercial na Praia 
Mansa, a construção da fábrica de lubrificantes, o parque ecológico do Riacho Maceió e a construção 
das avenidas Jangadeiro e Contorno. Todavia, exigiam a participação popular na discussão dos 
projetos e principalmente a manutenção de todas as possíveis famílias removidas dentro do bairro de 
origem, em concordância com a legislação municipal (FÓRUM POPULAR MUCURIPE RESISTE, 
1994). 
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vez com uma canalização aberta em alvenaria com pedra, complementada com a 

abertura de vias paralelas. No Riacho Maceió, entre a Rua Tavares Coutinho e a Av. 

Abolição, o projeto contemplou ações de retificação do leito, abertura e 

prolongamento de ruas e construção de ponte e calçadão, diminuindo sobremaneira 

a planície de inundação do riacho e consequentemente os espaços reservados a 

retenção de água (RIBEIRO, 2001). Com as intervenções efetivadas na contramão 

das reivindicações, Raimunda Alves de Sousa criticou ferrenhamente, em entrevista 

publicada na edição de 25 de janeiro de 1996 do jornal Diário do Nordeste, a forma 

como as obras estavam drenando o leito do riacho: “Para ela, o projeto, a despeito 

de anunciar um benefício para 102 mil pessoas, contribuirá para a destruição do 

manancial. ‘O Sanear está aterrando o Maceió no trecho lá da Varjota, próximo à 

Rua Aluísio Mamede’, afirma ela” (CHUVAS..., 1996). 

Para a implementação das intervenções, as comunidades radicadas às 

margens do riacho foram desapropriadas, sendo parte das famílias indenizada e 

parte integrada aos programas de mutirão habitacional fora do bairro (RIBEIRO, 

2001). Em outra publicação, de 16 de julho de 1996, o jornal Diário do Nordeste 

relata que os moradores das comunidades do Mucuripe haviam se reunido para 

discutir os efeitos que a nova Lei de Uso e Ocupação do Solo iria causar naquele 

setor da cidade, convidando, também, o superintendente do Instituto de 

Planejamento do Município e o secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio-

Ambiente do Estado, que não compareceram. A maior preocupação apresentada na 

reunião foi a preservação do Riacho Maceió e a garantia de moradia para as famílias 

instaladas às suas margens. A insatisfação e a revolta eram motivadas 

principalmente pela forma como as desapropriações estavam sendo realizadas. 

Algumas famílias alegavam que haviam recebido da Cohab uma proposta de 

transferência para um prédio na Rua Manuel Jesuíno, o que não aconteceu. Outra 

reclamação presente referia-se ao pagamento das indenizações, que estavam 

sendo calculadas considerando apenas as benfeitorias, reduzindo drasticamente os 

valores propostos pelo poder público (LEI..., 1996).   
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5  PISTAS DA ACUMULUÇÃO DESIGUAL DOS TEMPOS 

5.1 Novas e velhas fronteiras da Metrópole empreendedora 

 

No capítulo anterior, foi destacado o conjunto de ações e intervenções 

promovidas a partir do final da década de 1980 e do início da década de 1990, que 

buscavam fundamentalmente a construção imagética de uma vocação turística 

cearense e a dotação de uma infraestrutura necessária para o incremento dessa 

atividade econômica voltada ao sol e ao mar. Mesmo que não tenham sido 

materializadas de forma sistemática e complementar, muito em virtude do 

rompimento político das lideranças que estavam à frente do governo do estado e da 

prefeitura da capital, essas medidas marcam o início de uma aproximação com os 

princípios e diretrizes do propalado planejamento estratégico (FERNANDES, 2004, 

2012; PAIVA, 2011). 

 Ainda nos anos finais da década de 1970 e no início da década de 1980, 

em meio a uma ampla erosão da base econômica e fiscal de várias das grandes 

cidades do mundo capitalista avançado, cria-se uma forte concordância no meio 

político de que os governos urbanos tinham que ser muito mais inovadores e 

empreendedores, com disposição de explorar diferentes possibilidades para minorar 

essa calamitosa situação. Essa circunstância acarretou uma sintomática 

reorientação do administrativismo, típico da década de 1960, para o 

empreendedorismo na governança urbana253 (HARVEY, 2006).  

Vainer (2002) bem observa que, se durante um londo período o debate 

acerca da questão urbana expedia temas como crescimento desordenado, 

reprodução da força de trabalho, equipamentos de consumo, movimentos sociais 

urbanos, racionalização do uso do solo, entre outros, a nova questão urbana 

emanada vai apresentar como nexo central a problemática da competitividade 

urbana. Nesse âmbito, Sánchez (2001, p. 249) destaca que “colocar as cidades no 

mapa do mundo” passou 
                                                      
253 Em rigor, esse novo modelo de governança não foi gestado por urbanistas ou por gestores 
públicos, mas seus conceitos e ferramentas analíticas foram extraídos essencialmente da prática 
empresarial que, por sua vez, buscando sempre estratégias para uma melhor posição competitiva 
nos mercados internacionais, foi alimentada por experiências proporcionadas pela ciência militar 
(GÜELL, 2006).  
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[...] a ser uma meta recorrente dos governos locais, um objetivo ordenador 
das “ações estratégicas” que concentram na “cidade-mercadoria” a 
possibilidade de transcender as crises e construir um futuro de progresso e 
recuperação econômica sintonizado com as exigências da nova ordem 
mundial. 

 

Grandes expoentes na defesa do planejamento estratégico, Borja e 

Castells (1997) destacam que as cidades dependem cada vez mais das formas de 

inserção e articulação com os fluxos da economia global, considerando que a nova 

fronteira da gestão urbana consiste em colocar cada cidade em condições de 

enfrentar a competição global, à qual está sujeito o bem-estar dos seus cidadãos254. 

Por outro lado, os autores observam que, diante da nova economia global que se 

estabelece a partir da acumulação flexível de capital, na proporção que os poderes 

dos estados nacionais de controle do fluxo monetário internacional entram em 

declínio, os governos locais e regionais adquirem um papel político revigorado por 

disporem de muito mais flexibilidade, adaptabilidade e capacidade de manobra 

nesse contexto de fluxos entrelaçados, demandas e ofertas mutantes e sistemas 

tecnológicos descentralizados e interativos.  

A competitividade das empresas na nova economia dependeria menos de 

barreiras alfandegárias e favores políticos do que da geração de condições de 

produtividade no âmbito territorial no qual operam. Como ressalta Harvey (2006, p. 

168), os investimentos assumem “[...] cada vez mais a forma de negociação entre o 

capital financeiro internacional e os poderes locais (que fazem o possível para 

maximizar a atratividade do local como chamariz para o desenvolvimento 

capitalista)”. A essa dupla estratégia das empresas e dos poderes públicos Santos 

(2008, p. 249) associa acertadamente a metáfora da “Guerra dos Lugares”. 

Encaradas pelos defensores dessa nova proposta de planejamento 

urbano como “motoras del desarrollo económico” e “multinacionales del siglo XXI”, 
                                                      
254 De acordo com Borja e Castells (1997, p. 153), o governo local necessita, dentre outros deveres, 
promover “[...] la ciudad hacia el exterior que desarrolle una imagen fuerte y positiva apoyada en una 
oferta de infraestructuras y de servicios (comunicaciones, económicos, culturales, seguridad, etc.) que 
atraiga inversores, visitantes y usuarios solventes a la ciudad y que facilite sus “exportaciones” (de 
bienes y servicios, de sus profesionales, etc.). Esta oferta no tiene porqué ser financiada, ejecutada o 
gestionada en su totalidad por el gobierno local, ni mucho menos. El rol promotor es precisamente 
crear las condiciones que faciliten su relación por agentes públicos o privados (vía planeamiento, 
campañas políticas, compensaciones económicas, etc.)”. 
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as grandes cidades adquirem cada dia mais um forte protagonismo tanto na vida 

política como na vida econômica, social, cultural e nos meios de comunicação. São 

consideradas atores sociais complexos e de múltiplas dimensões, pois realizam uma 

articulação entre administrações públicas, agentes econômicos públicos e privados, 

organizações sociais e cívicas, setores intelectuais e profissionais e meios de 

comunicação social (BORJA; CASTELLS, 1997, p. 140,190). 

Nesse horizonte, diferentemente do urbanismo modernista/funcionalista, 

de caráter essencialmente normativo e regulador, a planificação estratégica das 

cidades está “orientada a la acción” (GÜELL, 2006, p. 57) ou, como ressalta Ascher 

(2010, p. 84), trata-se de um “urbanismo de resultados”, privilegiando os objetivos, 

os efeitos a serem obtidos, e incentivando os atores públicos e privados a encontrar 

meios de realização. Ao mesmo tempo, rompe-se com a concepção de que o 

planejamento e o desenvolvimento devem centrar-se em planos urbanos de larga 

escala, com alcance metropolitano e sob as diretrizes da racionalidade e da 

eficiência. A tessitura urbana passa a ser concebida como necessariamente 

fragmentada, “[...] um ‘palimpsesto’ de formas passadas sobrepostas umas às outras 

e uma ‘colagem’ de usos correntes, muitos dos quais podem ser efêmeros”, que 

somente pode ser comandada e transformada aos “pedaços”, a partir de projetos 

urbanos (HARVEY, 2007, p. 69).  

Esse novo paradigma de planejamento busca, a partir de uma complexa 

relação entre o poder público e os investidores privados, tornar a política urbana um 

instrumento para fazer cidade. Um modelo de atuação baseado em intervenções 

estratégicas e seletivas em áreas-chave da cidade existente, mediante projetos em 

escala intermediária ou local, mas que possam impactar o conjunto do sistema 

urbano e ser capazes de fomentar – conjuntamente com o marketing urbano – a 

inserção competitiva da cidade nos fluxos globalizados de capitais, bens, imagens e 

pessoas (FERNANDES, 2012). 

Nesse conjunto, o movimento na direção da revitalização de áreas 

urbanas centrais e frentes de água, especialmente áreas portuárias em 

obsolescência, tornou-se amplamente aceito como o novo modelo para o 

desenvolvimento urbano, multiplicando intervenções em todo o mundo, 

transformando-as na nova fronteira do urbanismo contemporâneo. Um modelo de 
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revitalização que em tese romperia com os projetos traumáticos de renovação de 

décadas precedentes e suas excessivas demolições (DEL RIO, 2001; FERNANDES, 

2012). Para Del Rio (2001, p. 1, grifo nosso), a nova fronteira do urbanismo 

contemporâneo 

 

[...] é a própria cidade interior, ou seja, a concentração de investimentos e 
esforços para a ocupação dos vazios, a reutilização do patrimônio instalado, 
a requalificação de espaços e a intensificação e mistura dos usos. Neste 
contexto, o papel da reutilização das áreas portuárias centrais e de suas 
frentes marítimas é fundamental: num processo de revitalização, 
intervenções pontuais de qualidade e inseridas a um planejamento 
estratégico, tendem a gerar impactos positivos e crescentes sobre o seu 
entorno – o centro – e a cidade como um todo. 

 

O autor destaca ainda que o turismo recreativo, cultural, de compras e de 

negócios tem se mostrado importante dinamizador econômico e social nos projetos 

de revitalização, especialmente em frentes de água, onde a simbiose histórica entre 

cidade e o mar pode ser amplamente explorada e transformada num efetivo cenário, 

a partir de marinas, aquários, museus, centros de conferências e eventos, hotéis, 

entre outros equipamentos, o que autores como Harvey (2007, p. 91) e Sánchez 

(1999, p. 122) denominam, respectivamente, “arquitetura do espetáculo” e 

“urbanismo espetáculo”. 

No âmbito nacional, com a derrocada do regime ditatorial em meados da 

década de 1980 e com o consequente e crescente processo de desprestígio do 

padrão “tecnocrático-centralizado-autoritário” de planejamento, abre-se caminho 

para novas propostas de planificação urbana, dentre elas a matriz do planejamento 

estratégico. Esse modelo na década seguinte vai ter sua difusão intensificada pela 

ação de diferentes agências multilaterais, consultores internacionais, agentes 

econômicos públicos e privados, sobretudo após a repercussão das intervenções em 

Barcelona, no contexto da preparação para os Jogos Olímpicos de 1992, que se 

tornará um paradigma (VAINER, 2002, p. 75). Várias cidades brasileiras vão por em 

prática ações empreendedoras, muitas vezes contratando consultores catalães e se 

associando a organismos/associações internacionais no intuito de construírem 

planos estratégicos e elegerem/realizarem os projetos urbanos prioritários.  
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Além das medidas já destacadas, Fortaleza se aproximará dessa nova 

matriz de planejamento com a assinatura de contrato do Consórcio Mantedor para o 

Plano Estratégico da Região Metropolitana de Fortaleza (Planefor), em 1997, a partir 

de uma iniciativa do CIC, da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL), da 

Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) e da Federação do Comércio 

do Estado do Ceará (Fecomércio), com a participação e o apoio do governo estadual 

e de prefeituras municipais, associações e movimentos comunitários, empresas e 

entidades públicas e privadas, ONGs e cidadãos (PLANO...,1999). Fomentado com 

o apoio técnico de consultores catalães e com a adoção da metodologia do Centro 

Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (Cideu)255, ao qual a cidade de 

Fortaleza se associará oficialmente em 1999256, o Planefor terá como objetivo 

central: 

 

Estruturar a Região Metropolitana de Fortaleza como espaço vertebrado, 
articulado e equilibradamente desenvolvido, tornando-a centro de referência 
comercial, turístico, cultural, industrial, logístico e de serviço das regiões 
Norte e Nordeste, mantendo e potencializando a identidade conjunta e as 
específicas dos municípios, distritos e bairros que a compõem. Fortalecer a 
coesão e a justiça social na RMF e valorizar o bem comum mediante a 
educação, o exercício da cidadania e o acesso da população ao trabalho, 
aos serviços públicos e equipamentos sociais (PLANO..., 1999, p. 18). 

 

Já no ano seguinte, a partir de uma iniciativa da Secretaria do Turismo do 

Ceará (Setur), é firmada uma parceria entre Planefor, CIC, CDL, Instituto de 

Arquitetos do Brasil (IAB) e Governo do Estado para o lançamento do Projeto 

Fortaleza Atlântica, que pretendia uma requalificação urbana de 23 km da orla 

marítima de Fortaleza. Apresentando o discurso de colocar a metrópole no elenco 

das cidades modernas e bem equipadas, o projeto almejava elevá-la à dimensão de 

“Portal do Atlântico”, um lugar privilegiado para o cearense e destino turístico 

nacional e internacional (BARBOSA, 2006).   

                                                      
255 Ver Pinto (2004). 
256 O Cideu é uma associação de cidades ibero-americanas, fundada em Barcelona, que tem por 
finalidade “[...] promover la manera estratégica de pensar en los procesos de diseño y gestión de 
proyectos urbanos para lograr el desarrollo sostenible de las ciudades”. Atualmente, das 123 cidades 
que compõem a associação, 12 são brasileiras, quais sejam, Belo Horizonte, Brasília, Cairu, Campo 
Grande, Contagem, Fortaleza, Juiz de Fora, Natal, Nova Iguaçu, Salvador, São Luís do Maranhão e 
São Paulo. Fonte: Disponível em: <http://www.cideu.org/>. Acesso em: 23 jan. 2017. 
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Não obstante, com o argumento principal de voltar Fortaleza para o 

Atlântico, abrindo a cidade constituída para o mar, e proporcionar o desenvolvimento 

de áreas degradadas e com acessos ao mar bloqueados, propunha-se uma grande 

renovação urbana, uma mudança no quadro econômico e social de áreas litorâneas 

ainda caracterizadas pela ocupação predominantemente popular, como Serviluz e 

Pirambu, por exemplo (BARBOSA, 2006; ROCHA JÚNIOR, 2000).  

Mesmo com o avanço da cidade formal destacado no capítulo anterior, 

esses históricos territórios continuavam como reserva para o mercado e persistiam 

como estratégicos para as camadas populares, no âmbito da resistência e inserção 

na cultura urbana. Não obstante, diante dos sinais de saturação de áreas como 

Beira-Mar e Praia de Iracema e da necessidade de novas ações que buscassem a 

inserção nos fluxos da economia global, esses territórios tornam-se novas e 

primordiais fronteiras de expansão imobiliária e turística da capital257. 

Elencado como um dos projetos prioritários do Planefor, estando 

enquadrado dentro do objetivo de qualificação, revitalização e expansão urbana da 

RMF, o Projeto Fortaleza Atlântica dividiu metodologicamente a orla de Fortaleza em 

três clusters, quais sejam, “Porto Turístico do Mucuripe/Praia do Futuro”, “Centro 

Histórico de Fortaleza/Corredor Turístico Cultural” e “Barra do Rio Ceará, com 

Enseada Turística e Parque Ecológico”258 (PLANO..., 1999, p. 23).  

Para o primeiro cluster, propõe-se um ambicioso programa temático na 

área portuária e retroportuária da cidade, denominado “Portal do Mucuripe”, 

englobando a Praia Mansa, o velho farol do Mucuripe e toda a comunidade do 

Serviluz. Com a estruturação do Complexo Industrial e Portuário do Pecém e a 

consequente transferência de grande parte das atividades de transporte de cargas, 

além do previsto e desejado deslocamento do complexo de tancagem de 

                                                      
257 Para o litoral oeste de Fortaleza, por exemplo, o Governo do Estado vai apresentar, ainda em 
1996, o Programa de Recuperação e Complementação do Sistema Viário Costa-Oeste (Projeto 
Costa-Oeste). Aprovado pelo Coema em 2001, após várias alterações, a proposta consistia 
principalmente na construção de uma via paisagística que iria da Barra do Ceará ao antigo 
Kartódromo no bairro Pirambu, com uma extensão de 5,36 km, duas pistas de 7,6 m, canteiro central 
de 3 m, ciclovia de 2,8 m e calçadão de 5 m de largura. Essa intervenção previa um total de 4.901 
famílias atingidas, sendo 2.905 famílias indenizadas e 1.996 reassentadas (NUHAB, 2006; SANTOS, 
2006). 
258 De acordo com Dantas (2011), o primeiro cluster compreendia o porto do Mucuripe até a praia do 
Futuro, o segundo, a Avenida Beira-Mar até a praia da Leste-Oeste, e, o terceiro, o Pirambu até o rio 
Ceará. 
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combustíveis, pretendia-se reafirmar o Porto do Mucuripe como um receptor de 

fluxos turísticos, notadamente na atração de cruzeiros marítimos (DANTAS, 2011). 

Para tal, o programa não se resume à construção de um terminal de passageiros, 

sendo encabeçado principalmente pela construção de um símbolo ícone para a 

cidade de Fortaleza, um marco referencial imediato, que seria tão importante quanto 

o de cidades como Rio de Janeiro, Paris, Londres, Nova York, entre outras, e que, 

ao mesmo tempo, personificasse a vocação turística da cidade. 

 A proposta vinha acompanhada de uma ampla gama de ações como: o 

reordenamento do farol velho e seu entorno; a construção de um Centro de 

Referência do Mar, com oceanário, museu náutico e centro de reabilitação marina; 

um porto turístico; um centro de serviços e negócios, com restaurantes e áreas de 

eventos; a renovação urbana de todo o Serviluz, com a realocação da população 

local para outra área, em novas unidades habitacionais; a redefinição dos 

parâmetros de uso e ocupação do solo, com incentivo à implantação de 

equipamentos de hotelaria e de residências multifamiliares verticalizadas, em 

substituição à ocupação existente (FERNANDES, 2012; ROCHA JÚNIOR, 2000). 

Nesse contexto, visando produzir ideias para esse programa e ao mesmo 

tempo atrair atenção nacional e internacional para o projeto, foi promovido um 

concurso nacional de anteprojetos, ainda em 1998, pela então criada Fundação 

Fortaleza Atlântica, em que foram apresentadas cinco propostas (VASCONCELOS, 

2015). O anteprojeto vencedor do concurso foi desenvolvido pela equipe formada 

pelos irmãos Francisco e José Nasser Hissa, diretores do escritório Nasser Hissa 

Arquitetos Associados, e pelos arquitetos Antônio Carlos Campelo, Romeu Duarte 

Junior e Airton Barbosa, estando dividida em duas etapas. 

A primeira etapa da proposta vencedora concernia à instalação de um 

grandioso complexo cívico e de lazer distribuído numa área de 35,8 hectares na 

Praia Mansa, possibilitado com a ampliação da faixa de terra dessa formação 

artificial a partir do uso do grande volume de areia a ser dragado do porto para a 

implantação do terminal marítimo de passageiros. Na extremidade dessa ampliação, 

propõe-se a construção do ícone símbolo, uma grande torre com 174 metros de 

altura, uma espécie de mastro em estrutura de concreto com elevadores 

panorâmicos na qual funcionaria um restaurante, um mirante e um novo farol.   
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Nos arredores da base do ícone, foram projetados um parque temático, 

um museu do mar e um aquário, que, por sua vez, são separados por uma pequena 

faixa de praia do setor de hotelaria e lazer composto por um resort, píeres para 

hovercrafts e veleiros, marina e um deck coberto denominado “Marina Festival”, com 

bares e restaurantes. Ao lado do proposto terminal marítimo de passageiros, 

também foi projetado uma grande área chamada de “Ilha de Lazer”, com teatro, 

anfiteatro e praça de alimentação. Por fim, marcando a entrada do complexo, o 

velho farol do Mucuripe passaria a acolher a sede administrativa de um centro de 

promoção de atividades turísticas denominado “Centro de Artes Amar o Mar”, a ser 

localizado em hinterlândia, sendo, ao mesmo tempo, desapropriado o conjunto de 

habitações existentes no entorno para uma integração visual e de acessibilidade 

com o mar (BARBOSA, 2006; FERNANDES, 2012). Utilizando uma imagem parcial 

da primeira etapa da proposta vencedora259 e a transcrição do objetivo central desse 

projeto, que ensejava transformar a capital cearense em um “palco de renovação 

urbana”, o Símbolo Ícone de Fortaleza foi publicizado até mesmo em cartões 

telefônicos da Telemar Norte Leste S.A, lançados em abril de 1999, com uma 

tiragem de 200 mil unidades. 

 

Figuras 47 e 48 – Visão parcial da primeira etapa da proposta vencedora do 
concurso Símbolo Ícone 

   
Fonte: Acervo do Autor. 

 

                                                      
259 Ver as imagens originais do projeto na página do escritório Nasser Hissa Arquitetos Associados. 
Disponível em: <http://www.nasserhissa.com.br/icone-de-fortaleza.php>. Acesso em: 24 jan. 2017. 
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A segunda etapa do projeto, por sua vez, lançava diretrizes para a área 

adjacente ao complexo, compreendendo toda a comunidade do Serviluz. Propõe-se 

principalmente a incorporação dessa área ao sistema viário da Praia do Futuro, 

expandindo a área urbanizada dedicada às atividades de turismo e lazer praiano, e o 

estímulo a OUCs que, como contrapartida à liberação da área para implantação de 

uma zona hoteleira e de habitações residenciais multifamiliares verticalizadas, 

financiariam a realocação da população estabelecida (BARBOSA, 2006).   

Com ocupação consolidada fundamentalmente por ações de remoção em 

outros fragmentos da frente marítima de Fortaleza, o Serviluz passa a compor o rol 

das novas fronteiras para a expansão da “Fortaleza Imaginária”260, tornando-se 

agora alvo de grandes projetos de intervenção, que, mais uma vez, ameaçam 

famílias que guardam em suas entranhas as memórias traumáticas de mobilizações 

compulsórias. Contudo, o projeto não chegou a ser materializado. 

Em 2012, finalmente com o início da construção do Terminal Marítimo de 

Passageiros, agora dentro do pacote de obras para a Copa do Mundo de 2014, o 

Governo do Estado novamente volta a conjecturar um projeto mais amplo para a 

Praia Mansa, declaradamente inspirado na Fortaleza Atlântica e atrelado ao terminal 

em construção, após cessão da área à gestão estadual pela União – condicionada 

ao investimento turístico. Em 2014, o projeto, agora denominado Parque Praia 

Mansa, começa a ganhar forma mais concreta com a proposta de Parceria Público-

Privada (PPP) negociada com um consórcio de empresas liderado pela Andrade 

Gutierrez, vislumbrando a construção de um grande completo turístico e cultural de 

investimento estimado em US$ 350 milhões. Não obstante, mais uma vez o projeto 

não foi concretizado (CAVALCANTE, 2014; DANTAS JR., 2014; MOSCOSO, 2012). 

Forte opositora ao Projeto Fortaleza Atlântica, a Prefeitura Municipal de 

Fortaleza, durante a segunda gestão do Prefeito Juraci Magalhães, vai lançar, com a 

Lei Nº 8503, de 26 de dezembro de 2000, a OUC Parque Foz Riacho Maceió, com 

base legal no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Fortaleza (PDDU-FOR) 

de 1992 e na Lei de Uso e Ocupação do Solo de 1996. Compreendendo um 

conjunto integrado de intervenções coordenadas pelo poder público municipal, por 

intermédio da antiga Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial Urbano e 

                                                      
260 Ver Freitas (2006). 
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Meio Ambiente (SMDT), em parceria como o grupo empreendedor Nordeste 

Participações (Norpar)261, a OUC tinha como objetivos e diretrizes: 

 

Art. 4° – A  Operação Urbana Consorciada Parque Foz Riacho Maceió tem 
os seguintes objetivos: 
I – recuperação da foz do riacho Maceió, através da implantação dos 
seguintes projetos:  
a) execução das obras de drenagem, canalização e saneamento da foz do 
Riacho Maceió;  
b) delimitação das faixas de preservação e proteção especial;  
c) construção e implantação do Parque Foz Riacho Maceió e seus 
respectivos acessos de integração com a circulação de seu entorno. 
II – incrementar a ocupação ordenada do espaço urbano local, através da 
construção de empreendimento imobiliário destinado à moradia e atividade 
hoteleira pelo grupo empreendedor privado co-participante, indicado nesta 
Lei. 

 
Art. 5° – A Operação Urbana Consorciada Parque Foz Riacho Maceió tem 
as seguintes diretrizes:  
I – valorizar o espaço público local, mediante a implantação de 
equipamentos urbanos destinados ao bem-estar e lazer, integrados ao polo 
da Beira-Mar;  
II – viabilizar a melhoria da qualidade ambiental da orla marítima; 
III – a ocupação ordenada da área em compatibilidade com a orla marítima 
(FORTALEZA, 2000, p. 1).  

 

Convém observar que, nesse momento, o instrumento da OUC torna-se a 

“fórmula mágica” para viabilizar as intervenções urbanas nas cidades brasileiras, 

sendo exaltado por governos das mais variadas orientações político-ideológicas, 

promotores imobiliários e defensores da reforma urbana, na medida em que se 

buscaria uma corresponsabilização da gestão das cidades, compartilhada 

especialmente com a iniciativa privada (MARICATO; FERREIRA, 2002; FIX, 2004). 

Fundamentada na criação de incentivos que torne atrativa, para a iniciativa privada, 

a participação direta nas melhorias urbanas, essa ferramenta de intervenção urbana 

vai ser colocada em prática em várias cidades brasileiras nas décadas de 1980 e 

1990, consolidando-se no início da década seguinte com sua regulamentação como 

um dos instrumentos da política urbana brasileira no Estatuto da Cidade262, 

aprovado pela Lei Federal Nº 10.257, de 10 de julho de 2001, e conceituado como 

                                                      
261 Formada a partir da sociedade entre a empresa paulista Tecnisa e a empresa cearense Terra 
Brasilis. 
262 A mais importante lei federal que trata da política urbana no Brasil, visando regulamentar os 
artigos da Constituição referentes à função social da propriedade (FIX, 2004). 
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[...] o conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo Poder Público 
municipal, com a participação dos proprietários, moradores, usuários 
permanentes e investidores privados, com o objetivo de alcançar em uma 
área transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a 
valorização ambiental (BRASIL, 2001, Art. 32, § 1o). 

 

Primeira operação consorciada aprovada pela Câmara Municipal de 

Fortaleza e fruto de solicitação do grupo privado interessado, a OUC da Foz do 

Riacho Maceió compreende as áreas de preservação e proteção do Riacho Maceió, 

definidas pela Lei de Uso e Ocupação do Solo de 1996, inseridas no polígono 

delimitado pelas vias: Av. Beira-Mar, Av. Abolição, Rua Umari, Rua Senador 

Machado e Rua Tereza Hinko. 

De acordo com o convênio firmado, caberia ao Município de Fortaleza 

incorporar os terrenos do seu patrimônio situados na Área de Preservação do 

Riacho Maceió para a constituição do parque, projetar e implantar a iluminação do 

parque e da via paisagística de acesso e liberar os Índices de Aproveitamento (IA) 

para a construção imobiliária do grupo empreendedor destinada à moradia e à 

atividade hoteleira. Para isso, a lei que estabelece as diretrizes para a OUC também 

muda o zoneamento da área destina à construção dos empreendimentos, 

transformando-a de Área de Preservação para Área da Orla Marítima (Trecho IV – 

Meireles/Mucuripe), para a qual a Lei de Uso e Ocupação de 1996 propõe os usos 

compatíveis à sua vocação para o turismo e lazer.  

Por sua vez, competiria ao grupo empreendedor as seguintes ações: 

aquisição e doação ao Município de Fortaleza dos terrenos destinados à 

implantação da área do parque e ao sistema viário básico; aquisição e desocupação 

dos imóveis, tais como prédios, benfeitorias e posses, localizados no lado norte da 

Rua Senador Machado e na área destinada ao parque; implantação e execução da 

infraestrutura e urbanização do parque e da via paisagística de acesso; manutenção 

do parque pelo período de dez anos (FORTALEZA, 2000).  

Como destacado no capítulo anterior, a criação de um parque público já 

era indicada desde o Plandirf, mas a sua concretização começou a ser efetivamente 

viabilizada apenas na gestão de Lúcio Alcântara, com os decretos Nº 5122-A, de 13 
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de março de 1979, e Nº 5544, de 18 de março de 1980, delimitando o Riacho 

Maceió e suas margens como Zona de Proteção Verde, Paisagística e Turística 

(ZE1), e com o Decreto Nº 5545, de 18 de março de 1980, que o declarou de 

utilidade pública, para fins de desapropriação e preservação, visando a construção 

do futuro parque. Parte das habitações localizadas próximas às margens do Maceió 

chegou a ser removida pelas ações da Proafa e transferida para o Conjunto Santa 

Terezinha (CEARÁ, 1982; FORTALEZA, 1979, 1980a, 1980b). 

Não obstante, o Decreto Nº 6811, de 31 de outubro de 1984, na 

administração de César Cals Neto, excluiu da incidência do Decreto Nº 5545 uma 

área de 17.702,50 m² na foz do riacho, entre as avenidas Beira-Mar e Abolição, 

estabelecendo para fins de uso e ocupação do solo os padrões da Zona Especial de 

Praia (ZE7), que permitia a construção de empreendimentos multifamiliares 

verticalizados, em terreno declarado por um conhecido arquiteto radicado em 

Fortaleza como de sua propriedade263 (FORTALEZA, 1984). 

Em 1988, após forte mobilização da associação de moradores e de 

políticos, é aprovada a Lei Nº 7796, de 21 de julho, na gestão de Maria Luiza 

Fontenele, que, procurando mais uma vez criar mecanismos para proteger a foz do 

Riacho Maceió, o delimita como ZE1. Na gestão seguinte, essa lei não vai impedir 

outra investida imobiliária, qual seja, a citada construção do Golden Flat Hotel, que, 

mesmo com manifestações organizadas pelos moradores e com um embargo 

temporário expedido pela extinta Secretaria do Planejamento Urbano e Meio 

Ambiente (Splan), vai ser construído dentro do talvegue fluvial, ocasionando um 

desvio no curso natural do riacho (EMBARGADO..., 1990; HOTEL..., 1990; 

MORADORES..., 1990; MUCURIPE..., 1990; SOUSA, 1991). 

Nesse início da década de 1990, enquanto os moradores do bairro se 

posicionavam contra as obras de retificação do leito, manifestavam-se em prol da 

criação de um parque ecológico compreendendo toda a extensão do Riacho Maceió 

e denunciavam o constante lançamento de entulhos264, a CDL vai apresentar para a 

                                                      
263 A própria proposição da OUC Parque Foz Riacho Maceió pela Norpar, no ano 2000, será oriunda 
de um acordo entre a empresa promotora e a família do declarado proprietário do terreno, no ano de 
1997, como destaca o folder de lançamento do condomínio The Park, que será mencionado a seguir 
(TERRA BRASILIS, 2014). 
264 Vale salientar que as constantes denúncias do lançamento de entulhos no Riacho Maceió, no 
início da década de 1990, vão tomar corpo ainda maior em 1994, com a autuação de construtoras 
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área da foz riacho um projeto para implantação da “Rua 24 Horas” – também 

denominado “Praça 24 Horas” –, com inspiração no projeto homônimo inaugurado 

em Curitiba e no shopping “The Fall’s” de Miami. Apresentada como projeto de lei à 

Câmara Municipal de Fortaleza pelo vereador Idalmir Feitosa, a “Rua 24 Horas” seria 

composta inicialmente por 30 lojas e contaria com obras de urbanização a cargo da 

Prefeitura e de saneamento a cargo do Governo do Estado (CDL, 1992; PIO..., 

1992; PRAÇA..., 1992). 

 

Figura 49 – Maquete da Praça 24 Horas 

 
Fonte: CDL NEWS (1992). 

 

A partir de notável articulação entre suas associações e entidades, 

mobilizadas a partir do Fórum Popular Mucuripe Resiste, a população local efetivou 

várias denúncias na mídia impressa,  criou abaixo-assinado,  escreveu manifestos e 

realizou ato público265 questionando a proposta da CDL, preocupada com a 

preservação do Maceió e com a removação de famílias nativas do Mucuripe, em sua 

maioria já na segunda ou terceira geração, com fortes ligações de sobrevivência no 
                                                                                                                                                                      
que tiveram seus caminhões flagrados realizando esse ato ilícito. A divisão de fiscalização da 
Empresa Municipal de Limpeza e Urbanização (Emlurb) chegou a informar que, em média, as 
construtoras descarregavam até 200 cargas de entulho nas proximidades do manancial por mês. Ver 
especialmente Decom... (1994), João... (1994) e Riacho... (1994a, 1994b, 1994c). 
265 Ato show realizado dia 23 de outubro de 1993. O convite de divulgação do ato trazia o seguinte 
texto de apresentação: “Em defesa do Mucuripe, do seu povo e do riacho. Salve o Maceió! Diga NÃO 
à rua 24 HORAS”.  
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bairro (DEVASTAÇÃO..., 1992; FÓRUM..., 1993; FÓRUM POPULAR MUCURIPE 

RESISTE, 1993a, 1993b; MUCURIPE..., 1993b; PRAÇA..., 1993; RIACHO..., 1992). 

Em setembro de 1993, um dos artigos do informativo O Arrastão questiona o 

lançamento empresarial da CDL: 

 

Perguntamos quais serão as consequências desse empreendimento, tanto 
para o riacho como para os moradores. Até que ponto será bom ou ruim 
para o bairro? 
Será, esse local, uma foz de riacho, área de preservação ambiental, 
apropriado para esse fim? 
Será que não teríamos uma outra proposta que poderia ser mais 
interessante para os moradores e para a cidade? 
Um Shopping Center 24 horas não irá, além de expulsar os moradores 
nativos, mudar o uso das ruas vizinhas?  
Será que não vamos trocar um bairro residencial por um bairro comercial 
para turista? (PRAÇA..., 1993, p. 3). 

 

O projeto, lançado na primeira administração de Juraci Magalhões, foi 

criticado também pelo prefeito que o sucedeu, Antônio Cambraia, que destacou que 

o empreendimento deveria ser de caráter privado e não público, como estava 

previsto no projeto, especialmente em vitude do alto gasto com as desapropriações. 

De acordo com o prefeito, estava previsto ao poder público a urbanização e 

implantação da infraestrutura, além da aprovação dos projetos de instalação dos 

interessados. No início de 1994, a proposta já era descartada pela prefeitura, 

embora o presidente da CDL, Pio Rodrigues Neto, ressaltasse que a entidade 

estava buscando alternativas para viabilizá-la, como a escolha de uma outra área na 

Avenida Beira-Mar (CAMBRAIA..., 1993; IPLAN...,1994). 

Em 1998, quase que preconizando o novo projeto que estava por vir, 

Girão (1998, p. 87) assevera: 

 

Do Mucuripe antigo quase nada sobrou. Por trás da Beira-Mar (a antiga Rua 
da Frente), é possível encontrar-se uma ou outra casa de pescador, ou de 
descendentes daqueles de outrora. Vivem apertados em ruelas, becos sem 
saída, e com medo. Muito medo de que, a qualquer momento, chegue 
algum empresário poderoso, protegido dos políticos, para forçar a 
desapropriação e erguer no local um novo edifício luxuoso. 
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Na operação consorciada lançada no final do ano 2000, direfentemente 

da proposição da CDL, a maior parte do ônus com a infraestrutura e a 

responsabilidade pela desapropriação dos mais de 80 imóveis localizados dentro da 

poligonal da operação ficou a cargo do grupo empreendedor. Parte da área seria 

destinada ao parque e a outra para os empreendimentos do grupo privado promotor. 

Ainda durante o trâmite da lei que estabeleu as diretrizes da OUC, alguns 

vereadores questionaram a proposta, especialmente a ausência de licitação antes 

do convênio firmado com a Norpar, e em janeiro de 2001 já ocorria a primeira 

manifestação em prostesto contra a operação, contando com a presença e a 

organização de moradores, ecologistas e políticos. Os manifestantes se 

posicionavam, mais uma vez, contra as remoções das famílias, que há gerações 

moravam na Rua Senador Machado – habitações que já aparecem nas imagens 

aéreas de Fortaleza captadas no final da década de 1950 –, afirmando que metade 

do quarteirão pertencia à União, e que os moradores pagavam o foro que garantiria 

o direito de uso, como ressalta a reportagem do jornal Diário do Nordeste, de 16 de 

janeiro de 2001(FORTALEZA, 2001a, 2001b; MANIFESTAÇÃO..., 2001). 

Sob questionamentos referentes aos valores das indenizações, o sigiloso 

e individualizado processo de negocionação começou a ganhar efetividade entre 

2006 e 2007, com a demolição das primeiras dezenas de imóveis, principalmente os 

localizados às margens do riacho, onde as famílias efetivamente enfrentavam 

problemas com enchentes na quadra chuvosa266 (ARAÚJO A., 2007; TONIATTI, 

2007). Em 2008, após uma rediscussão dos aspectos técnicos com a gestão da 

Prefeita Luizianne Lins – forte opositora da OUC no período de sua aprovação, 

enquanto cumpria mandato de vereadora –, foram feitas pequenas alterações no 

projeto inicial, ao passo que a Terra Brasilis, uma das sócias da Norpar, lança para a 
                                                      
266 Araújo A. (2007, p. 198), que em 2006 realizou pesquisas de campo no Riacho Maceió e colheu 
relatos sobre a compra e a demolição dos imóveis, destacou: “Com características de ‘território-
reserva’, a favela do Riacho Maceió está em transição e a um passo de tornar-se espaço capitalista, 
por força da pressão imobiliária e da valorização do espaço. [...] As pressões multilaterais para o 
deslocamento compulsório dessas famílias do Riacho Maceió geram, contraditoriamente, maior 
coesão grupal, identidade com o lugar e unidade comunitária, reforçando a resistência de 
manutenção do território. A paisagem expressa o conflito e a contradição, entre o espaço capitalista e 
o espaço das populações que lutam por permanecer ali. A comunidade de Riacho Maceió está 
literalmente ‘cercada’ pela estrutura capitalista, ou seja, tornou-se um enclave não capitalista em meio 
ao território ampliado do capital. Assim, a face territorial de inserção perversa insiste por se mostrar 
ao lado da sociedade do espetáculo, criada para fins de acumulação capitalista via turismo, mas que 
distingue o estrangeiro, o outro das classes média e alta, em detrimento da população trabalhadora 
local”. 
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área da operação um condomínio residencial com 70.000 m² de área total construída 

e 40.000 m² de área útil privativa, distribuídas em três torres de 28 andares, com um 

volume geral projetado de R$ 220 milhões em vendas267.  

No momento em que os gastos com a aquisição de terrenos já 

representavam cerca de 60% dos investimentos para a implantação de 

empreendimentos na costa leste de Fortaleza268, o lançamento da Terra Brasilis 

demonstrava o potencial de rent gap proporcionado pela OUC do Riacho Maceió, 

representado pela diferença entre a renda da terra capitalizada pelo uso presente e 

a renda prevista após as intervenções e a mudança no uso e ocupação (SMITH, 

2007).  

Não obstante, a construção do parque iniciará apenas após novos 

acordos firmados no final da segunda gestão de Luizianne Lins, dessa vez 

judicializados, e a obra foi efetivamente iniciada em janeiro de 2013, já no primeiro 

mês da administração do Prefeito Roberto Cláudio, e inaugurada em agosto do ano 

seguinte com a denominação oficial Parque Otacílio Teixeira Lima Neto. 

Ainda durante o andamento da obra, aumenta a pressão para a saída das 

pouco mais de dez famílias que ainda resistiam na área destinada ao futuro 

empreendimento imobiliário, fazendo com que se procurasse novamente uma 

articulação mais organizada e coletiva na defesa do direito à moradia, o que gerou 

até a realização de um documentário denominado “Rua Senador Machado e suas 

Histórias”269. Todavia, em meados de 2014, o grupo empreendedor, alterando o 

projeto anterior, lança para a área o Terra Brasilis The Park, um condomínio de alto 

padrão constituído por duas torres residenciais, com apartamentos de 550 m², com 

estimativa do lançamento de um segundo empreendimento (TERRA BRASILIS, 

2014). Aos poucos, as últimas famílias foram cedendo, permanecendo apenas as 

que detinham um maior poder de negociação, e em novembro de 2016 a última casa 

da Rua Senador Machado que estava dentro da poligonal do projeto foi demolida. 

Ainda em 2008, a Procuradoria Geral de Justiça do Ceará ajuizou uma 

Ação Direta de Inconstitucionalidade questionando a lei municipal que regulamentou 
                                                      
267 Disponível em: <http://web.archive.org/web/20081219182125/http://www.terrabrasilisonline.c 
om.br/riachomaceio/>. Acesso em: 24 fev. 2017. 
268 Ver Araújo A. (2007). 
269 Disponível em:<https://www.youtube.com/watch?v=uwo5C86hrbQ>. Acesso em: 17  maio.   2016. 
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a OUC Parque Foz Riacho Maceió, asseverando a ausência de um programa de 

atendimento econômico e social para a população diretamente afetada na operação 

e o estudo de impacto de vizinhança, protestando, igualmente, a lacuna referente à 

representatividade da sociedade civil. Não obstante, como bem observa 

Albuquerque (2015), o processo ainda se encontra em andamento, e parte do 

projeto já foi implementado, inclusive a desapropriação já foi finalizada.  

Em 1o de abril de 2015, é aprovada a Lei Nº 10.335, que regulamenta a 

outorga onerosa de alteração de uso do solo – prevista no Plano Diretor Participativo 

(2009) –, permitindo a flexibilização dos usos e dos parâmetros urbanísticos, 

mediante pagamento de contrapartida monetária pelo beneficiário. Mesmo diante de 

controvérsias, o instrumento foi utilizado para a aprovação na CPPD, por exemplo, 

do empreendimento do grupo M. Dias Branco no bairro Meireles, com 126,74 metros 

de gabarito e 6,00 de índice de aproveitamento, destacado no segundo capítulo 

(FORTALEZA, 2015, 2016c). Com essa flexibilização da legislação urbana de 

Fortaleza, os empreendedores da OUC do Riacho Maceió decidiram mudar mais 

uma vez o projeto, dessa vez transferindo a construção para a Construtora Colmeia, 

propondo a utilização de parte do terreno para a edificação da torre residencial mais 

alta da cidade, com 156 metros de gabarito e 52 andares, composto por 46 

apartamentos de 602 m² de área privativa e sete vagas na garagem. Na imagem 

abaixo, pode-se visualizar a desproporção do pretenso novo ícone arquitetônico da 

capital com as demais torres da frente marítima, com menos da metade do gabarito. 
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Figura 50 – Empreendimento da Construtora Colmeia na foz do Riacho Maceió 

 
Fonte: Colmeia (2017). 

 

Na contramão de toda essa política urbana voltada à requalificação da 

orla marítima de Fortaleza em prol do desenvolvimento do setor imobiliário/turístico 

e, em escala nacional e internacional, do lançamento de projetos de revitalização de 

áreas portuárias como o Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, o Governo do Estado 

do Ceará anunciou, em meados de 2009, a Praia do Titanzinho (Serviluz) como a 

localização do estaleiro Promar Ceará (COELHO, 2009; SOUSA, 2009). 

Apresentado inicialmente como “estaleiro virtual” criado pela empresa 

PJMR para concorrer à licitação lançada pela Petrobras Transporte S.A. 

(Transpetro)270, o Promar Ceará teria como destino natural o Complexo Industrial e 

Portuário do Pecém, mas os representantes do executivo estadual destacavam a 

praia vizinha ao Porto do Mucuripe como a única opção tecnicamente viável para a 

efetivação do projeto, embora não apresentasse nenhum estudo técnico que 

balizasse a viabilidade do empreendimento. O principal argumento apontava para a 

ausência de praias do litoral cearense com área de mar abrigada e profundidade 

suficientes para receber um empreendimento de tal porte, o que acarretaria um 

elevado aumento do investimento em infraestrutura previsto, inviabilizando a 

proposta. Para o Titanzinho, todavia, poderia ser aproveitada parte da infraestrutura 

                                                      
270 A licitação da Transpetro previa a construção de oito navios gaseiros, por meio do Programa de 
Expansão e Modernização da Frota (Promef). 
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portuária e ferroviária já instalada e principalmente o molhe construído para barrar o 

assoreamento da bacia portuária, sendo necessária a ampliação deste último item e 

a realização de um grandioso aterro hidráulico, além de obras de dragagem, sistema 

viário e rede elétrica, todas a cargo do Governo do Estado. 

O conjunto de habitações localizadas nas imediações do farol velho, entre 

as avenidas Vicente de Castro e Leite Barbosa, já eram ameaçadas de 

desapropriação desde o final dos anos de 1980, em virtude dos projetos de 

ampliação do Porto do Mucuripe, e justamente essa área não foi contemplada com 

as obras de urbanização e saneamento do Serviluz realizadas pelo Pró-Sanear no 

correr da década de 1990 (ALMEIDA, 1995; PRATA, 1998). Nesse momento, quase 

dez anos após outra iminência de desapropriação desencadeada pelo Projeto 

Fortaleza Atlântica/Símbolo Ícone, os moradores desse trecho do Serviluz se veem 

novamente ameaçados com a possibilidade de construção do estaleiro, 

especialmente após a Promar Ceará vencer a licitação da Transpetro.  

Além de possíveis desapropriações – negadas pelos propositores, mas 

prováveis ao se considerar as questões técnicas e logísticas do empreendimento –, 

a ampliação do molhe e o aterramento do Titanzinho representaria o fim de um dos 

maiores laços identitários da comunidade, que se materializava como porto de pesca 

artesanal e um dos mais importantes picos de surf do estado, celeiro de campeões 

nacionais e internacionais e, ainda, uma das únicas opções de lazer e esperança 

para centenas de jovens do Serviluz. Esse prenúncio gerou muita resistência e uma 

notável articulação coletiva entre as várias associações e movimentos organizados 

da comunidade, que, além do lançamento de carta de repúdio coletiva271, da 

massiva participação nas audiências públicas e da realização de outras atividades 

políticas, foram para as ruas protestar contra a construção do estaleiro em setembro 

de 2009 e março de 2010 (MORADORES..., 2009).  

Considerando a tendência internacional de instalação desse tipo de 

empreendimento fora de centros urbanos, as crescentes ações de transferências e 

requalificação de instalações existentes, os impactos socioambientais inerentes a 

indústrias dessa natureza e, principalmente, a privilegiada posição geográfica do 

                                                      
271 Disponível em: <https://midiaindependente.org/pt/red/2010/01/463789.shtml>. Acesso em:  10  
mar.  2017. 
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Serviluz e sua consequente “potencialidade” imobiliária e turística, a iniciativa gerou 

críticas de vários setores da sociedade.  

A escolha do local do estaleiro foi questionada inicialmente até mesmo 

pela própria Fiec272, além de outras entidades e associações, que passaram a apoiar 

o projeto apenas após uma massiva investida do secretariado estadual e do próprio 

empenho pessoal do governador Cid Gomes, ressaltando o ganho social e 

econômico da instalação dessa indústria do setor naval, principalmente a geração de 

emprego e renda. Todavia, outras entidades, como a sessão local Instituto de 

Arquitetos do Brasil (IAB), que lançou uma incisiva nota técnica questionando a 

localização do estaleiro, se mantiveram contrárias à proposta, fundamentando-se, 

também, no argumento de que o empreendimento era incompatível com as diretrizes 

e políticas de planejamento urbano propostas para Fortaleza nos últimos 17 anos, 

pelo menos, e que iria de encontro aos programas e projetos em curso voltados para 

aquela área específica, fundamentadas especialmente na requalificação urbana e 

ambiental (IAB, 2010).  

A própria Prefeitura de Fortaleza manteve-se contrária ao estaleiro, 

realizando forte oposição que progressivamente ganha tom de disputa pessoal entre 

os chefes do executivo municipal e estadual, sendo considerado o principal estopim 

do rompimento político entre os antigos aliados. Após interferência até mesmo do 

Governo Federal, o empreendimento foi transferido para Pernambuco, 

permanecendo a promessa de um futuro projeto de estaleiro para um local mais 

apropriado do litoral cearense (FURTADO, 2010).  

Nesse momento de embate político entre o poder estadual e municipal, 

entra em cena um projeto ainda desconhecido dos fortalezenses, o Projeto Aldeia da 

Praia. Oriundo do Projeto Orla Fortaleza273, o Aldeia da Praia foi apresentado como 

                                                      
272 Ver Serpa (2009). 
273 O Projeto de Gestão Integrada da Orla Marítima – Projeto Orla foi uma iniciativa 
do Ministério do Meio Ambiente (MMA), por meio da Secretaria de Qualidade Ambiental nos 
Assentamentos Humanos, e da Secretaria do Patrimônio da União do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão (SPU/MPOG), buscando aplicar diretrizes gerais de ordenamento do uso e 
ocupação da orla marítima em escala nacional, ao mesmo tempo em que intentava promover a 
descentralização da gestão da orla a partir da construção e condução articulada de Planos de Gestão 
Integrada. Em âmbito local, o Projeto Orla Fortaleza foi coordenado pela Prefeitura Municipal e teve 
seu diagnóstico elaborado em 2006, com o objetivo geral de “Identificar os problemas da orla 
marítima do município de Fortaleza e estabelecer medidas de planejamento e gestão integradas, 
estratégicas e disciplinadoras de uso e ocupação da orla marítima, diretamente vinculadas a uma 
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o principal contraponto à construção do estaleiro no Titanzinho, embora também não 

estivesse plenamente definido ou com verbas garantidas. A aprovação orçamentária 

foi definida apenas no início de 2011, tendo sido instituída a Unidade de 

Gerenciamento em março do mesmo ano, vinculada inicialmente à Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Seinf) (FORTALEZA, 2011b). 

Inicialmente, o Projeto Aldeia da Praia foi concebido e divulgado 

englobando um leque bem maior de intervenções localizadas e de obras no sistema 

viário, sendo posteriormente fragmentado através da transferência de parte das 

proposições para o Programa Prodetur Nacional Fortaleza. Nas imagens a seguir, 

pode-se observar a dimensão da abrangência inicial do projeto, com intervenções 

previstas nos bairros Cais do Porto, Vicente Pinzón, Praia do Futuro I e até mesmo 

no Meireles, grande parte já concluídas ou em fase de conclusão.   

 

Figura 51 e 52 – Concepção inicial do Projeto Aldeia da Praia  

    
Fonte: Fortaleza (2011c). 

 

Mesmo destacando a transferência de parte das ações, no Estudo de 

Avaliação Ambiental Estratégico (EAAE) do Projeto Aldeia da Praia ainda consta a 

implantação/remodelação de 42,2 m de vias, com intervenções em 30 ruas e 
                                                                                                                                                                      
abordagem sustentável e participativa, considerando-se os aspectos socioeconômicos, ambientais e 
patrimoniais, através da articulação entre as três esferas de governo e a sociedade civil. Ainda 
promover ações prioritárias de regularização fundiária nas áreas da União através da celebração do 
convênio junto à Secretaria do Patrimônio da União – SPU no sentido de garantir a segurança jurídica 
da posse e melhorar as condições de habitabilidade e de infraestrutura dos moradores destas áreas” 
(FORTALEZA, 2006). 
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avenidas para além das propostas que se configurarão como definitivas do projeto. 

Com a finalidade declarada de “[...] integrar a Av. Beira-Mar à Praia do Futuro, 

favorecendo a atividade turística, criando novas áreas de desenvolvimento 

socioeconômico na cidade e garantindo a função social da cidade e da propriedade 

dos que lá habitam”274, as ações propostas acarretariam um total de 3.068 famílias 

desapropriadas (FORTALEZA, 2011d, p. 3).  

Incluído em um dos eixos da segunda etapa do Plano de Aceleração do 

Crescimento (PAC) e com a Caixa designada para a operacionalização, o projeto 

aprovado pelo Ministério das Cidades (MCidades) teve sua poligonal de intervenção 

efetiva reduzida para parte do Serviluz, contendo dois componentes, a saber, 

“Urbanização e Regularização de Assentamentos Precários” e “Pavimentação e 

Qualificação de Vias Urbanas”. Dentro do primeiro componente foi lançada mais 

uma proposta de desapropriação do conjunto de habitações localizada nas 

imediações do farol velho, no polígono formado entre a Av. Vicente de Castro, a Av. 

Zezé Diogo, a Praia do Titanzinho e a Av. Leite Barbosa, para a construção de uma 

grande praça, denominada Jardins da Praia, com 27.390 m², dotada de paisagismo, 

calçadões, bancos, quadras poliesportivas, quiosques e mirante destinado à 

contemplação do mar e às práticas esportivas. O “Memorial Descritivo” do projeto 

Aldeia da Praia destaca: 

 

O Jardim da Praia foi desenhado de forma a dotar a região de um espaço 
público moderno, de alto padrão, compatível com a beleza cênica do lugar e 
sua vocação para a prática do Surf e outros esportes de praia. [...] Será uma 
área de convivência e lazer tanto para população local, quanto para os 
turistas que poderão visitar o antigo farol e aos surfistas que poderão 
praticar o esporte na melhor praia de Fortaleza para este fim. A faixa de 
praia será recomposta para dar conforto aos usuários e permitir a prática de 
esportes, em especial o surf (FORTALEZA, 2011c, p. 18). 

 

                                                      
274 “O Projeto Aldeia da Praia tem como vertentes principais a pavimentação de vias urbanas, 
construção e recuperação de áreas públicas de lazer e a drenagem de águas pluviais e expansão do 
saneamento básico e abastecimento de água. O sucesso do objetivo supracitado levará ao alcance 
de propósitos adicionais, como o desenvolvimento econômico e social da região litorânea leste da 
cidade (Praia do Futuro), e bairros adjacentes, através do incentivo ao desenvolvimento das 
potencialidades turísticas da região, e da melhoria da qualidade de vida das pessoas que residem 
nas vizinhanças das áreas atendidas pelo programa, proporcionando melhores coberturas de 
infraestrutura pública, de drenagem de águas pluviais, saneamento básico, abastecimento de água, 
acessibilidade, mobilidade e lazer além de melhores condições de habitabilidade” (FORTALEZA, 
2011d, p. 2).  
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É proposta, também, a transformação da Av. Leite Barbosa e da Rua 

Ponta Mar em uma via paisagística de 1.755 m de comprimento, com faixa de 

estacionamento, ciclofaixa e um calçadão de 10,50 m de largura margeando a orla. 

Juntamente com algumas vias internas do Serviluz, consta que a via paisagística 

receberá melhorias/ampliações nas redes de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário, adequação/ampliação das ligações domiciliares de água e 

esgoto, iluminação pública e ligações de energia elétrica. De acordo com o segundo 

componente do projeto, as principais vias internas também receberão nova 

pavimentação, microdrenagem, sarjetas, meios-fios e calçadas. Está prevista, ainda, 

uma ação de melhorias habitacionais para parte das moradias localizadas dentro do 

polígono de intervenção e um plano de regularização fundiária. 

Para a viabilização das intervenções, o diagnóstico social identificou a 

necessidade de reassentamento de 860 famílias, 791 unidades habitacionais e 69 

coabitações275, sendo 377 unidades na poligonal destinada à construção da Praça 

Jardins da Praia e 414 em outras áreas do Serviluz, em virtude das intervenções 

viárias e outras ações, salientando-se a possível elevação do número de famílias 

desapropriadas (FORTALEZA, s/d). Para o reassentamento da população afetada 

pelo projeto, foi escolhido um terreno de 106.347,43 m² no alto dos morros da 

comunidade do Castelo Encantado, pertencente à Nacional Investimentos e 

Participações Ltda, propondo-se a construção do Residencial Alto da Paz, 

inicialmente com 1.128 unidades habitacionais276, por meio do Programa Minha 

Casa Minha Vida (PMCMV).  

 

 

 

 

                                                      
275 De acordo com o Plano de Reassentamento, também foram identificadas 101 famílias em situação 
de coabitação na área de melhorias habitacionais, que a princípio não seriam contempladas com as 
unidades habitacionais, ressalvando-se que, conforme o andamento do projeto e a quantidade de 
apartamentos sem ocupação, alguns casos poderiam ser incluídos no reassentamento (FORTALEZA, 
s/d). 
276 Número que sofre uma pequena variação de até dez unidades habitacionais nos arquivos da 
Prefeitura Municipal, discrepância que as vezes ocorre do interior de um mesmo documento. 
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Figuras 53, 54, 55 e 56 – Imagens do Projeto Aldeia da Praia  

   

   
Fonte: Fortaleza (2011c). 

 

De acordo com o Memorial Descritivo, o objetivo do Aldeia da Praia é  

 

[...] desenvolver a área selecionada e ordenar a ocupação urbana, 
mitigando os impactos urbanísticos e sócio-ambientais gerados pela maciça 
e descontrolada urbanização do passado. Visa ainda minimizar as 
desigualdades sociais e encontrar estratégias e mecanismos que permitam 
gerir os conflitos urbanos por moradia, segurança, transporte, lazer, 
trabalho, etc., na perspectiva de diminuir a segregação e a exclusão sócio 
espacial (FORTALEZA, 2011c, p. 2). 

 

O propósito do citado projeto está em consonância com o objetivo que o 

MCidades definiu como requisito aos Projetos Prioritários de Investimentos (PPI) 

para intervenções em favelas, no qual o Aldeia da Praia está vinculado277. Não 

                                                      
277 Para o MCidades, as intervenções propostas deverão ter como objetivo  “[...] elevar a qualidade de 
vida urbana por meio da implantação de ações necessárias à regularização fundiária, segurança, 
salubridade e habitabilidade de população localizada em área inadequada à moradia, visando a sua 
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obstante, como bem destaca Vasconcelos (2013), as intervenções propostas e os 

próprios objetivos complementares descritos no memorial do projeto extrapolam as 

exigências do Governo Federal, buscando desenvolver, conjuntamente com o 

Programa Prodetur Nacional, a atividade turística nesse setor da cidade: 

 

Complementarmente aos objetivos anunciados, a Prefeitura de Fortaleza 
deseja promover a urbanização do Titanzinho e Serviluz, inserindo essas 
comunidades no tecido urbano da cidade, integrando-as à mesma, 
favorecendo a atividade turística e o desenvolvimento socioeconômico e 
urbano do lugar, garantindo a sustentabilidade da função social e da 
propriedade aos que lá habitam, assim como a participação da comunidade 
nos processos de concepção e decisão. Objetiva também resgatar a orla 
marítima do lugar para o turismo, haja vista a existência de importante 
interface do Jardim da Praia (uma das intervenções do componente 
Urbanização de Assentamentos Precários) com as intervenções previstas 
no âmbito do Programa Prodetur Nacional Fortaleza, restaurar sua beleza 
cênica e permitir a inclusão do turismo esportivo internacional no melhor site 
de surf e mergulho submarino do Brasil, a Praia do Titanzinho 
(FORTALEZA, 2011c, p. 16-17). 

 

Vasconcelos (2013) faz uma consistente análise do Projeto Aldeia da 

Praia, considerando os avanços em relação a projetos de intervenção em 

assentamentos irregulares anteriores, como a inclusão de famílias no programa de 

melhorias habitacionais e o reassentamento das famílias removidas no mesmo 

bairro oficial, como também a preocupação em recuperar a rede de saneamento e 

drenagem para os imóveis que permanecem e em garantir essa infraestrutura para 

as novas unidades habitacionais a serem construídas. Não obstante, constata, 

também, uma série de faltas e incoerências na proposta. 

A arquiteta e urbanista questiona acertadamente a ausência de algumas 

ações fundamentais para mitigar as precariedades existentes na comunidade, como 

também a previsão de intervenções que apresentam potencial de agravamento da 

situação presente, podendo materializar-se em um grande investimento dissonante 

dos reais interesses e necessidades dos moradores locais. É questionado, por 

exemplo, o fato de a definição do número de famílias a serem atendidas com uma 

nova unidade habitacional, por motivo de coabitação, não ter sido fruto de um amplo 

                                                                                                                                                                      
permanência ou realocação, por intermédio da execução de ações integradas de habitação, 
saneamento e inclusão social” (FORTALEZA, 2011c, p. 16). 
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diagnóstico aprofundado de demanda, além de se observar que os próprios 

documentos apontam para uma imprecisão no número total de desapropriações. 

Outra problemática presente no Serviluz é a dificuldade de acesso, devido 

à irregularidade e à estreita caixa das vias, o que faz com que algumas residências 

fiquem distantes de qualquer rua que possibilite a passagem de automóveis, 

tornando difícil a garantia de serviços urbanos essenciais como coleta de lixo, 

chegada de ambulâncias, corpo de bombeiros, entre outros. Todavia, o projeto 

propõe o alargamento de vias que já possuem caixa suficiente para a passagem de 

automóveis, priorizando explicitamente a adoção de um sistema viário que garanta 

um fluxo intenso e veloz de carros, para uma melhor interligação com a Praia do 

Futuro, ao invés de priorizar a diminuição das dificuldades diariamente vividas pelos 

moradores locais. Além disso, para a viabilização do sistema viário proposto, são 

necessárias desapropriações nas duas principais vias do bairro popular, avenidas 

Zezé Diogo e Leite Barbosa, o que provocará um preocupante abalo na dinâmica 

local, já que a primeira avenida representa o eixo comercial da microeconomia do 

Serviluz e a segunda constitui-se como a localização das principais associações, de 

outros comércios e de uma igreja.  

Mesmo considerando a necessidade de revitalização e desobstrução do 

farol velho, resgatando o Museu do Jangadeiro, Vasconcelos (2013) questiona os 

motivos que fundamentam a decisão de desapropriar todas as habitações dentro do 

polígono Av. Vicente de Castro, Av. Zezé Diogo, Praia do Titanzinho e Av. Leite 

Barbosa, para a construção de uma praça de tamanha dimensão. Considerada 

excessivamente ampla para uma praça de bairro e sem proposta de usos 

diversificados suficientes, enquadra-se numa monumentalidade formal que não 

favorece a utilização intensa, estando fadada à não utilização e até ao abandono, 

não justificando a amplitude das desapropriações.  

Não se eximindo da proposição de uma intervenção alternativa e mais 

adequada à área do farol velho e considerando que os recursos para a viabilização 

do projeto são destinados a ações que busquem qualidade de vida urbana à 

população que habita ocupações irregulares, a urbanista aponta que o polígono 

escolhido para remoção não está localizado em área de risco ou em área de 

proteção ambiental, ao contrário das habitações que sofrem com soterramento e que 
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são consideradas constituintes de uma das áreas de risco delimitadas pela Defesa 

Civil. Destaca ainda que a produção habitacional promovida poderia ser bem mais 

efetiva na mitigação de outra precariedade marcante no Serviluz, o tamanho 

reduzido de lote: famílias compostas por um grande número de membros residem 

em lotes inferiores a 35 metros quadrados. Essas medidas diminuiriam o número 

total de desapropriações e, ao mesmo tempo, trariam um ganho social muito mais 

concreto. 

Por fim, questiona-se a escolha do local do reassentamento proposto278, 

uma vez que existem vários terrenos vazios mais próximos ao Serviluz, alguns 

inclusive demarcados como Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) do tipo 3 no 

Plano Diretor Participativo do Município de Fortaleza (PDPFor), aprovado em 2009, 

consideradas áreas prioritárias para habitação de interesse social. O terreno 

escolhido, localizado entre a comunidade do Castelo Encantado e o Morro da 

Vitória, entretanto, não é definido como ZEIS, estando inserido na Zona de Interesse 

Ambiental (ZIA) - Praia do Futuro no PDPFor279 (FORTALEZA, 2009a, 2014d;  

VASCONCELOS, 2013). 

Para a materialização do Aldeia da Praia, a licitação de contratação da 

empresa para as obras de drenagem, terraplanagem, pavimentação, urbanização e 

paisagismo foi realizada no segundo semestre de 2012, ainda na gestão da Prefeita 

Luizianne Lins, e as assinaturas de contrato e ordem de serviço assinadas em 

meados do ano seguinte, já na administração do Prefeito Roberto Cláudio 

(FORTALEZA, 2012d, 2013b; QUEIROZ, 2013). No mesmo ano, as 

responsabilidades do projeto que estavam a cargo da Seinf passam para a 

Secretaria Municipal de Turismo de Fortaleza (Setfor)280, e é anunciada a inclusão 

da capital cearense no programa “Cidades com Futuro”281 do Banco de 

                                                      
278 Terreno declarado de interesse social, para fins de desapropriação, pelo Decreto nº 12.764, de 18 
de fevereiro de 2011 (FORTALEZA, 2011a). 
279 A partir da Lei Complementar nº 101/2011, de 30 de dezembro de 2011, a ZIA - Praia do Futuro 
passou a receber os mesmos atributos adotados para a Área de Interesse Ambiental - Dunas - 
Trecho I - Praia do Futuro, estando caracterizada pela elevada permeabilidade, por suas condições 
físicas, químicas e morfológicas, requerendo forte limitação quanto ao uso e ocupação (FORTALEZA, 
2014d). 
280 Ver Fortaleza (2013c). 
281 A CAF afirma que através do programa Cidades com Futuro, o banco “[...] acompanha os países 
para conseguir que as cidades latino-americanas sejam mais inclusivas, competitivas, eficientes e 
sustentáveis, a fim de melhorar a qualidade de vida de todos os seus habitantes” (BANCO DE 
DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA; PREFEITURA DE FORTAEZA; ONU-HABITAT, 2015, p. 20). 
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Desenvolvimento da América Latina (CAF). O programa engloba parte das ações do 

Projeto Aldeia da Praia, agora também denominado Novo Serviluz, juntamente com 

outras intervenções consideradas estratégicas para a capital, especialmente no 

setor turístico282, muitas delas já ligadas ao Aldeia da Praia em sua concepção inicial 

e transferidas para o Prodetur Nacional. 

Contudo, o contrato com a construtora vencedora da licitação foi 

posteriormente cancelado (FORTALEZA, 2014c). A prefeitura chegou a iniciar uma 

nova licitação, mas as ações não foram concretizadas principalmente em virtude da 

não efetivação da transferência dos recursos necessários para as obras, obrigando 

a administração municipal a buscar alternativa à proposta inicial. No início de 2016, 

são iniciadas as intervenções de requalificação da Rua Ponta Mar, viabilizada com 

recursos próprios e com caráter modesto e fragmentado em relação à proposta 

original, englobando o alargamento da avenida e obras de microdrenagem, 

iluminação, calçada e dotação de ciclovia. Essas intervenções foram inauguradas no 

início do ano seguinte (FORTALEZA, 2016a; PREFEITURA..., 2017). 

A outra etapa do projeto, constituída pela construção da praça, pelo 

programa de melhorias habitacionais e pela construção do Residencial Alto da Paz, 

também começou a ser viabilizada em meados do último ano da gestão da Prefeita 

Luizianne Lins, com o lançamento de uma seleção pública de empresa para a 

construção do residencial, vinculado ao PMCMV, mas não obteve andamento. O 

terreno destinado ao reassentamento era há anos reivindicado por famílias de 

comunidades vizinhas que, diante da demanda habitacional crescente, chegaram a 

ocupá-lo algumas vezes, sendo rapidamente despejados à base de ações policiais e 

milicianas. Em setembro de 2012, o terreno é novamente ocupado, e dessa vez a 

ocupação consegue um êxito inicial conseguindo certa consolidação e expansão, 

chegando a possuir habitações em alvenaria e quase quatrocentas famílias. 

Todavia, com a justificativa da finalização de um novo processo licitatório para a 

construção do residencial e após expedição de ordem judicial, a recém-formada 

comunidade foi despejada por meio de uma conflituosa operação que contou com 

                                                      
282 Para Enrique García, então presidente executivo de CAF, a inclusão de Fortaleza no programa iria 
incrementar seu potencial turístico e sua competitividade, "[...] mejorando la calidad de vida de sus 
pobladores y ampliando la oferta turística, mediante la optimización de su infraestructura urbana, la 
mejora en la competitividad de la ciudad y la puesta valor de sus atractivos naturales, culturales e 
históricos" (BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA, 2013). 
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cerca de 150 policiais, em fevereiro de 2014, gerando grande repercussão na mídia 

e nas redes sociais283.  

Apenas no final de 2014, o início das obras do residencial foi anunciado, 

agora com a previsão de construção de 1.472 unidades habitacionais284, mas 

ausência de repasse dos recursos federais também fez com que essa etapa do 

projeto não fosse concretizada (FORTALEZA, 2014b). Posteriormente, a prefeitura 

ainda chegou a distribuir um folder de divulgação da realização do programa como 

um todo, como pode ser visualizado nas imagens a seguir – denominado projeto 

Praça do Titã e com uma nova proposta de desenho arquitetônico e paisagístico –, 

mas as intervenções continuaram paralisadas em virtude da demora das novas 

reavaliações junto à Caixa e ao MCidades. As pendências foram resolvidas apenas 

no primeiro semestre de 2017 e no dia 03 de junho foi anunciada novamente a 

construção do residencial, sendo instalado o canteiro de obras.  

 
Figuras 57 e 58 – Folder do projeto Praça do Titã 

   
Fonte: Habitafor. 

                                                      
283 O Nigéria, coletivo audiovisual e produtora independente, realizou uma ampla cobertura do 
despejo do Alto da Paz, produzindo um importante material em texto, fotografia e vídeo. Ver Nigéria 
(2014). 
284 A ampliação do número de unidades habitacionais foi oriunda de uma longa negociação diante do 
impasse referente ao reassentamento de parte das famílias removidas para a construção do VLT, 
como apresentado a seguir (FORTALEZA, 2014d). 
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Em meio a todos esses projetos que apresentam uma íntima ligação com 

o empreendedorismo na governança urbana, a instituição do Plano Diretor 

Participativo, em 2009, após um longo e difícil processo de revisão do plano anterior, 

trouxe importantes avanços ao incluir princípios e instrumentos com potencial de 

abrir caminhos para a minoração da desigualdade socioespacial. Todavia, Pequeno 

(2015b) constata que o anúncio de Fortaleza como uma das cidades-sede da Copa 

do Mundo de 2014 contribuiu para que a implementação efetiva do principal 

instrumento de política urbana local ocorresse de maneira negligente. Foram 

suprimidos os processos de planejamento urbano de cunho reformador em favor da 

viabilização dos programas de intervenções urbanísticas vinculadas direta e 

indiretamente ao evento esportivo, visto que essas intervenções requeriam menor 

controle dos instrumentos legais de regulação, maior opacidade nos processos 

decisórios e maior flexibilidade na definição dos índices urbanísticos. 

Na esteira do debate em torno dos grandes eventos esportivos 

internacionais e do planejamento estratégico, Mascarenhas (2014) observa a luta 

das cidades pela obtenção do direito de sediar tais eventos, tomados como uma 

incontestável alavanca para a dinamização da economia local e, sobretudo, para a 

redefinição da imagem da cidade no competitivo cenário mundial. Desfrutando de 

bilhões de espectadores, as cidades-sede se transformam momentaneamente no 

admirado centro das atenções em escala planetária. Ao mesmo tempo, o interesse 

de governos urbanos pela promoção de megaeventos esportivos não decorre 

somente dessa necessidade de projeção global, mas também da articulação local de 

interesses do setor imobiliário e das grandes empreiteiras, apostando na promoção 

de grandes intervenções no espaço urbano285. Borja e Castells (1997), não se 

restringindo aos megaeventos esportivos, enfatizam o poder impulsionador dos 

grandes eventos internacionais em cidades europeias como Lisboa, Glasgow e 

Manchester, chegando a afirmar que provavelmente o plano estratégico de 

                                                      
285 De acordo com Rodrigues (2013, p. 15), grandes eventos significam uma das formas pelas quais 
“[...] o Estado define, permite, influencia e acelera intervenções do capital nacional e internacional, por 
meio de organizações privadas como a Fédération Internationale de Football Association - FIFA e o 
Comitê Olímpico Internacional - COI. Há uma interferência direta e indireta no espaço socialmente 
produzido, uma condição para a competitividade, tornando-o um meio rápido e eficiente de aplicar os 
excedentes de capitais e, assim, inseri-los ainda mais na competitividade do e para o mercado”. 
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Barcelona não teria se tornado um marco de um ambicioso projeto de transformação 

urbana sem os Jogos Olímpicos de 1992. 

Nesse contexto, o projeto de construção do VLT logo se configurou como 

o mais contraditório e impactante dentre as obras previstas pela matriz de 

responsabilidades para Fortaleza, a ser construído na faixa de domínio do Ramal 

Ferroviário Parangaba-Mucuripe, com duas linhas de passageiros paralelas ao ramal 

cargueiro preexistente, 10 estações e um total de 12,7 km de extensão.  

Componente de um programa que prevê a implantação de quatro sistemas – 

conjuntamente com as linhas Oeste, Sul e Leste –, esse ramal remonta à década de 

1990, quando se conjecturou a introdução de um sistema de passageiros sobre 

trilhos, utilizando ônibus adaptados com rodas de carros ferroviários. Em 2003, foi 

contratado um estudo de viabilidade para a implementação de transporte sobre 

trilhos de média capacidade, resultando no VLT como solução proposta, mas 

apenas no contexto de exceção política das obras da Copa é que se encontrou a 

oportunidade de concretização (CEARÁ, 2013).  

Para a materialização desse grande obra de mobilidade, foi estimado 

inicialmente um total de 3.500 imóveis atingidos, dos quais mais de 2.500 seriam 

removidos por completo, continuando o processo de remoção compulsória das 

comunidades do trilho iniciado com a construção da Via Expressa286, o que gerou 

forte resistência popular. Na contramão de todos os avanços no tocante a 

intervenções em assentamentos precários e da própria legislação urbana vigente, o 

projeto remete aos grandes processos de periferização em larga escala do passado, 

como por exemplo: situações nas quais se opta pela locação do ramal e suas 

estações em terrenos ocupados pelos assentamentos populares, em detrimento de 

terrenos vazios existentes nas proximidades; a não promoção de obras de 

urbanização e programas de regularização fundiária para as habitações 

remanescentes; a ausência inicial de um plano de reassentamento, posteriormente 

seguida pela proposta de transferência das famílias desapropriadas para as franjas 

                                                      
286 Fazendo a ligação entre as intervenções para a abertura da Via Expressa e para a implantação do 
VLT, Fernandes (2016, p. 56) observa: “As experiências vividas durante a remoção de parte da 
comunidade para a construção da Via Expressa se conservaram no imaginário coletivo dos 
moradores. Se por um lado, como defende Cássia, isso serviu para a comunidade ‘ir se fortalecendo’ 
para a resistência contra a remoção que viria [para o VLT], de outro, nas palavras de Maria José, 
trouxe aflição: ‘E se eles vierem com o trator? Já aconteceu do outro lado, eles chegaram com um 
caminhão bem grande, ‘uma ruma’ de homem. A gente teme’”. 
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da cidade, especificamente no Residencial Cidade Jardim, no bairro José Walter, a 

partir do Programa Minha Casa Minha Vida (FERNANDES, 2016; FREITAS, 2015). 

Questionando a submissão dos poderes públicos às normas de 

organizações privadas durante a preparação de megaeventos esportivos, ao se 

suspender e/ou alterar as normas existentes para propiciar a continuidade da 

acumulação ampliada do capital, Rodrigues (2013, p. 17) destaca: 

  

Assim, os agentes tipicamente capitalistas, entre os quais o Estado, 
interferem na vida cotidiana promovendo requalificações urbanas, 
executando obras diversas, visando a atender as modificações exigidas 
pela FIFA e pelo COI. Como os lugares socialmente produzidos não estão 
“vazios”, o Estado cumpre o papel de “liberar” as áreas, removendo a 
parcela da classe trabalhadora que recebe baixos salários e que ocupa 
essas áreas, pois se considera que tanto a população como suas moradias 
constituem entraves ao desenvolvimento urbano previsto nos projetos. 
Nesse contexto, a população é compelida a se organizar para lutar por 
direitos já consagrados que podem ser usurpados, ou seja, organiza-se 
para tentar minimizar os efeitos do Estado de Exceção. 

 

E realmente não restou outra opção às comunidades do trilho senão a 

resistência, com apoio e assessoria de setores organizados da sociedade, 

enveredando em uma árdua batalha que já dura sete anos, com ações que partiram 

desde o barramento dos cadastros, passando por reuniões, assembleias, 

audiências, ações civis e dossiês, e até atos públicos nas ruas. Lutas 

acompanhadas, descritas e analisadas por importantes pesquisas acadêmicas  

produzidas nesse ínterim, com destaque especial os livros “Por um trilho: memórias 

de resistência”, escrito por Danielle Fernandes, e “Fortaleza: os impactos da Copa 

do Mundo 2014”, organizado pelo núcleo Fortaleza do Observatório das Metrópoles.  

O projeto do VLT – que não foi concluído até a Copa e que apenas em 

julho de 2017 iniciou a operação assistida de um trecho de aproximadamente 5 km – 

foi lentamente sofrendo modificações, como a diminuição gradativa do número de 

desapropriações e o aumento do valor das indenizações e do aluguel social, mesmo 

que ainda não tenha sido considerado plenamente satisfatório. Com a crítica geral e 

com a efetiva recusa de parte das comunidades à transferência para o Residencial 

Cidade Jardim, ao poucos também foi sendo aberta a possibilidade de 

reassentamento em locais mais próximos às comunidades, embora os projetos de 
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construção dessas novas unidades habitacionais ainda estejam permeados de 

incertezas.  

Especificamente no recorte espacial desta pesquisa, parte das 

desapropriações totais e parciais já ocorreu e os atingidos estão recebendo aluguel 

social e esperando a construção do Residencial Alto da Paz, que também irá 

recebê-los, estando também em negociação a construção de unidades habitacionais 

em terreno no bairro Vicente Pinzón. Nesse trecho, as obras de uma das estações 

do VLT foi interligada com intervenções do projeto denominado Urbanização da 

Encosta do Morro Santa Terezinha, oriundo da ideia inicial do Projeto Aldeia da 

Praia e que foi transferido para o Programa Prodetur Nacional Fortaleza.  

A edificação da estação e as obras de contenção e drenagem do morro 

encontram-se em estágio avançado, e ao mesmo tempo foi finalizado o processo de 

desapropriação da comunidade conhecida como “Pé do Morro”, localizada em área 

de encosta nas proximidades da Fábrica GME. Além das ações mencionadas, na 

proposta original consta uma grande intervenção paisagística nas encostas e a 

implantação de equipamentos urbanísticos como calçadão, praças, anfiteatro, 

escadaria e bondinho. Todavia, o projeto sofreu grande atraso e chegou a ser 

paralisado em virtude da falta de repasses federais, passando também por 

pequenas alterações com a nova administração municipal que reiniciou as obras, 

permanecendo a incerteza da construção do elevador panorâmico que substituiu a 

proposta do bondinho, como pode-se observar nas imagens abaixo. 
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Figuras 59 e  60 –  Atual proposta do projeto Urbanização da Encosta do Morro 
Santa Terezinha 

   
Fonte: Prefeitura Municipal de Fortaleza.  

 

Em novembro de 2015, o então secretário do turismo na gestão municipal 

de Roberto Cláudio, Elpídio Nogueira, chegou a anunciar uma parceria com a 

empresa Normatel para uma nova intervenção vinculada a esse projeto maior, 

propondo pintar de branco a fachada das casas das comunidades localizadas no 

morro, exaltando a inspiração na ilha grega de Santorini e justificando o fato de a 

área ser a porta de entrada de milhares de pessoas que chegam a Fortaleza pelo 

terminal de passageiros do Mucuripe (PREFEITURA...2015). 

Nos últimos anos, novos projetos estão sendo conjecturados para a orla 

de Fortaleza, vinculando-se, ainda, na busca de intervenções de impacto que 

possam enfim concretizar o potencial de “vocação turística mundial” e na 

necessidade estratégica da criação de “ícones” que se tornem marcos de referência 

imagética, como destacaram o então secretário estadual de turismo, Arialdo Pinho, e 

Enid Câmara, presidente da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Eventos (CS 

Eventos),  durante a 37ª reunião da CS Eventos, realizada em dezembro de 2015. 

Na ocasião, Arialdo Pinho apresentou três grandes propostas de longo prazo que 

estavam sendo definidas para a frente marítima da cidade: o Paço das Águas, que 

consiste em uma intervenção urbanística na hinterlândia do Acquario Ceará – que 

teve suas obras iniciadas em 2012 – a partir da desapropriação do entorno para a 

construção de uma praça, bolsão de estacionamento subterrâneo e duas torres; o 

Projeto Marina Mucuripe, que propõe um conjunto de ações encabeçadas pela 
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expansão do calçadão da Beira-Mar até as imediações do Porto do Mucuripe; a 

construção de um teleférico dentro do mar que ligaria o Acquario Ceará ao Marina 

Mucuripe, com estações também nas proximidades do Ideal Club e do Náutico 

(PINHEIRO, 2015; CAVALCANTE, 2015). 

 

Figura 61 – Visão aérea do Projeto Marina Mucuripe 

 
Fonte: Luiz Deusdara Building Workshop287. 

 

A área destinada ao Projeto Marina Mucuripe, especificamente, já era 

considerada demandante de requalificação urbana e ambiental no Legfor (2002-

2004), vista como preferencial para a realização da então denominada OUC Colônia 

Mucuripe (COSTA FILHO, 2007). Em 2007, investidores locais que possuem 

empreendimentos na área em questão contrataram um consórcio técnico para 

realizar estudos de viabilidade da OUC Colônia Mucuripe288, projetando-se um 

complexo turístico e imobiliário então denominado Marina Vicente Pinzón, com 

núcleos de habitação, hotelaria, centro de convenções, shopping, centro comercial e 

torres empresariais. Com o apoio do Governo do Estado, novas adaptações foram 

realizadas em 2015, chegando a ser realizadas reuniões com investidores 

                                                      
287 Disponível em: <http://www.ldbw.com.br/marina-fortaleza>. Acesso em: 24 maio 2017. 
288 Estudos que tiveram consultoria da Parque EXPO, S.A., de Lisboa (PARQUE EXPO, 2007). 
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estrangeiros para concretização da intervenção, mas até o momento nenhum acordo 

foi formalizado. 

No mesmo ano de 2015, uma das empresas responsáveis pela OUC da 

Foz do Riacho Maceió, a Terra Brasilis, contratou o escritório italiano ReCS 

Architects para desenvolver o masterplan de uma nova e ousada intervenção para 

outro trecho do corpo hídrico, denominado preliminarmente Riacho Maceió II, 

englobando uma área com superfície de 560.000 m² entre a Av. Abolição e a Rua 

Tavares Coutinho. 

 

Figura 62 – Riacho Maceió II 

 
Fonte: ReCS Architects. 

 

O projeto prevê a ocupação dos terrenos vazios às margens do Riacho 

Maceió e a substituição do corredor comercial da Rua Manuel Jesuíno e de 

praticamente todos os últimos grandes núcleos populares existentes dentro dos 

limites oficiais dos bairros Mucuripe e Varjota por torres residenciais e por um 

corredor comercial de alto padrão. Considerando que a poligonal de intervenção 

constitui uma das áreas mais estratégicas e valorizadas de Fortaleza, o discurso 

apresentado se fundamenta no oferecimento de moradia digna aos residentes e na 
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valorização do riacho, transformando-o em parque urbano a ser desfrutado pelos 

habitantes da cidade (RECS ARCHITECTS, 2015). Atualmente, o Riacho Maceió II 

está incluído como uma das OUCs em prospecção da categoria “Negócios Urbanos” 

dos Arranjos Públicos-Privados no Município de Fortaleza, conjuntamente com 

outras cinco propostas de OUC, com destaque, também, para uma operação urbana 

consorciada envolvendo a transferência da tancagem da área retroportuária do porto 

do Mucuripe289. Compostos pelas categorias “Parceria Público-Privada”, 

“Concessões” e “Negócios Urbanos”, os Arranjos Públicos-Privados foram elencados 

como uma das quatro linhas de ação do recém-lançado programa Fortaleza 

Competitiva, que busca a atração de investimentos para Fortaleza, tornando-a uma 

das capitais mais competitivas do Brasil (FORTALEZA, 2017a, 2017b). 

 

 

 

 

  

                                                      
289 Os projetos especiais de outorga onerosa de alteração de uso também são componentes da 
categoria Negócios Urbanos (FORTALEZA, 2017a). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir das análises empreendidas no decorrer da pesquisa, confirmou-

se o caráter modesto das intervenções urbanas em Fortaleza, entre a segunda 

metade do século XIX e início do século XX, especialmente quando comparadas 

com intervenções realizadas em outras capitais brasileiras e principalmente em 

capitais europeias, sem a ocorrência de grandes “cirurgias” de remodelação urbana. 

Não obstante, o empenho da comparação muitas vezes pode desvincular os elos 

com a particularidade e a dimensionalidade de cada contexto espaço-temporal, 

principalmente ao se observar a expressividade proporcional dos investimentos 

públicos locais no sentido de modificar o espaço urbano, a fim de colocá-lo em um 

nível de desenvolvimento e modernização compatível com as concepções e 

diretrizes urbanísticas em voga no período.  

Foram acentuados os esforços no sentido de regular a estrutura e a 

expansão urbana da cidade a partir da consolidação da legislação urbanística 

referente ao alinhamento, à forma, às dimensões e ao material construtivo dos 

imóveis e outras edificações, como também por meio de intervenções urbanas que 

oneravam sobremaneira os cofres municipais, com destaque às obras de 

abertura/desobstrução/alinhamento de ruas e principalmente às sistemáticas ações 

de demolição de casario fora do alinhamento e de habitações populares. 

Consideradas incompatíveis com os novos padrões urbanísticos 

propostos, as habitações populares foram pauta dos gestores não no sentido de 

proporcionar melhorias infraestruturais ou na própria iniciativa da provisão de 

moradias consideradas adequadas, mas serão coibidas e desapropriadas da área 

urbana formal. Com a efetivação das ações de demolição e com a posterior 

proibição de novas edificações, essas moradias passaram a se multiplicar nos 

arrabaldes, onde as camadas mais pobres vão encontrar possibilidades de 

contornamento e conseguir forjar zonas de tolerância. Longe de apresentar um 

caráter indolor para esse determinado segmento da população, os processos de 

planejamento urbano efetivados no período vão ser basilares para o 

estabelecimento dos primeiros contornos da segregação socioespacial em 

Fortaleza. 
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Diante do conjunto de estratégias que buscavam conter o acesso das 

camadas populares à zona urbana estabelecida, como também diante da prática 

rentista dos latifundiários urbanos e das dificuldades de emprego e renda, os 

desvalorizados terrenos próximos ao mar vão ser estratégicos na resistência e 

inserção na cultura urbana para retirantes oriundos dos sertões, compondo, 

conjuntamente com as comunidades de pescadores, incontestes territórios de uso 

que escapavam à regulação urbanística e à restritividade do regime de propriedade.  

Contudo, ainda no final década de 1920, enquanto a recém-renomeada 

Praia de Iracema torna-se local de moradia e veraneio para as elites, e seus antigos 

habitantes são empurrados para os morros próximos, os gestores vão começar a 

lançar mão de ações para que o inicial processo de valorização litorânea se 

estendesse em sentido leste para Meireles e Mucuripe, onde já existiam algumas 

raras residências de veraneio. As possibilidades de apropriação do litoral pelas 

camadas populares vão começar a ser lentamente sufocadas pela multiplicação dos 

conflitos e confrontos com a dominação do aparato estatal-empresarial (gestores, 

latifundiários urbanos, especuladores, grileiros, entre outros atores), marcando o 

início de um novo momento desse processo paradoxal de urbanização ao mesmo 

tempo desurbanizante e desurbanizado. 

No final da década de 1940, a abertura da Av. Abolição, construída para 

fazer a ligação entre a cidade e o novo porto em construção, acabou beneficiando 

direta e indiretamente glebas que já estavam loteadas em toda a extensão do 

Meireles e o crescente número de bangalôs próximos ao mar, contribuindo também 

para a transferência e inauguração de clubes sociais em zonas de praia. Ampliaram-

se as áreas de moradia e lazer da elite fortalezense ao mesmo tempo que se 

denunciava que os moradores pobres estavam sendo pressionados a ocupar as 

proximidades da nova área portuária.  

No decurso da década de 1960, as intervenções concretizadas para a 

construção da Av. Beira Mar e as várias ações de desfavelamento concentradas no 

eixo Meireles/Aldeota buscaram a efetiva incorporação da faixa leste da orla à 

cidade formal e uma ampla renovação urbana desse setor da cidade, catalisando um 

impetuoso processo de valorização do solo e de intensificação da ocupação, 
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acompanhado do início do processo de verticalização materializado pela construção 

dos primeiros edifícios multifamiliares residenciais.  

Negligenciada em análises referentes a intervenções urbanas em frentes 

marítimas de áreas centrais e encarada simplesmente como uma proposição voltada 

à circulação, a construção da Av. Leste Oeste vai viabilizar diretamente o 

atendimento das diretrizes dos programas de desenvolvimento da faixa litorânea e 

de renovação do centro urbano propostos pelo Plandirf. Com o discurso de Fortaleza 

ganhar o mar, de corrigir a dissociação existente entre o centro e as praias 

adjacentes e do estabelecimento de uma ligação Leste-Oeste, a obra viária vai ser 

acompanhada do maior programa de desfavelamento já lançado na capital até 

então, que vai desobstruir os acessos ao mar entre a Rua Barão do Rio Branco e as 

proximidades da Av. Filomeno Gomes.  

Nesse conjunto, as areias e os morros localizados nas proximidades da 

área portuária/retroportuária, marcados pela dificuldade de ocupação e pelas 

carências infraestruturais, vão permanecer como reserva territorial e se consolidar 

como um dos principais territórios alternativos de Fortaleza, continuando a receber 

contingentes de retirantes e concretizando-se como um dos principais destinos de 

habitantes da capital removidos compulsoriamente de seus antigos locais de 

morada, especialmente de outros pontos da frente marítima.  

Diante da conjuntura social e política do final de década de 1970 e início 

da década de 1980, puderam ser observados pequenos avanços no tocante a 

intervenções em assentamentos populares, especialmente com relação aos planos 

de reassentamento para as franjas da cidade. Embora, no caso específico das 

ações da Proafa nos assentamentos localizados às margens do sistema hídrico 

Maceió/Papicu, teve continuidade o processo de empurrão das camadas populares 

para o campo de dunas, além dos diversos problemas associados ao aumento do 

valor das prestações, os quais foram comuns aos conjuntos habitacionais 

construídos pelo programa.  

Nesse período, a ampla liberação dos índices urbanísticos promovida 

pela mudança na legislação e as obras de urbanização da Av. Beira Mar 

impulsionaram de forma expressiva a valorização do solo e a substituição de pontos 

comerciais e moradias horizontais da faixa leste da orla por hotéis e edifícios 
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multifamiliares residenciais de alto padrão. Essa dinâmica paulatinamente vai 

avançar em direção ao final da via lindeira ao mar, no Mucuripe, que ainda se 

configurava como um grande enclave popular. Na década seguinte, quando o 

turismo passa a ser encarado decisivamente como um dos principais eixos de 

propulsão da economia e no momento que se consolida a dinâmica imobiliária ligada 

ao sol e ao mar, a substituição das habitações populares e o constante erguimento 

de novos edifícios tornam-se marcantes na ampla e contínua “marcha” dos 

mucuripeiros para os morros.  

Relativamente protegida dessa intensa dinâmica imobiliária verticalizante, 

parte dos assentamentos populares localizados nas areias e nos morros dos bairros 

Cais do Porto e Vicente Pinzón receberá importantes projetos de urbanização nesse 

período. Mesmo com suas expressivas contradições e deficiências, essas 

intervenções propiciaram o fornecimento inicial de uma infraestrutura básica e 

garantiram a permanência dos moradores desapropriados no próprio bairro por meio 

de programas de mutirão e autoconstrução. Diferentemente, as intervenções 

ocorridas dentro dos limites oficiais de Mucuripe e Varjota procuravam, sobretudo, 

adequar os bairros à dinâmica imobiliária/turística e às novas necessidades 

estruturantes de mobilidade urbana da cidade, sendo viabilizadas por meio de 

desapropriações com planos de reassentamento inconsistentes ou mesmo 

inexistentes.  

No entanto, com o aprofundamento da aproximação dos gestores 

estaduais e municipais com os princípios do empreendedorismo na governança 

urbana, com a emergência do planejamento estratégico e com o novo fortalecimento 

de intervenções seletivas em áreas-chave da cidade, especialmente áreas urbanas 

centrais e frentes de água, verificou-se mais uma reconfiguração das fronteiras do 

mercado imobiliário formal e do turismo na capital cearense. Os assentamentos 

populares que continuavam como reserva para o mercado e que persistiam como 

estratégicos para a população de baixa renda são transformados em fronteiras 

primordiais de expansão imobiliária e turística de Fortaleza. O Serviluz, por exemplo, 

que teve sua ocupação consolidada fundamentalmente por ações de remoção 

compulsória em outros fragmentos da frente marítima, torna-se alvo de grandes 

projetos de intervenção que mais uma vez atormentam famílias que guardam em 

suas entranhas as memórias traumáticas de desapropriações de outrora. Ao mesmo 
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tempo, operações urbanas consorciadas e grandes obras estruturantes são 

planejadas e executadas nos bairros Mucuripe, Varjota e adjacências, dando 

continuidade ao longo processo de remoções compulsórias na faixa leste da orla 

que já perdura por mais de meio século. 

Os avanços trazidos através da aprovação do Estatuto das Cidades e da 

criação do Ministério das Cidades, em âmbito nacional, somados à mobilização dos 

movimentos sociais e à reorientação na política urbana local, propiciaram a 

implementação de algumas experiências habitacionais relativamente exitosas e a 

inclusão de importantes princípios e instrumentos urbanos de cunho reformador no 

PDPFor. Não obstante, as intervenções planejadas e promovidas no recorte espacial 

desta pesquisa continuaram se configurando de forma contraditória e ambígua, 

principalmente após a inclusão de Fortaleza como uma das cidades-sede da Copa 

do Mundo de 2014.  

Na atual administração municipal, torna-se novamente explícita a tentativa 

de se gerir a cidade a partir dos princípios e diretrizes do planejamento estratégico, 

agora de maneira bem mais concreta e articulada. O objetivo é de pensar a cidade 

como negócio, por meio da fomentação de atributos locais que determinem sua 

capacidade de atrair investimentos, com destaque recente para a regulamentação 

da Outorga Onerosa de Alteração de Uso do Solo, para o conteúdo da nova lei de 

Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo e para o lançamento do programa Fortaleza 

Competitiva.  

Nessa conjuntura, novas intervenções seletivas são pensadas e 

efetivadas nesse trecho estratégico da cidade, buscando fomentar a inserção 

competitiva nos fluxos da economia global e viabilizar a expansão imobiliária e 

turística da capital, dando prosseguimento ao longo e permanente confronto entre as 

estratégias de controle territorial e a prática criativa da resistência popular, que é 

marca fundante e indissociável da produção urbana do litoral de Fortaleza.  
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