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RESUMO 

 

Este trabalho visa analisar as relações entre discurso e poder nas denominações de bairros de 

Fortaleza com nomes próprios de pessoa no que diz respeito ao ato da denominação, as escolhas 

dos nomes para as denominações e à relação entre denominação e condição social. Esse trabalho 

será norteado pela perspectiva teórica dos Estudos Críticos do Discurso seguindo, mais 

especificamente, um viés sociocognitivo com base fundada especialmente em Dijk (2015) e por 

uma atitude metodológica fundada na análise de conteúdo (GUERRA, 2012). Analisamos o 

modo de acesso ao discurso das denominações de bairros em Fortaleza com base na legislação 

referente tanto ao ato da denominação como, principalmente, às denominações já realizadas de 

bairros com nomes próprios de pessoa. Buscamos identificar os grupos sociais priorizados nas 

denominações dos bairros de Fortaleza com nomes próprios de pessoa a partir das regularidades 

dos conhecimentos biográficos disponíveis na internet das pessoas cujos nomes denominam 

esses bairros. Por fim, com base no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do bairro, 

buscaremos analisar relação entre as condições sociais do bairro e suas denominações. Desse 

modo, pretendemos inserir em nossa pesquisa questões que abordem o lugar das instituições no 

processo de denominação, o conhecimento biográfico sobre as pessoas cujos nomes foram 

adotados para os bairros e sua relação com o espaço que denominam. Nossos resultados 

apontam para uma ínfima participação dos moradores no ato da denominação dos bairros frente 

ao poder dos parlamentares. As escolhas para as denominações giram em torno, principalmente, 

do grupo de políticos e empresários, validando assim seu poder também no âmbito simbólico 

da memória da cidade. Não há, no entanto, uma correspondência entre grupo priorizado e 

período de tempo. Também não podemos afirmar que a denominação é dada de acordo com a 

condição social do bairro, embora casos isolados pudessem seguir esse padrão. 

 

Palavras-chave: Denominação. Poder. Bairros de Fortaleza  



 

 

ABSTRACT 

 

This study aims at analyzing the relation between discourse and power in the names of Fortaleza 

neighborhoods with proper names of people regarding the act of naming a place, the choices of 

names and the relation between names and social condition. This work will be guided by the 

theoretical perspective of Critical Discourse Studies, more specifically, by a sociocognitive bias 

based especially on Dijk (2015) and a methodological attitude based on Content Analysis 

(GUERRA, 2012). We analyze the access to the act of naming neighborhoods in Fortaleza 

based on the legislation about the procedures to name a neighborhood and the legislation that 

names neighborhoods. We sought to identify the most frequent social groups represented in the 

names of Fortaleza neighborhoods based on the regularities of the online biographical 

knowledge of those people. Finally, we will seek to analyze the relationship between the social 

conditions of neighborhoods and their names based on the Human Development Index (HDI) 

of each neighborhood. Thus, we intend to insert in our research questions that concern the place 

of institutions in the naming process of neighborhoods, the biographical knowledge about the 

people whose names were adopted for the neighborhoods and their relationship with the space 

they constitute. Our results point to a small participation of the residents in the act of naming 

neighborhoods face the power of the parliamentarians. The chosen names revolve mainly 

around the group of politicians and businessmen, validating their power also in the symbolic 

scope of the memory of the city. There is, however, no correspondence between more frequent 

groups and time. We cannot say that the name of the neighborhood is given according to the 

social condition of the neighborhood, although isolated cases could follow this pattern. 

 

Keywords: Name. Power. Fortaleza neighborhoods. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Um estudo que pretenda entender melhor a cidade deve adentrar num mundo 

de possibilidades e de diferenças, deve reconhecer que ela é múltipla e que qualquer 

esforço de a decifrar é parcial. É nisso que essa dissertação acredita. Acreditamos que a 

cidade se constrói com as várias pessoas, interesses e espaços se relacionando de modos 

diversos em diferentes momentos. 

Essa noção já se encontra defendida em Aristóteles que, ao falar sobre a polis 

grega ideal, destaca que, mais do que quantidade de habitantes, uma cidade poderosa 

valoriza a natureza diferente de cada cidadão (PIMENTA, 2013). Aristóteles defende que 

a cidade tem por finalidade o bem soberano onde e somente onde o homem pode alcançar 

a liberdade e a felicidade (TORRES, 2005). Após se diluir durante a Idade Média, a 

cidade retorna como o lugar revolucionário, como nos lembram Milton Santos e Denise 

Elias (1994). Diante de um sistema feudal centrado na aristocracia e na economia 

exploratória do campo, a cidade ressurge como o lugar das opções. Ela permite e organiza 

as condições necessárias para a criação do trabalho livre e do homem livre. Ainda nos 

dias atuais, a diversidade dinâmica no espaço urbano mantém em funcionamento essa 

noção de liberdade. 

Nossa cidade é a cidade de Fortaleza. Nossas pessoas são os fortalezenses, 

nascidos ou adotados, com seus interesses, convivendo no litoral do nordeste brasileiro. 

Fortaleza, capital do Ceará, é hoje a quinta cidade mais populosa do Brasil. Vivem, numa 

área de quase 315 km², mais de dois milhões e meio de pessoas. 

Acredita-se que foi onde hoje é Fortaleza que um europeu pisou pela primeira 

vez em solo brasileiro, em 26 de fevereiro de 1500, embora haja defensores de que o 

desembarque da frota de Vicente Pinzón tenha acontecido em Recife ou Jericoacoara. 

Fortaleza nasceu sob o Forte Schoonenborch, construído pelos holandeses em 

1649 nas proximidades do rio Pajeú, e que, em 1654, foi conquistado pelos portugueses, 

que o renomearam para Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Foi reconhecida como 

vila apenas em 1726, quando substituiu Aquiraz como capital da província, e foi elevada 

à categoria de cidade em 1823 (GIRÃO, 2000). 

Surgiu pequena, como todas as cidades espontâneas, e aos poucos foi 

adquirindo mais habitantes e desenvolvendo mais atividades. Teve um forte crescimento 

populacional iniciado em 1920 e cujo auge foi entre 1950 e 1960, quando a cidade quase 

dobrou no número de habitantes. Esse crescimento acelerado se deve, entre outros fatores, 
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ao crescimento da riqueza da cidade, que atraiu as populações mais vulneráveis das 

cidades próximas e outros migrantes de mais longe que se refugiavam da seca (ARAÚJO; 

CARLEIAL, 2001). 

Atualmente, Fortaleza funciona como o centro econômico e político do estado 

e núcleo de uma região metropolitana composta de dezenove municípios, que juntos 

somam quase quatro milhões de pessoas. Sua fama se divide entre suas praias, destino de 

turistas de vários lugares, e sua violência, proporcional à desigualdade social vivenciada 

por seus moradores. 

Conhecer a divisão da cidade costuma ser critério para o reconhecimento e 

identificação de uma pessoa com o espaço em que circula (GUIMARÃES, 2002). Para 

ser fortalezense, no nosso caso, uma pessoa precisa se identificar com os espaços e 

ambientes da cidade mais do que ter nascido em seu território. Ao se debruçar sobre a 

divisão da cidade de Fortaleza, nossa pesquisa se permite construir também uma forma 

de ser fortalezense.  

O município de Fortaleza se divide administrativamente em sete Secretarias 

Executivas Regionais (SER). Cada SER funciona como um auxiliar no trabalho da 

Prefeitura Municipal de Fortaleza com destaque para sua função de reconhecer e propor 

ações específicas para cada área espacial em que atua. Ela responde por uma quantidade 

de bairros próximos escolhidos pelas semelhanças nas características e necessidades 

(FORTALEZA, 1997). 

Os seus 120 bairros, suas inúmeras ruas e praças, residências e 

estabelecimentos comerciais, marcos históricos e pontos turísticos constroem 

cotidianamente essa cidade e seus habitantes. Foi diante do modo como identificamos o 

espaço da cidade surgido dessa complexa rede de relações que nasce a pergunta que deu 

origem a essa pesquisa: “Quem são as pessoas cujos nomes identificam bairros de 

Fortaleza? ”. 

Para narrar essa origem da pesquisa, utilizarei a primeira pessoa do singular. 

Desse modo, poderei apresentar as pessoas às quais o “nós” predominante neste trabalho 

se refere também. Além disso, poderei mostrar meu engajamento e meus interesses na 

construção dessa pesquisa. 

A pergunta anterior foi feita pelo professor Fábio Perdigão, pós-doutor em 

Geografia, com publicações sobre Gestão da Zona Costeira, e professor do Curso de 

Geografia e do Programa de Pós-Graduação em Geografia. Curioso com os nomes que as 

ruas e bairros tinham e sabendo do interesse científico da professora Sandra Maia por 
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questões ligadas a biografia, ele lança a pergunta que ela irá gestar, refletindo e 

reconhecendo seu potencial na pesquisa científica. 

Tendo sido aprovado para o curso de mestrado desse programa de pós-

graduação, procurei a professora Sandra Maia para ser minha orientadora. Como já nos 

conhecíamos por eu ter sido seu bolsista e participar das reuniões do seu grupo de estudos, 

ela perguntou se eu já tinha um tema para o mestrado e se queria algumas sugestões. 

Minha relação com o projeto apresentado para a seleção não me agradava como eu 

imaginara, por isso, foi muito oportuno para mim ouvir suas propostas. 

Entre suas sugestões, estava essa pergunta feita pelo professor Fábio e que ela 

tinha já dado os primeiros ajustes para transformá-la em um assunto mais apropriado para 

a pesquisa universitária. A professora Sandra visualizava um trabalho que relacionasse as 

biografias dessas pessoas com o poder e a influência necessários para que seus nomes 

fossem denominações de bairros. 

Ouvi a história da origem da pergunta e o direcionamento que a professora 

dera a ela. Interessei-me bastante por essa questão. Eu, nascido e crescido em Canindé, 

interior do estado, fortalezense adotado, como me intitulei, vim a Fortaleza para fazer 

minha graduação. A cidade sempre foi um mistério para mim e a proposta feita pela 

professora para o mestrado contribuía com minha vontade de desvendar um pouco dos 

seus segredos. 

Por isso, decidi que esse seria o meu tema de mestrado. Alegrei-me por 

pesquisar algo de meu interesse e tive medo de não corresponder às necessidades que a 

pesquisa exigia. De qualquer modo, demos continuidade a essa proposta. Conversamos 

com o grupo de estudo e com professores próximos, que enriqueceram as bases da nossa 

pesquisa. 

Voltaremos à primeira pessoa do plural para apresentar as principais direções 

que essa pesquisa tomou até o momento atual e, desse modo, preparar o caminho para a 

leitura que segue. Com isso, retomamos a multiplicidade de mãos que construíram essa 

pesquisa com conversas, sugestões e debates. 

Nossa pergunta condutora deste trabalho pode ser definida, portanto, como 

 

• Qual a relação entre o poder e as denominações dos bairros de 

Fortaleza com nomes próprios de pessoa? 
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Essa questão abrangia uma ampla área de estudo que tornaria inviável prover 

hipóteses contundentes sobre a relação que se pretendia investigar. Precisamos, então, 

conhecer melhor o campo teórico e prático para delimitar um problema mais exequível 

que nossa pesquisa poderia desenvolver. 

Dois livros formaram uma base para o desenvolvimento dessa pesquisa. De 

um lado, temos o livro Semântica do Acontecimento, de Eduardo Guimarães (2002), que 

seguindo uma linha próxima da Análise do Discurso desenvolvida por Pêcheux com a 

noção de acontecimento, contribui com os estudos da denominação na cidade. De outro 

lado, encontramos no livro Discurso e Poder, de Teun A. van Dijk (2015), pesquisador 

dos Estudos Críticos do Discurso, uma visão que destaca o poder social e suas ligações 

com o discurso. 

Ambas as obras lançaram questões que ajudaram a construir as perguntas 

iniciais da nossa pesquisa. No entanto, por se tratar de áreas de atuação diferentes, nossa 

primeira escolha teve que ser qual perspectiva teórica adotaríamos, se a perspectiva do 

discurso como acontecimento, de Guimarães, ou o discurso como fator para mudança 

social, de Dijk. Optamos pela perspectiva de Dijk, cujos estudos do discurso colocam em 

revelo de modo mais consistente as questões relativas ao poder e a organização social. 

Tendo escolhido Dijk (2015) como nossa opção teórica, elegemos seu 

esquema de poder como mote para o desenvolvimento de nossas questões de pesquisa. 

Segundo esse esquema, o poder se apresenta como controle numa operação que inicia 

com o controle do contexto para o controle do discurso e, então, para o controle da mente 

para, por fim, acontecer o controle das ações. Representamos esquematicamente esse 

processo na Figura 1. 

 

Figura 1 – Esquema do processo do poder como controle social 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir da leitura de Dijk (2015, p. 18) 

 

Com a base teórica relativamente definida, precisamos voltar ao nosso 

material de análise a fim de aperfeiçoar as questões que tinham sido levantadas. 

CONTROLE 

DO 

CONTEXTO

CONTROLE 

DO 

DISCURSO

CONTROLE 

DA MENTE

CONTROLE 

DA AÇÃO
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Primeiramente, procuramos saber quais bairros com nomes de pessoa seriam analisados. 

Decidimos que não utilizaríamos os nomes de personagens fictícios como Iracema, ou 

Pery. Bairros com nomes de família que não se referissem a uma pessoa específica 

também ficou de fora do nosso corpus de análise, como o bairro Vila Ellery. Outra 

categoria que não faz parte da nossa pesquisa são os nomes que se referem a santos, como 

Fátima e Lurdes, embora haja uma exceção para o João XXIII, canonizado pela Igreja 

Católica após seu nome ser usado como denominação de bairro. Tendo definido essas 

restrições, chegamos ao total de 31 (ANEXO A) dos 120 bairros (ANEXO B), cerca de 

um quarto dos bairros de Fortaleza. 

Devo mencionar, neste momento, que as denominações de bairros de 

Fortaleza com nomes próprios de pessoa estudadas nesta dissertação se referem a homens 

uma vez que os bairros com nomes de mulher se referem a santas e personagens fictícias, 

saindo do escopo desta pesquisa. Isso nos leva a manter nessa dissertação o termo homens 

quando se tratar das pessoas cujas nomes denominam bairros de Fortaleza a fim de 

lembrar a exclusão de gênero já realizada pela leitura da lista de bairros de Fortaleza. 

Continuamos nossa pesquisa considerando que a definição dos bairros cujas 

denominações seriam analisadas nos levara a questionar a noção de espaço, especialmente 

na sociedade urbana. Em nossa pesquisa sobre o espaço, entendemos primeiramente a 

diferença entre espaço e lugar como proposto por Aristóteles na leitura de Bergson 

(2013), na qual o lugar é tido como coisa imóvel e distinta dos corpos enquanto o espaço 

compreende o movimento e sua existência liga-se aos próprios corpos. O tema do espaço 

será melhor compreendido por nossa pesquisa a partir dos estudos de Lefévbre (2008) e 

Santos e Elias (1994): o primeiro adota uma postura explicitamente marxista e 

filosófica/dialética sobre o espaço, destacando sua característica política; o segundo, 

proveniente dos estudos da geografia, busca redefinir a noção de espaço em sua área a 

fim de aprofundar a relação entre o espaço e a sociedade. No que tange aos impactos nos 

sujeitos sociais, a proposta de Augé (1994), na área da antropologia, identifica, em 

oposição ao lugar antropológico, os não-lugares, que se multiplicam na pós-modernidade 

e favorecem/são favorecidos pela superabundância espacial. Elucidamos que, embora 

seja possível situar o espaço no centro de nosso objeto de análise, essa pesquisa volta suas 

preocupações para questões discursivas das denominações. Portanto, compreendemos 

que questões mais específicas do espaço apenas serão discutidas na medida em que 

contribuírem para nosso objetivo principal. Esse tema será desenvolvido na terceira parte 

de nossa pesquisa, no capítulo 5 desta dissertação. 
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Em seguida, questionamo-nos sobre o conceito de nome próprio e a noção de 

denominação. Buscamos esclarecimentos nos estudos de Bréal (1994) e Amaral (2008), 

principalmente, além de consideramos algumas definições de Guimarães (2002) 

referentes à denominação na cidade. Em Bréal (1992), referência importante nos estudos 

de semântica, o autor defende a origem surpreendente ou justa dos nomes para que eles 

tenham sido aceitos pelos usuários, mesmo que, com o tempo, essa origem não seja mais 

necessária para o funcionamento da palavra. Além disso, Bréal (1992) acredita que os 

nomes próprios são os mais significativos, sendo os mais individuais, e essa é a diferença 

intelectual que os separa dos nomes comuns. As reflexões de Bréal (1992) nos auxilia na 

nossa manipulação das denominações como objetos históricos e, desse modo, nos chama 

a atenção para a diferença que devemos ter no tratamento das denominações no seu início 

e no seu uso atual. No entanto, a pesquisa sobre nomes próprios que consideramos mais 

aprofundada foi a tese de Amaral (2008). O pesquisador apresenta um relevante 

levantamento de trabalhos que contemplam os aspectos lógicos, filosóficos, semânticos e 

morfossintáticos dos nomes próprios para fundamentar sua pesquisa com os 

antropônimos em espanhol. Com base em sua leitura, delimitamos o conceito de nome 

próprio utilizado nesta pesquisa. Guimarães (2008) contribui com uma perspectiva 

discursiva sobre os nomes próprios na qual põe em evidência a influência de fatores 

sociais e históricos na definição de nomes próprios para as pessoas e os lugares da cidade. 

A qualificação do projeto nos alertou para o refinamento em alguns aspectos 

importantes da pesquisa, como a concepção de poder e de discurso. Com isso, os estudos 

de Foucault (1993) e Bourdieu (1989) passaram a enriquecer nosso trabalho. 

Após definir a base teórica e melhorar nosso conhecimento sobre nosso 

corpus de análise, pudemos definir os objetivos específicos de nossa pesquisa, que têm 

seu fio condutor no esquema de poder apresentado anteriormente. Com o conhecimento 

do campo das denominações de bairros de Fortaleza, procuramos elaborar objetivos que 

atingissem várias etapas do esquema de poder. 

No esquema de poder proposto por Dijk (2015), o controle do contexto 

corresponde à primeira etapa para atingir o controle da ação. Nossos objetivos se 

fundamentam sobre essa etapa e se desenvolvem a fim de refletir sobre as consequências 

dessa etapa no controle do discurso e da mente, segundo o esquema de Dijk (2015). 

Nosso primeiro objetivo específico procura articular a noção de poder com o 

contexto de denominações dos bairros de Fortaleza por meio de análise das leis que 

denominam os bairros estudados. Nosso primeiro objetivo se apresenta, portanto, como 
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Objetivo específico 1 – Analisar o modo de acesso ao discurso das 

denominações dos bairros de Fortaleza com nomes próprios de pessoa com base tanto na 

legislação que define o processo de denominação como na legislação que denomina 

bairros com nomes próprios de pessoa. 

 

Nosso segundo objetivo se debruça sobre o conhecimento disponível sobre a 

vida dos homens cujos nomes são denominações de bairros. A nosso ver, esse 

conhecimento atuaria como contexto (DIJK, 2014) para o discurso das denominações e 

suas implicações na memória da cidade. Nosso segundo objetivo se define como 

 

Objetivo específico 2 – Analisar o conhecimento disponível sobre os grupos 

sociais priorizados nas denominações dos bairros de Fortaleza com nomes próprios de 

pessoa por meio de uma análise das regularidades de informações presentes nas biografias 

disponíveis dessas pessoas. 

 

 

Dedicamos nosso terceiro objetivo específico à relação entre a denominação 

e o espaço mediado pela condição social do bairro segundo o seu Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH). Nesse momento, nossa pesquisa se afasta um pouco 

do domínio discursivo do contexto para uma aproximação com o domínio geográfico-

espacial. Nosso terceiro objetivo específico se apresenta, portanto, como 

 

Objetivo específico 3 – Analisar as relações entre a denominação do bairro e 

condição social do bairro medida de acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH). 

 

Uma análise desses objetivos nos apresenta quais aspectos das denominações 

nos propomos a estudar e a relacionar com as questões de poder. Primeiramente, a 

denominação é vista como um ato do qual escolhemos analisar os seus participantes. Em 

seguida, vemos que a denominação remete a um conhecimento sobre a pessoa na qual um 

bairro é nomeado, buscando identificar os grupos sociais mais valorizados para a 

denominação de bairros. No terceiro objetivo, reconhecemos a relação que a 

denominação cria com o espaço que denomina ainda em contato com o conhecimento 
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inicial da pessoa cujo nome é utilizado para a denominação. Embora saibamos que esses 

aspectos não correspondem à totalidade do que se pode aprender com a denominação, 

acreditamos que eles atingem seus principais pontos. 

Os objetivos específicos anteriormente mencionados partiram das seguintes 

questões e suas hipóteses: 

 

Questão de pesquisa 1 – Como aconteceu o acesso ao discurso das 

denominações dos bairros de Fortaleza com nomes próprios de pessoa partindo do estudo 

tanto da legislação que define o processo de denominação como da legislação que 

denomina bairros com nomes próprios de pessoa.? 

Hipótese: O discurso das denominações dos bairros de Fortaleza está sob o 

controle dos grupos políticos. Utilizando a estrutura legislativa já estabelecida por eles 

mesmos, os grupos políticos tomaram a iniciativa na criação e denominação da maioria 

dos bairros com nomes próprios de pessoa sem a consulta ou contra os interesses dos 

moradores desses bairros. Mesmo diante desse cenário, houve bairros cujas 

denominações foram feitas a partir da iniciativa dos moradores do bairro. 

Questão de pesquisa 2 – Qual o conhecimento disponível justifica a 

prioridade dada a determinados grupos para as denominações dos bairros de Fortaleza 

com nomes próprios de pessoa ao investigarmos as regularidades nas informações 

presentes nas biografias disponíveis dessas pessoas? 

Hipótese: Os conhecimentos disponíveis sobre as pessoas cujos nomes 

denominam bairros de Fortaleza justificam essa denominação. Numa perspectiva 

diacrônica, diferentes conhecimentos sobre os grupos foram priorizados nas 

denominações dos bairros de Fortaleza. Houve uma mudança da prioridade dada aos 

grupos de artistas, escritores e juristas para, mais recentemente, priorizar o grupo dos 

empresários. 

Questão de pesquisa 3 – Que relações podem ser estabelecidas entre a 

denominação do bairro e sua condição social se medida de acordo com o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH)? 

Hipótese: As denominações que se referem a pessoas de maior poder 

econômico ou influência política são usadas para denominar bairros de também maior 

poder econômico a fim de manter esse poder também na memória da cidade. 
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Com base nas definições da nossa pesquisa, reformulamos o problema que 

deu início a este trabalho e pudemos supor uma hipótese mais concreta. O problema 

reformulado e sua hipótese são: 

 

• Qual a relação entre discurso e poder nas denominações dos bairros de 

Fortaleza com nomes próprios de pessoa no que diz respeito ao ato da denominação, às 

escolhas realizadas para as denominações e às suas relações com o espaço? 

 

Hipótese básica: O discurso das denominações surge, na maioria das vezes, 

do exercício de poder da classe política em decidir o nome dos bairros de Fortaleza. A 

escolha desse nome tende a favorecer a divulgação e inscrição na memória da cidade de 

grupos específicos e, desse modo, ampliar o alcance do poder desses grupos. Os grupos 

priorizados mudam com o passar do tempo. No caso de Fortaleza, aconteceu uma 

mudança no favorecimento do grupo de artistas, escritores e juristas para o grupo de 

empresários. Embora a condição social do bairro independa diretamente de sua 

denominação, os bairros com melhor qualidade de vida são denominados com nomes de 

homens do grupo social dos empresários. 

 

Por fim, nosso objetivo geral ficou definido, portanto, como  

 

• Analisar a relação entre discurso e poder nas denominações dos 

bairros de Fortaleza com nomes próprios de pessoa no que diz respeito ao ato da 

denominação, às escolhas realizadas para as denominações e sua relação com os espaços 

que denomina. 

 

Depois de conhecer os objetivos e hipóteses de nossa pesquisa, apresentamos 

nos parágrafos seguintes os capítulos que compõem esta dissertação. O capítulo seguinte, 

2 Poder e discurso, desenvolve os principais aspectos teóricos de nossa pesquisa a fim de 

direcionar as características mais específicas discutidas nos capítulos posteriores. 

Após esse capítulo teórico, cada capítulo seguinte, capítulos 3 a 5, focaliza 

um dos objetivos específicos propostos por nossa pesquisa. Desse modo, podemos dar 

mais autonomia às análises de cada etapa do esquema de poder que decidimos destacar 

para, na conclusão desta dissertação, tecermos uma solução para os problemas em estudo.  
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Cada um dos capítulo que desenvolve um objetivo específico se divide em 

três subseções: a primeira subseção se debruça sobre as bases teóricas da relação entre 

poder e discurso a partir das etapas de controle social apresentado no processo de poder 

de Dijk (2015) e de outras perspectivas teóricas pertinentes; na segunda subseção, 

apresentamos os procedimentos metodológicos de coleta e análise dos dados se 

mostraram mais apropriados para alcançar os objetivos propostos; por fim, a terceira 

subseção traz os resultados das análises justificados com diversos exemplos recolhidos 

do nosso corpus de trabalho. 

No terceiro capítulo, 3 Sobre o ato da denominação, analisamos o papel dos 

participantes no ato de denominação dos bairros de Fortaleza. Primeiramente, falamos 

sobre a relação entre poder e contexto com base nos padrões de acesso ao discurso 

proposto por Dijk (2015) e na diferença entre a análise do poder como contrato-opressão 

ou guerra-repressão de Foucault (1993). Em seguida, destacamos as especificidades do 

poder político envolvido no ato de denominação a partir da relação entre parlamentar e 

moradores e as visões que se têm sobre o espaço. Por fim, mostramos quais relações entre 

parlamentar e morador definiram os nomes dos bairros de Fortaleza com nomes próprios 

de pessoa. 

No quarto capítulo, debruçamo-nos sobre as biografias dos homens cujos 

nomes denominam bairros de Fortaleza. Primeiramente, discorremos sobre a relação entre 

poder e discurso com base na teoria de Dijk sobre discurso e conhecimento (DIJK, 2003, 

2012a, 2014) e da relação entre verdade e poder de Foucault (1993).  Em segundo lugar, 

falamos sobre os nomes próprios de pessoa e a origem dos nomes em geral com os estudos 

de Amaral (2008), Bréal (1994) e Guimarães (2002), defendendo a visão semântica do 

nome próprio como feixe de significados. Por fim, definimos quais elementos discursivos 

biográficos foram priorizados na escolha dos nomes para os bairros de Fortaleza. 

No quinto capítulo, investigamos a relação entre as denominações e o espaço 

nos quais denomina segundo a condição social medida pelo IDH. Primeiramente, 

definimos o que entendemos por espaço tanto de um ponto de vista mais político quanto 

da sua relação afetiva com os seus moradores. Após a definição dos procedimentos 

metodológicos, analisamos os resultados da comparação entre a denominação e a 

condição social do bairro. 

No capítulo conclusivo, revisitamos os resultados das análises em 

comparação com as hipóteses dos objetivos específicos a fim de definir algumas 

características da relação entre poder e discurso nas denominações dos bairros de 
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Fortaleza com nomes próprios de pessoa. Comentaremos as deficiências de nossa 

pesquisa, as lacunas a serem preenchidas e afirmaremos sua posição como elemento 

político para a construção do espaço humano. 
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2 SOBRE O PODER E O DISCURSO 

 

Nos estudos linguísticos, duas abordagens se destacam pelo valor que 

atribuem ao poder nas pesquisas com a língua: a Análise do Discurso (AD) e os Estudos 

Críticos do Discurso (ECD). Ambas as abordagens levam em consideração as relações 

entre língua e sociedade de modo a identificar nos discursos o exercício do poder. Talvez 

a diferença mais marcada entre essas perspectivas resida na posição assumida pelos ECD 

em suas pesquisas de se opor às desigualdades sociais e defender os direitos humanos. 

Tendo em vista essa característica, os ECD continuamente trazem para o 

centro de suas questões apontamentos sobre a relação entre o poder e o discurso. Por esse 

motivo, nossa pesquisa adotou essa abordagem como base teórica para nossas análises. 

Vale ressaltar que isso não exclui a utilização em nossa pesquisa de resultados alcançados 

por estudos em AD uma vez que contribuam para nossos objetivos. 

Voltando-se para os ECD, devemos ter em mente que eles não constituem 

uma teoria e uma metodologia fechadas, mas uma multiplicidade de práticas que 

compartilham algumas pressuposições sobre discurso, sociedade e posicionamento da 

pesquisa. Nessa direção, encontramos em Meyer (2001) uma visão ampla dos diferentes 

modos de pensar sua teoria e sua prática. Discutindo sobre a teoria nos ECD, o autor 

destaca algumas perspectivas centrais: 

 

[Nos ECD] encontramos uma grande variedade de teorias, desde perspectivas  

microsociológicas (Ron Scollon) a teorias sobre sociedade e poder com base 

em Michel Foucault (Siegfried Jäger, Norman Fairclough, Ruth Wodak), 

teorias de cognição social (Teun van Dijk) e de gramática, assim como 

conceitos específicos emprestados de tradições teóricas mais amplas 

(MEYER, 2001, p. 17-18, tradução nossa).1 

 

Neste capítulo, no entanto, discutimos apenas a relação entre discurso e poder 

com foco nas propostas de Fairclough (2008) e Dijk (2015) por serem elas as condutoras 

teóricas da nossa pesquisa. Além disso, apresentamos ainda alguns apontamentos feitos 

por Foucault (1993) sobre esse assunto a fim de aprofundar o entendimento desse tema 

tão caro em seus trabalhos. 

                                                 
1 “Here [in CDA] we find a wide variety of theories, ranging from microsociological perspectives (Ron 

Scollon) to theories on society and power in Michel Foucault's tradition (Siegfried Jäger, Norman 

Fairclough, Ruth Wodak), theories of social cognition (Teun van Dijk) and grammar, as well as individual 

concepts that are borrowed from larger theoretical traditions”. 
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Nosso capítulo se organiza da seguinte maneira: na primeira parte 

apresentamos as pressuposições comuns dos ECD, seguindo a resenha de Dijk (2015). 

Em seguida, destacamos as diferenças entre as propostas de Faiclough (2008) e Dijk 

(2015) e como cada uma colabora com nossa pesquisa. Na última parte, destacamos as 

principais linhas de Foucault (1993) sobre o poder e o discurso sob o ponto de vista 

adotado para nossa pesquisa. 

 

2.1 Estudos Críticos do Discurso 

 

Em 1991, por ocasião de um encontro de estudiosos que compartilhavam a 

preocupação em desenvolver pesquisas que relacionassem língua, discurso, ideologia e 

poder, um debate sobre as diferenças e semelhanças nos trabalhos desenvolvidos sobre 

essa relação pode consolidar os princípios fundamentais da ECD (WODAK, 2004). Esses 

princípios são facilmente encontrados compartilhados pelos participantes do encontro e, 

por esse motivo, outras publicações (WODAK, 2004; FAIRCLOUGH, [200-?]) 

apresentam uma estreita coerência quando se aborda esse tema, inclusive com citações 

mútuas. Por essa razão, acreditamos que a apresentação feita por Dijk (2015) é capaz de 

fornecer igualmente os fundamentos necessários à compreensão dos trabalhos em ECD. 

Visando mostrar uma visão geral dessa abordagem, Dijk (2015, p. 113) 

caracterizada os ECD como 

 

[...] um tipo de investigação analítica discursiva que estuda principalmente o 

modo como o abuso de poder, a dominação e a desigualdade são representados, 

reproduzidos e combatidos por textos orais e escritos no contexto social e 

político. Com essa investigação de natureza tão dissidente, os analistas críticos 

do discurso adotam um posicionamento explícito e, assim, objetivam 

compreender, desvelar e, em última instância, opor-se à desigualdade social. 
 

O objeto de estudo dos ECD abrange, portanto, não somente a materialidade 

linguística de textos orais e escritos, como também os aspectos sociais e políticos que 

fazem parte do seu contexto. Além disso, essa relação entre texto e sociedade deverá ser 

analisada na medida em que possa denunciar os usos indevidos do poder e as 

desigualdades sociais. 

Partindo dessa perspectiva, Dijk (2015) visualiza os trabalhos em ECD e, 

consequentemente, seus trabalhos, na ligação de dois níveis de análise diferentes. Nas 

palavras do autor,  
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O uso da linguagem, o discurso, a interação verbal e a comunicação pertencem 

ao micronível da ordem social. O poder, a dominação e a desigualdade entre 

grupos sociais são tipicamente termos que pertencem a um macronível de 

análise. Isso significa que a ACD tem que estabelecer teoricamente uma ponte 

que preencha a bem conhecida “lacuna” existente entre os enfoques micro e 

macro (DIJK, 2015, p. 116). 

 

Seguindo esse princípio de estabelecimento da relação entre o micronível do 

discurso e o macronível do poder, é possível desenvolver diversos temas que enriquecem 

os trabalhos em ECD. Dijk (2015) cita como exemplos os estudos sobre desigualdade de 

gênero, o discurso da mídia, o discurso político, o etnocentrismo, o antissemitismo, o 

nacionalismo e o racismo. 

Nossa pesquisa, em grande medida, busca também estabelecer uma relação 

entre esses níveis. Propomos analisar o modo como a denominação de bairros de 

Fortaleza com nomes próprios de pessoa envolve necessariamente aspectos do 

macronível social do poder. 

Dijk (2015) delimita de modo mais específico a área de abrangência dos 

trabalhos em ECD ao definir questões relacionadas à posição social dos falantes como 

fator característico das análises dos discursos. Para o autor, 

 
[...] os ECD preferem enfocar aquelas propriedades do discurso que são mais 

tipicamente associadas com a expressão, a confirmação, a reprodução ou o 

confronto do poder social dos falante(s) ou escritor(es) enquanto membros de 

grupos dominantes (DIJK, 2015, p. 14). 

 

Colocamos nossa proposta de pesquisa sobre esses princípios teóricos básicos 

dos ECD segundo Dijk. Para sumarizar, buscamos analisar a ligação entre o micronível 

social do discurso das denominações e o macronível social do poder a fim de sermos 

capazes de visualizar o modo como o poder influi nesse discurso e de nos posicionarmos 

contra qualquer modo de desigualdade social. 

Antes de nos debruçarmos sobre a proposta geral dos estudos de Dijk, vale 

ressaltar o caráter peculiar do método nas pesquisas em ECD. Ao contrário de algumas 

teorias que possuem seu próprio método ou que tem um número específico de métodos 

que podem ser utilizados, 

 
Tanto os ED [sigla de Estudos do Discurso] como os ECD possuem métodos 

de estudo bastante diferentes, dependendo dos objetivos da investigação, da 

natureza dos dados estudados, dos interesses e das qualificações do 

pesquisador, bem como de outros parâmetros do contexto da pesquisa (DIJK, 

2015, p. 11). 
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Portanto, a questão metodológica, apresentada principalmente na segunda 

seção dos capítulos posteriores, consiste em uma ação que segue também essa 

característica dos ECD de identificar os métodos mais eficientes para nossos objetivos e 

nosso objeto de análise. 

 

2.2 As perspectivas de Fairclough e Dijk 

 

Os princípios apresentados na seção anterior costumam ser consenso entre as 

diversas práticas de pesquisa em ECD. No entanto, como mencionado no início deste 

capítulo, os trabalhos em ECD seguem caminhos e propostas muitas vezes distintas umas 

das outras. Nesta seção, apresentamos as contribuições de Fairclough (2008) e Dijk 

(2015) para o desenvolvimento de nossa pesquisa. 

Retomando a citação de Meyer (2001), também apresentada no início do 

capítulo, o autor separa os trabalhos de Fairclough e de Dijk em duas perspectivas teóricas 

diferentes dentro dos ECD. Fairclough seguiria a tradição de estudos sobre o poder e a 

sociedade baseados em trabalhos de Michel Foucault enquanto Dijk pode ser situado em 

uma perspectiva sociocogniva do discurso. 

Nossa pesquisa, inicialmente, tomaria como base a proposta de Dijk (2015) e 

sua discusão sobre a relação entre discurso e poder. Consideramos pertinente, no entanto, 

nos apropriarmos do conceito de discurso elaborado mais cuidadosamente em Fairclough 

(2008) a fim de elucidar algumas questões pertinentes em nossa pesquisa. 

Apresentamos, num primeiro momento, a abordagem sobre o discurso de 

Fairclough (2008). Em seguida, introduzimos os princípios da relação entre discurso e 

poder segundo a perspectiva de Dijk (2015). 

 

2.2.1 A análise tridimensional da linguagem em Fairclough 

 

Desenvolvemos nossa pesquisa com base em um dos trabalhos clássicos de 

Fairclough, Discurso e mudança social (FAIRCLOUGH, 2008). Percebemos pelo título 

que sua abordagem centraliza a noção que a linguagem é tanto ‘estruturada como 

estruturante’. Do mesmo modo que ela pode mostrar as relações sociais, ela também pode 

mudar essas relações em direção a menos desigualdades. 

Fairclough (2008) vê os ECD, incluindo sua proposta, como teoria e método. 

Isso se reflete na sua proposta tridimensional. No entanto, embora não seja possível 
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separar inteiramente essas duas faces da proposta, buscamos apenas discorrer sobre sua 

parte teórica e sua colaboração no nosso conceito de discurso. 

O discurso, nessa perspectiva, se apresenta como texto, prática discursiva e 

prática social. A distinção entre discurso como texto e discurso como prática discursiva 

reside no destaque dado aos elementos formais na primeira perspectiva enquanto, na 

segunda, o realce recai sobre os processos referentes à produção e interpretação. O 

discurso como prática social visa explicar a relação do poder com o discurso. 

O discurso como texto nos exige uma análise que contemple as características 

mais estreitamente linguísticas e gramaticais dos objetos de discurso postos em análise. 

Assim, as categorias de análise em destaque são o vocabulário, a gramática, a coesão e a 

estrutura textual. 

Força, coerência e intertextualidade são categorias de análise do discurso 

como prática discursiva. Nessa etapa, o autor tem como principal preocupação a questão 

da produção, distribuição e consumo dos textos tomando também em consideração 

questões intertextuais ou interdiscursivas. 

No discurso como prática social, o autor discute o discurso em uma 

concepção de poder que dialoga com a questão da ideologia e da hegemonia. Ele prefere 

as posições sobre hegemonia por elas abrangerem de modo mais tácito o discurso como 

lugar de luta pelo poder. 

A análise tridimensional do discurso apresenta uma abordagem que reúne os 

aspectos formais do texto e seus modos de produção e distribuição, assim como análises 

que interpretam as manifestações da língua em sua relação com o poder e a hegemonia. 

Nossa pesquisa sobre o discurso das denominações entende, portanto, que 

cada denominação nasce de uma prática discursiva prévia, da qual uma faceta é analisada 

na primeira parte de nossa pesquisa, e assume uma identidade lexical que se projeta nas 

relações sociais de poder. Não seguiremos, no entanto, a proposta metodológica de 

Fairclough (2008) com afinco, embora reconheçamos uma possibilidade de convergência 

de resultados quando comparados aos resultantes da proposta de Dijk (2015). 

Essa perspectiva tridimensional guia muitos trabalhos em ECD e propõe uma 

visão global da relação entre discurso e sociedade. Veremos que Dijk (2015, 2012?, 2014) 

segue por um caminho que valoriza o papel da cognição social e se vale muitas vezes 

dessa concepção de linguagem para desenvolver sua perspectiva. 

 

 



28 

 

 

2.2.2 O poder e o discurso em Dijk 

 

Nos anos 1970, Teun Adrianus van Dijk2 iniciou sua carreira acadêmica na 

área de língua e literatura francesas, chegando a defender uma proposta de analisar a 

poética com base em termos gerativos (DIJK, 1971). Ainda sob influência da perspectiva 

chomskyana, Dijk passou a desenvolver trabalhos em linguística textual (DIJK, 1972). 

Mantendo em vista um estudo do texto de base cognitiva, desenvolveu um trabalho junto 

a Kintsch sobre como se dá o processamento da compreensão textual na mente (DIJK; 

KINTSCH, 1983). 

Tomando a proposta dos modelos situacionais (DIJK; KINTSCH, 1983) 

como uma singularidade de sua pesquisa linguística, podemos visualizar o início do 

aprofundamento em uma postura de análise sociocogtiva dos fatos discursivos que se 

estende até os dias atuais, e entender como o desenvolvimento desse conceito exigiu 

diálogos com outras áreas dos estudos linguísticos e das ciências humanas. Assim, ao 

longo dos anos 1980, os trabalhos de Dijk já demostravam ter uma relação com os estudos 

discursivos: primeiramente na pragmática discursiva (DIJK, 1981) e, em seguida, na 

abordagem do tema do discurso sobre o racismo em diversos setores da sociedade (DIJK 

1984, 1987, 1991). 

Dessa última preocupação, surge a necessidade de situar seus trabalhos numa 

linha teórica que pudesse dar conta de explicar a relação entre a sociedade e o discurso 

com a possibilidade de denunciar as injustiças. Essa linha teórica é a Análise do Discurso 

Crítica, que será posteriormente denominada por ele de Estudos Críticos do Discurso3, 

expressão utilizada neste trabalho. 

Em sua nova afiliação, Dijk encontra a necessidade de ampliar a abordagem 

de temas importantes à linha teórica da pesquisa. Nessa direção, publica um livro sobre 

ideologia (DIJK, 1998) e funda uma revista para discutir questões sobre a relação entre 

discurso e sociedade (DIJK, 1990). Suas obras mais recentes relacionam, ainda no âmbito 

                                                 
2 Esta brevíssima revisão dos trabalhos de Dijk foi feita com base em Dijk (2004), sua autobiografia 

acadêmica. Por ser uma introdução aos seus trabalhos, não destacarem nem todas as suas obras nem todos 

os seus conceitos mais relevantes em cada área que atuou. 
3 Embora haja uma concorrência entre Análise Crítica do Discurso (ACD) e Análise do Discurso Crítica 

(ADC) como tradução em língua portuguesa do termo Critical Discourse Analysis (CDA). Dijk (2015) 

propôs o uso do termo Estudos Críticos do Discurso (ECD) para substituir o termo Análise Crítica do 

Discurso (ACD) com o objetivo de evitar uma interpretação dessa área de pesquisa como um simples 

método de análise para as ciências sociais. Optamos por usar neste trabalhoo termo proposto por Dijk e sua 

sigla (ECD). 
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dos ECD, a relação do discurso com o poder (DIJK, 2015), o contexto (DIJK, 2009; 

2012b) e o conhecimento (DIJK, 2014). 

São essas últimas quatro obras que servirão como fundamento para nossa 

pesquisa. Entre elas, destacamos Dijk (2015), na qual o autor se debruça sobre a relação 

entre discurso e poder. Essa obra ocupará o lugar central de nossa pesquisa e, a partir dela, 

situaremos os trabalhos de Dijk no que ele entende por ECD e adotaremos seu modo de 

entender o discurso em sua relação com o poder em nossos objetivos e análises. 

A fim de melhor conhecer a proposta de Dijk (2015) sobre discurso e poder, 

devemos mencionar a perspectiva mais ampla na qual seus trabalhos se inserem. Para o 

pesquisador, os ECD deveriam se desenvolver de modo a explicar a relação entre três 

conceitos: discurso, cognição e sociedade. Embora já tenhamos mencionado o encontro 

que os ECD fazem entre o micronível do discurso e o macronível social, o autor enfoca o 

papel da cognição como mediadora entre esses dois níveis. 

Para o autor, 

 

[...] não há uma influência direta de estrutura social sobre a escrita ou a fala. 

Antes, estruturas são observadas, experimentadas, interpretadas e 

representadas por membros sociais, por exemplo, como parte da sua interação 

ou comunicação cotidiana. É essa (subjetiva) representação, esses modelos 

mentais de eventos específicos, esse conhecimento, essas atitudes e ideologias 

que, no fim, influenciam os discurso e outras práticas sociais das pessoas. 

(DIJK, 2015, p. 26) 

 

Sua abordagem sobre a cognição segue, principalmente, o estudo dos modelos 

mentais, conceito desenvolvido para os estudos na linguagem em sua obra em parceria 

com Kinstsch (DIJK; KINTSCH,1983) e que se apresenta, com maior ou menor 

intensidade, em suas obras posteriores. Nas suas publicações mais recentes (DIJK, 2009; 

2012b; 2014), o pesquisador retoma esse tema muito próprio da perspectiva 

sociocognitiva. 

Embora nossa pesquisa não se debruce sobre essa questão por não encontrar 

a operacionalidade requerida na nossa proposta, dedicaremos os parágrafos seguintes a 

apresentar a teoria dos modelos mentais, central na perspectiva sociocognitiva em sua 

proposta e sua influência teórica neste estudo. 

Dijk (2016) divide as análises do discurso em duas perspectivas para poder 

reservar o lugar de sua proposta sociocognitiva. De um lado, ele caracteriza uma Análise 

Sistemática (ou Estrutural) do Discurso como responsável por dar ênfase a questões 

textuais, como as estratégias argumentativas, o tópico e a organização geral do texto. Do 
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outro lado, o autor coloca a Análise Crítica do Discurso, que insere questões relativas ao 

contexto sociopolítico dos textos, como o papel social dos autores, das instituições e seus 

interesses. Para o pesquisador, os Estudos Sociocognitivos do Discurso (ESCD) avançam 

ao inserir o fator da cognição na análise uma vez que defende que são por meio de 

questões cognitivas que acontece a influência dos discursos nas práticas sociais e vice-

versa. 

Diante desse quadro, Dijk (2016) sintetiza os principais pressupostos dos 

ESCD em vinte e seis tópicos divididos em três seções. Reduzimos a síntese do autor nos 

três tópicos seguintes. Vale ressaltar que Dijk (2016) considera sua própria lista uma 

versão resumida dos assuntos, que exigiriam maior detalhamento para tratar com 

profundidade do tema. Nossos tópicos, portanto, funcionam neste trabalho como simples 

menção à essa perspectiva. 

a) Processos cognitivos, como pensar, acreditar, interpretar, sentir, etc., 

acontecem na mente e na memória dos indivíduos por meio de estruturas 

cognitivas conhecidas como representações mentais. 

b) Os sentidos dos textos se baseiam em modelos mentais, representações 

individuais, pessoais, subjetivas e multimodais de eventos ou situações da 

vividas pelo sujeito. 

c) Os sujeitos são tomados como atores sociais, pertencentes a grupos, 

instituições, etc., e que compartilham diversas formas de cognição social, 

como atitudes, ideologias, normas e valores. 

Diante dessas direções, a perspectiva sociocognitiva do discurso buscaria 

explicar, mesmo que parcialmente, as estruturas cognitivas que ligam os discursos às 

práticas sociais e, desse modo, preencher essa lacuna que teria sido deixada pela Análise 

Crítica do Discurso. 

Podemos perceber que essa linha tem uma proposta de caráter mais teórico 

do que analítico/metodológico se comparado ao trabalho de Fairclough (2008). Por esse 

motivo talvez tenham sido feitas críticas aos métodos e análises de trabalhos que se 

definem como seguidores da perspectiva sociocognitiva (GUIMARÃES, 2012). 

Ademais, em Dijk (2015), o estudo da cognição assume um papel secundário 

nas análises da relação entre poder e discurso. Seria necessário, portanto, um estudo que 

inserisse questões mais próprias da perspectiva sociocognitiva, como o papel da memória 

e a construção dos modelos mentais, nas relações de poder. No entanto, nossa pesquisa 
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não contemplará essa questão teórica, colocando esses temas de modo também secundário 

quando tratarmos das relações de poder. 

Partindo para o tema desta seção, Dijk (2015) delimita o seu conceito de poder 

ao poder social e assume esse conceito 

 

[...]essencialmente [...] em termos de controle, isto é, de controle de um grupo 

sobre outros grupos e seus membros. Tradicionalmente, controle é definido 

como controle sobre as ações de outros. Se esse controle se dá também no 

interesse daqueles que são controlados, podemos falar de abuso de poder 

(DIJK, 2015, p. 17, grifos do autor). 

 

Seguindo sua perspectiva sociocognitiva, ao refletir sobre os modos de 

controle sobre as ações de outros, Dijk (2015) insere o papel da cognição no controle das 

pessoas. Ele defende que esse 

 

[...] controle se aplica não só ao discurso como prática social, mas também às 

mentes daqueles que estão sendo controlados, isto é, aos seus conhecimentos, 
opiniões, atitudes, ideologias, como também às outras representações pessoais 

e sociais. Em geral o controle da mente é indireto, uma intencional, mas apenas 

possível ou provável consequência do discurso. (DIJK, 2015, p. 18) 

 

Seguindo o seu raciocínio, Dijk (2015) insere o papel do contexto nessa 

relação, desenvolvendo, desse modo, outro tema que se tornará crucial para o 

desenvolvimento de sua proposta. Segundo o autor,  

 

Se o discurso controla mentes, e mentes controlam ações, é crucial para aqueles 

que estão no poder controlar o discurso em primeiro lugar. Como eles fazem 

isso? Se eventos comunicativos consistem não somente de escrita e fala 

“verbais”, mas também de um contexto que influencia o discurso, então o 

primeiro passo é controlar seus contextos (DIJK, 2015, p. 18). 

 

Foi com base no exposto acima, que pudemos estabelecer uma sequência para 

compreender o controle como poder social e elaborar o esquema do processo de poder 

apresentado na introdução deste trabalho e reproduzido a seguir (Figura 1). 

Primeiramente, se controla o contexto do evento comunicativo; em seguida, há o controle 

do discurso dentro desse contexto; depois, acontece o controle da mente; finalmente, 

acontece o controle das ações. Obviamente, cada etapa está delimitada pelas etapas 

anteriores, de modo que a ação realizada já sofre a influência do controle da mente, que 

sofre a influência do controle do discurso, que sofre a influência do controle do contexto. 
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Figura 1 – Esquema do processo do poder como controle social 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir da leitura de Dijk (2015, p. 18) 

 

É imprescindível ressaltar que não podemos tomar esse esquema simplificado 

integralmente uma vez que o controle não acontece de modo mecânico ou automático 

como possa parecer. Pelo contrário, o discurso e suas relações com todos os outros 

elementos mencionados têm um considerável nível de dinamicidade e interdependência 

que ultrapassa o que foi simplificado na Figura 1. 

Basta, por exemplo, considerar a possibilidade de resistência a qualquer nível 

de controle mencionado acima para questionar a automação do processo. Essa 

possibilidade de resistência impulsiona a crença na possibilidade de mudança das 

estruturas de poder que oprimem a maior parte da sociedade. 

Outro fator necessário à compreensão da proposta de poder em Dijk (2015) 

consiste em expandir o que se concebe como poder. O autor chama a atenção para  

 

[...] um mal-entendido comum [que é] dizer que o poder é inerentemente 

“ruim” e que a análise de discurso e poder é, por definição, uma análise 

“crítica”. [...] O poder, óbvia e trivialmente, pode ser usado para muitos 

propósitos neutros ou positivos, como quando pais e professores educam 

crianças [...] a sociedade não funcionaria se não houvesse ordem, controle, 

relações de peso e contrapeso, sem as muitas relações legítimas de poder 

(DIJK, 2015, p. 27). 

 

Se o conceito de poder não se restringe a um aspecto negativo das relações 

sociais, poderíamos questionar em que consistiria realmente uma análise crítica da relação 

desse conceito com o discurso. Dijk (2015) distingue os modos de uso do poder e delimita 

a atuação dos ECD ao campo que se ocupa com o uso indevido do poder, que seria o 

abuso de poder. 

De forma mais detalhada, “O abuso de poder [...] significa a violação de 

normas e valores fundamentais no interesse daqueles que têm poder e contra os interesses 

dos outros. Os abusos de poder significam a violação dos direitos sociais e civis das 

pessoas.” (DIJK, 2015, p. 29). Ainda seria necessário situar o que se chamou de direitos 

sociais e civis. Dijk (2015, p. 30), então, defende que “A questão crucial em ECD é [...] 
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quais das diferenças de poder são legítimas na visão dos padrões de justiça e equidade de 

hoje, ou na base dos direitos humanos internacionais, e quais representam casos de abuso 

ilegítimo do poder”. 

Tendo discutido a questão do poder social, Dijk (2015) se debruça então sobre 

como o discurso atua como controle em diferentes campos discursivos, como nos campos 

político, artístico e jornalístico. O autor conclui que  

 

[...] os grupos ou instituições de poder apenas raramente precisam prescrever 

o que os menos poderosos devem fazer, apesar de, em última instância, haver 

a possibilidade de essas diretivas serem decisivas no controle de terceiros, 

como é o caso específico do controle estatal. Em vez disso, eles argumentam 

oferecendo justificativas econômicas, políticas, sociais e morais, e 

administrando o controle de informações relevantes (DIJK, 2015, p. 53). 

 

Se a persuasão figura como principal meio de controle da mente por meio dos 

discursos das instituições, cabe ao pesquisador se dedicar principalmente ao 

funcionamento dos modos de persuasão nos diferentes campos discursivos a fim de 

melhor estabelecer a ligação entre o discurso e o exercício do poder. 

Considerando essa perspectiva, uma visão geral de nossa pesquisa pode 

pressupor que precisaremos elucidar os meios de persuasão que impõem, sustentam e 

reforçam o uso do nome de uma determinada pessoa como denominação de um bairro de 

Fortaleza. De fato, ao analisar a relação entre denominação e poder nos termos desta 

pesquisa, também seremos capazes de apontar os modos em que o poder controla as ações 

por meios outros que não o discurso do controle diretivo. Isso, no entanto, não 

compromete nossa pesquisa com uma análise mais apurada do fenômeno da persuasão na 

língua. 

Em resumo, Dijk (2015), estando situados nas pesquisas feitas em ECD, 

propõe um estudo que conceba o poder social em termos de controle, em última instância, 

da ação, mantendo sua proposta de estudar a relação entre discurso e sociedade levando 

em consideração a cognição e o contexto. No que se refere ao controle do discurso, as 

grandes instituições tendem a fazer uso de práticas discursivas que exerçam o poder social 

mais por meio da persuasão do que por meio de prescrições a fim de controlar as ações. 
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2.3 O poder e o discurso em Foucault 

 

Foucault se consolidou como um estudioso do poder, sendo referência nesse 

tema obras como Vigiar e Punir (FOUCAULT, 1997), além da coletânea de artigos, 

conferências e entrevistas sobre o tema publicadas sob o título de Microfísica do poder 

(FOUCAULT, 1993). Vale ressaltar que sua teoria do discurso e sua teoria do poder não 

são, de maneira alguma, independentes, mas podem ser vistas próximas, como em A 

ordem do discurso (FOUCAULT, 1999). 

Mesmo reconhecendo que as abordagens de análise do discurso e do poder 

em Foucault abrangem inúmeras discussões que poderiam orientar nossa pesquisa, 

precisaremos restringir a influência do seu trabalho para conseguirmos operar com base 

na proposta de Dijk (2015), perspectiva que escolhemos para o desenvolvimento dessa 

proposta. Tendo isso em vista, decidimos trazer para a discussão de nosso trabalho os 

modos de análise de poder e a relação entre poder e discurso.  

Ao distinguir dois modos de abordagem da análise do poder, Foucault chama 

a atenção para o conceito que se tem de poder e, indo além, para tudo que se relaciona a 

ele: 

 

Poderíamos assim opor dois grandes sistemas de análise do poder: um seria o 

antigo sistema dos filósofos do século XVIII, que se articularia em torno do 

poder como direito originário que se cede, constitutivo da soberania, tendo o 

contrato corno matriz do poder político. Poder que corre o risco, quando se 

excede, quando rompe os termos do contrato, de se tornar opressivo. 

Poder−contrato, para o qual a opressão seria a ultrapassagem de um limite. O 

outro sistema, ao contrário, tentaria analisar o poder político não mais segundo 

o esquema contrato−opressão, mas segundo o esquema guerra−repressão; 

neste sentido, a repressão não seria mais o que era a opressão com respeito ao 

contrato, isto é, um abuso, mas, ao contrário, o simples efeito e a simples 

continuação de uma relação de dominação. A repressão seria a prática, no 

interior desta pseudo−paz, de uma relação perpétua de força (FOUCAULT, 

1993, p. 176). 

 

Devemos nos atentar para alguns cuidados ao trabalhar em um desses 

sistemas. De um lado, a análise do poder que considere as relações entre os dominantes e 

os dominados como contrato-opressão pode contribuir para a manutenção do sistema ao 

legitimar alguns usos do poder que não se apresentem como abusivos. Por outro lado, 

conceber o poder como guerra-repressão pode gerar leituras que relativizem o uso do 

poder a ponto de desconstruir as lutas das classes dominadas por mais igualdade. 
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Embora uma comparação entre o estatuto do poder em Foucault (1993) e em 

Dijk (2015) ultrapasse demasiadamente os objetivos dessa pesquisa, e o uso de algumas 

noções de uma teoria sobre a outra corra o risco de descaracterizar ambas, arriscamo-nos 

em utilizar a divisão proposta por Foucault na análise que fazemos dos papéis dos agentes 

envolvidos nas relações de poder segundo a proposta de Dijk (2015). 

Como vimos anteriormente, na seção 2.2, Dijk (2015) concebe os ECD como 

uma abordagem teórica de pesquisa que se preocupa em estudar os usos indevidos do 

poder, ou o abuso de poder, para se posicionar ao lado dos dominados. Essa descrição 

facilmente situaria os ECD entre os sistemas que concebem o poder como contrato-

opressão, na concepção de Foucault (1993). No entanto, basta olhar com cuidado as 

descrições dos trabalhos apresentados para que o conflito entre os que exercem o poder e 

os que o obedecem assuma papel de destaque, mesmo que motivados por uma situação 

considerada abusiva. 

Considerando as ressalvas feitas à divisão proposta por Foucault (1993) e 

nossa tentativa de análise dos papéis dos agentes envolvidos nas relações de poder 

baseada naquela proposta, reavaliamos a utilização do termo "abuso de poder" em nossa 

pesquisa e acrescentamos algumas novas perspectivas na relação entre grupos dominantes 

e dominados. 

O termo "abuso de poder", como vimos, é vinculado ao seu contrário, o "uso 

legitimo do poder". Em nossa pesquisa, preferimos não entrar no mérito dessa discussão 

nem, de alguma maneira, tentar mostrar a linha que separa o uso legitimo e o abuso de 

poder. Decidimos, portanto, não utilizar o termo abuso de poder em nossa pesquisa. 

Essa decisão poderia comprometer o posicionamento de nossa pesquisa do 

lado dos grupos dominados se desconsiderássemos a existência do conflito e da opressão 

de um grupo sobre o outro. Portanto, fortalecemos a existência da opressão ao 

aproximarmos a relação entre os grupos dominantes e dominados com a perspectiva de 

Freire (2014) sobre os opressores e oprimidos. 

Destacaremos, da ampla análise de Freire (2014), duas posições essenciais 

quando trata do tema opressores-oprimidos. Primeiramente, cabe aos oprimidos uma 

dupla tarefa: libertar-se das contradições que carrega por ser oprimido e trazer dentro de 

si o opressor e libertar aos opressores desse papel desumanizado(r). A partir do 

cumprimento dessa tarefa, os oprimidos seriam capazes de restaurar a humanidade em 

todos. Em segundo lugar, a realização dessa tarefa apenas seria possível a partir da 
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negação do uso das táticas de dominação, como a manipulação, a propaganda e o 

dirigismo. 

Ressaltamos que essas considerações fazem parte da sua proposta maior de 

apresentar uma pedagogia que atuasse na diminuição da injustiça e na humanização a 

partir da libertação dos oprimidos. Esse engajamento vem, em nossa pesquisa, figurar 

como uma opção para o posicionamento ao lado dos grupos dominados evitando, nesse 

momento, a discussão sobre a legitimidade do uso de poder. 

Retomando outro aspecto da perspectiva dos estudos de Foucault (1993; 

1999), ressaltamos o lugar do discurso em sua relação com o poder. Se o poder é visto 

como um contínuo embate de forças, o discurso assume uma função central nessa luta 

uma vez que, conforme ensina a história, “o discurso não é simplesmente aquilo que 

traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas é aquilo pelo qual e com o qual se luta, 

é o próprio poder de que procuramos assenhorearmos.” (FOUCAULT, 1996). 

Ao identificar o discurso com o poder, o autor chama atenção para a 

participação ativa do discurso nas estruturas de poder e suas modificações, abordagem 

seguida, de modo geral, pelos ECD e, de modo particular, em nossa pesquisa sobre as 

denominações dos bairros. 

Retomaremos ainda neste trabalho a alguns apontamentos de Foucault (1993) 

que colaboram de modo mais específico no desenvolvimento dos objetivos propostos. 

Discutiremos sua perspectiva sobre as instituições quando desenvolvermos a discussão 

sobre o acesso na seção 4.1 e, ao tratar do conhecimento biográfico dos homens cujos 

nomes denominam os bairros de Fortaleza, evocaremos sua visão sobre a relação de 

dependência entre poder e saber.  
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3 SOBRE O ATO DE DENOMINAÇÃO 

 

Este capítulo procura responder, entre outras questões, a seguinte pergunta: 

quem denominou bairros de Fortaleza com nomes próprios de pessoa? Esse 

questionamento nos aponta que o olhar desta primeira etapa de nossa pesquisa se volta 

para o contexto de produção das denominações mais do que para as denominações em si. 

Além disso, ele revela que nos restringiremos à análise dos participantes envolvidos nos 

atos das denominações. 

Esse nosso trabalho com os participantes precisa ser melhor definido. Não 

buscaremos nesta pesquisa identificar os parlamentares ou outras pessoas que fizeram 

com que um bairro tivesse certa denominação. Analisaremos aqui os participantes em 

termos de papel social, definindo dois papéis a serem analisados: o papel do parlamentar, 

individual ou conjuntamente, e o papel dos moradores do bairro que teria a denominação 

modificada. 

Essa divisão entre parlamentar e morador nos leva a fazer outro 

questionamento central desta etapa da pesquisa: qual a função desempenhada pelos 

moradores na denominação de seus bairros? Ao responder essa pergunta, acreditamos 

colocar em destaque as relações de poder presentes nos atos de denominação dos bairros. 

Neste capítulo desenvolvemos o primeiro objetivo específico proposto para 

essa pesquisa, a saber:  

 

Objetivo específico 1 – Analisar o modo de acesso ao discurso das 

denominações dos bairros de Fortaleza com nomes próprios de pessoa com base tanto na 

legislação que define o processo de denominação como na legislação que denomina 

bairros com nomes próprios de pessoa. 

 

Na seção 3.1, discutimos, principalmente, como os padrões de acesso ao 

discurso (Dijk, 2015) funcionam como instrumento para o exercício do poder social. 

Além disso, mencionamos o uso da perspectiva sociocognitiva de contexto (DIJK, 2009; 

2012b) nas questões relativas ao acesso e desenvolvemos uma reflexão sobre o papel das 

instituições envolvidas no ato da denominação. 

A seção 3.2 aponta os direcionamentos metodológicos que guiaram a coleta 

e análise dos dados da primeira etapa da nossa pesquisa, destacando o tratamento dado às 

leis referentes a denominações de bairros. 
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Na seção 3.3, apresentamos os resultados obtidos da análise tanto das leis que 

regulamenta o ato da denominação quanto das leis que denominaram bairros de Fortaleza 

com foco na oposição entre os papeis do parlamentar e do morador e no silenciamento 

(THIESMEYER, 2003) sofrido pelo segundo grupo. 

 

3.1 Poder e contexto: o controle do acesso ao discurso 

 

Dijk trabalha com contexto desde o começo de suas pesquisas. No entanto, o 

conceito de contexto sofre modificações e passa de uma análise nos parâmetros da 

linguística textual (DIJK, 1977) para os parâmetros da linguística sociocognitiva (DIJK, 

2009, 2012b). 

Como veremos, nossa pesquisa não adota integralmente o conceito de 

contexto desenvolvido nos últimos trabalhos de Dijk (2009; 2012b), nos quais o papel da 

cognição fica mais evidente. Nossa pesquisa se vale do conceito de acesso ao discurso 

(Dijk, 2015), pois ele dá maior destaque às questões de poder, tema de nosso trabalho. 

No entanto, após a apresentação do conceito de acesso, faremos alguns comentários que 

o aproximam das questões da pesquisa sociocognitiva. 

 

*** 

 

Podemos perceber nos diversos trabalhos sobre discurso que os pesquisadores 

se interessam por questões que ultrapassam a materialidade linguística. Estudar o 

discurso, portanto, consiste em tomar os textos como produtos de uma realidade social. 

No trabalho de Dijk (2015), a questão da realidade social na relação entre poder e discurso 

pode ser melhor compreendida ao analisarmos seu conceito de acesso. 

Primeiramente, vale ressaltar que o termo acesso não se limita à aquisição dos 

materiais linguísticos. Na verdade, o termo acesso se refere à possibilidade de intervenção 

e ação na produção e recepção dos mais variados discursos. 

Para o autor, o estudo do acesso consiste em explorar, nos eventos 

comunicativos “quem pode falar e escrever para quem, sobre o que, quando e em que 

contexto, ou quem pode participar desses eventos comunicativos nos mais variados papéis 

de ouvinte” (DIJK, 2015, p. 89). Essa noção de acesso coloca em evidência uma enorme 

variedade de objetos de análise, característica importante dessa noção em Dijk (2015). 
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O autor reconhece essa dificuldade e exemplifica com as mais variadas 

propostas de análise que podem conduzir um estudo sobre o acesso ao discurso. 

 

Embora seja um conceito relevante nos estudos sobre discurso e poder, 

“acesso” é uma noção muito vaga e, assim, carece de mais especificações. 

Acesso pode englobar o modo como as pessoas tomam a iniciativa nos eventos 

comunicativos, as modalidades de sua participação, assim como os modos com 

os quais controlam as várias outras propriedades do discurso, como a tomada 

do turno, o sequenciamento, o tópico e até mesmo os modos como as pessoas 

são representadas no discurso como referentes ou tópicos (DIJK, 2015, p. 91). 

 

Mesmo diante do reconhecimento da necessidade de especificar a noção de 

acesso, Dijk (2015) não limita o conceito de acesso para a análise da relação entre 

discurso e poder. No entanto, ele discute como o planejamento do evento comunicativo, 

o cenário, o controle de eventos comunicativos e o alcance e controle da audiência são 

áreas primordiais para analisar a influência do acesso ao discurso e ao evento 

comunicativo na reprodução do poder e da dominação. 

Nossa pesquisa se restringe ao estudo da participação das pessoas envolvidas 

no ato da denominação dos bairros, em especial, a participação dos moradores dos bairros 

nesse processo. Não excluímos, no entanto, a possibilidade de se fazer uma análise de 

outras categorias que podem figurar no acesso ao discurso. 

Quando fala na importância do acesso na reprodução discursiva do poder, 

Dijk (2015, p. 89) reforça a defesa de que “Nesse ponto, discurso é similar a outros 

recursos sociais valorizados que constituem a base do poder e cujo acesso é distribuído 

de modo desigual”. Portanto, o estudo da distribuição – desigual – do acesso aos discursos 

e eventos comunicativos, especialmente os públicos, constitui uma importante ferramenta 

para os ECD. 

Além disso, Dijk (2015) faz um paralelo direto entre poder e acesso, 

acreditando que, de acordo com os papéis dos participantes, mais acesso corresponde a 

mais poder social, ou seja, “as medidas de acesso ao discurso podem ser indicadores 

bastante confiáveis de poder de grupos sociais e de seus membros.” (DIJK, 2015, p. 90) 

O pesquisador também relaciona os níveis de acesso aos papeis sociais dos 

participantes como modo de reprodução do poder social. 

 

[...] praticamente todos os níveis e dimensões da fala e da escrita podem ter 

acesso obrigatório, opcional ou preferencial para diferentes participantes, por 

exemplo, em função do poder institucional ou social de cada um. Ou melhor, 

tal poder e dominância podem ser exercidos, confirmados e reproduzidos por 

meio desses padrões diferenciados de acesso a diversas formas de discurso em 

diferentes situações sociais. Assim, para ter acesso ao ato de fala de um 
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comando pressupõe, como também exerce e confirma, o poder social do falante 

(DIJK, 2015, p. 92-93). 

 

Por fim, Dijk (2015) afirma que a análise do acesso pode ser feita em qualquer 

discurso ou evento comunicativo. Nas palavras do autor, 

 

Padrões e estratégias de acesso discursivo podem ser explicitados em 

praticamente todos os domínios sociais, instituições, profissões, situações e 

gêneros. [...] para cada domínio social, profissão organização ou situação 

podemos esboçar um esquema discursivo e comunicativo de condições e 

estratégias de acesso para vários grupos sociais envolvidos: de fato, quem pode 

dizer/escrever o que, como, para quem e em que circunstâncias? (DIJK, 2015, 

p. 90-91). 

 

Vale destacar a afirmação de Dijk (2015, p. 121) que “[...] os textos orais e 

escritos nem sempre representam ou incorporam as relações globais de poder entre os 

grupos: é sempre o contexto que pode interferir, reforçar ou, por outro lado, transformar 

essas relações”. Portanto, a compreensão dos padrões de acesso se torna um passo 

necessário à apreensão dos discursos das denominações que analisamos. 

Em resumo, nossa pesquisa, neste primeiro momento, pretende analisar o 

modo de acesso ao discurso das denominações dos bairros de Fortaleza com nomes 

próprios de pessoa. Faremos isso por meio da confrontação entre os papéis sociais do 

parlamentar e do morador do bairro no controle desse discurso com base tanto na 

legislação que define o processo de denominação como na legislação que denomina 

bairros com nomes próprios de pessoa. Acreditamos que esse primeiro passo nos ajuda a 

compreender a influência do controle do contexto, primeira etapa no esquema de poder 

social como controle. 

 

*** 

 

A perspectiva sociocognitiva do contexto recentemente explorada por Dijk 

(2009; 2012b), retomando a tríade discurso-cognição-sociedade, defende que a relação 

entre discurso e sociedade acontece por meio de uma interface cognitiva formada por 

representações mentais, chamadas de modelos de contexto. 

Os modelos de contexto são modelos mentais que registram o modo como 

situações discursivas e sociais são vistas pelas pessoas. Os modelos de contexto ocorrem 

tanto no conhecimento compartilhado guardado na memória de longo prazo, como nas 

situações em andamento. 
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Esses modelos de contexto, como tipo de modelo mental, são tomados 

segundo um caráter subjetivo uma vez que “[...] as pessoas formam suas próprias 

representações pessoais de um evento, com sua própria perspectiva, interesses, avaliação, 

emoções e outros elementos baseados em sua história pessoal ou suas experiências 

subjetivas em curso”4 (DIJK, 2009, p. 6, tradução nossa). Desse modo, o autor concebe o 

contexto como um modelo mental subjetivo de uma situação e não como parte de uma 

situação social. Do mesmo modo, os papeis sociais estão ligados aos participantes, mas, 

em última análise, não são esses papéis que definem o discurso, mas sim os modelos de 

contexto. 

A organização dos modelos de contexto seguiria um reduzido número de 

categorias que fossem relevantes para a produção e recepção dos discursos. São exemplos 

dessas categorias “o ambiente espaço-temporal, a atividade social em curso, os 

participantes em diferentes papeis e relações mútuas, assim como os objetivos, intenções 

e o conhecimento dos participantes.”5 (DIJK, 2009, p. 2, tradução nossa). 

Destacamos ainda a dinamicidade defendida por Dijk para os modelos de 

contexto que prevê a possibilidade de mudanças nos contextos mais estabelecidos 

 

Como representações de experiências comunicativas, os modelos de contexto 

não são estáticos, mas dinâmicos. Eles se adaptam continuamente às mudanças 

(percebidas, interpretadas) da situação comunicativa, principalmente àquelas 

mudanças que se referem ao que fora dito anteriormente – se apenas o 

conhecimento inferiu de conversas anteriores – e, obviamente, da mudança 

inerente do tempo.6 (DIJK, 2009, p. 8, tradução nossa). 

 

Dijk (2009) revisa algumas das abordagens do discurso com o intuito de 

mostrar como uma interface cognitiva pode ser encontrada subjacente nessas teorias, 

como na teoria dos atos de fala, da pragmática, de Grice e as implicaturas, da 

sociolinguística e suas questões mais linguageiras. 

A noção de acesso que discutimos anteriormente se encontra fundada nessa 

perspectiva sociocognitiva do discurso. No entanto, ela não se detém nas análises que 

                                                 
4 “[...] people form their own personal representations of an event, with their own perspective, interests, 

evaluation, emotions, and other elements based on their unique personal history or their current subjective 

experience” 
5 “[...] spatiotemporal Setting, the ongoing social Activity, Participants in different roles and mutual 

relationships, as well as the goals, intentions and the knowledge of the participants.” 
6 “As representations of communicative experiences, context models are not static, but dynamic. They 

ongoingly adapt themselves to (perceived, interpreted) changes in the communicative situation, primarily 

those changes that are due to what has been said before – if only the knowledge inferred from previous talk 

– and of course the inherent change of time” 
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buscam dar ênfase ao caráter cognitivo uma vez que sua maior preocupação reside em 

relacionar os padrões de acesso ao discurso à noção de poder social como controle. Nossa 

pesquisa segue esse mesmo caminho ao deixar em primeiro plano as relações entre 

contexto e poder no lugar da relação entre contexto e cognição. 

 

 ***  

 

Voltando a tratar do discurso e do poder, destacamos a relação que Dijk 

(2015) estabelece entre os gêneros do discurso e as estruturas de poder. Embora ele tenha 

destacado o papel da persuasão nos gêneros mais correntes de nossa sociedade, seu 

primeiro olhar recai sobre os gêneros que usam dos meios diretivos para exercer o poder. 

Para o pesquisador, 

 

Obtém-se o controle direto sobre a ação por meio de discursos que possuem 

funções pragmáticas diretivas (força ilocutória), tais como comandos, 

ameaças, leis, regulamentos, instruções e, mais indiretamente, por meio de 

recomendações e conselhos. Os falantes costumam ter um papel institucional 

e seus discursos apoiam-se com frequência no poder institucional. Nesse caso, 

consegue-se a aquiescência muitas vezes através de sanções legais ou de outros 

tipos de sanção institucional (DIJK, 2015, p. 52) 

 

Por meio dessas sanções legais e institucionais, o controle do acesso ao 

discurso das denominações se concentra nas ações dos parlamentares eleitos para a 

Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), órgão responsável por denominar os espaços 

do município. Isso aponta para a influência do poder das instituições políticas nas 

denominações dos bairros que estudamos. 

Foucault (1999), criando um diálogo entre o desejo de não participar da 

ordem do discurso e a instituição, fala por meio dela que 

 

Você não tem por que temer começar; estamos todos aí para lhe mostrar que o 

discurso está na ordem das leis; que há muito tempo se cuida de sua aparição; 

que lhe foi preparado um lugar que o honra mas o desarma; e que, se lhe ocorre 

ter algum poder, é de nós, só de nós que ele lhe advém. (FOUCAULT, 1999, 

p. 7) 
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Esse domínio que a instituição parece apresentar sobre os discursos, na 

perspectiva do autor, se identifica com uma inquietação também presente no desejo de 

não participar da ordem do discurso, uma “ [...] inquietação de sentir sob essa atividade, 

todavia cotidiana e cinzenta, poderes e perigos que mal se imagina; inquietação de supor 

lutas, vitórias, ferimentos, dominações, servidões, através de tantas palavras cujo uso há 

tanto tempo se reduziu as asperidades” (FOUCAULT, 1999, p. 8). 

Embora reconheçamos que as instituições representam um fator de grande 

influência na ordem dos discursos, acreditamos que elas também estão sujeitas a 

modificações e adaptações por meio de outras formas de uso da língua. Por isso, 

destacamos nesta primeira etapa da pesquisa os papeis sociais que interagem na 

denominação de bairros de Fortaleza, dando ênfase ao papel do morador dentro do 

discurso institucional que define as denominações dos bairros. 

Pressupomos, primeiramente, que o lugar da instituição se assemelha ao 

descrito por Foucault (1999) como origem e organizadora dos discursos e dos poderes 

que eles carregam. Analisando o poder da instituição nas ações dos parlamentares, 

poderemos visualizar como esse poder coordena os participantes menos poderosos, no 

nosso caso os moradores. 

Sabemos que a escolha pelos discursos da instituição tende a reforçar o poder 

que elas mantêm e diminuir qualquer perturbação externa. No entanto, sendo o discurso 

que a Câmara é a casa do povo, cabe também a esse trabalho pesquisar se o povo também 

está presente nos atos institucionais realizados por ela. 

 

3.2 O acesso à legislação 

 

Nesta seção, apresentaremos os procedimentos metodológicos de coleta e 

análise dos dados referentes ao nosso primeiro objetivo específico. Vale ressaltar que as 

ações descritas a seguir, embora tenham acontecido de modo simultâneo aos 

procedimentos referentes aos outros objetivos específicos, relatam apenas a metodologia 

desta primeira parte de nossa pesquisa. 

Nossa pesquisa inicia com uma sondagem na internet sobre os bairros de 

Fortaleza com nomes próprios de pessoa e as biografias dos homens cujos nomes 

denominam esses bairros. Nosso interesse, nesse objetivo, era conhecer a origem das 

denominações dos bairros com foco na participação nos moradores nessa escolha. 
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Tendo visitado sites dos bairros, páginas educacionais e notícias jornalísticas, 

constatamos algumas narrativas diversas sobre a origem das denominações ou nenhuma 

narrativa que apresentasse motivações para essas escolhas. Essa primeira pesquisa 

procurou se familiarizar com as narrativas das origens dos bairros a fim de melhor tratar 

os dados que viriam do corpus a ser analisado, a saber, as leis que regulamentam as 

denominações e as leis que denominaram os bairros de Fortaleza com nomes próprios de 

pessoa. Embora nosso objetivo não procure comparar as informações nessas diferentes 

fontes, uma comparação dessa natureza poderia reforçar os resultados obtidos. 

Para buscar as leis que seriam analisadas nessa primeira parte de nossa 

pesquisa, utilizamos primeiramente o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo 

disponível para consulta no site da CMFor7. Foi realizada tanto a busca textual como a 

busca na seção de Denominações, mas foram encontrados apenas quatro arquivos 

referentes às leis que regulamentam as denominações e cinco arquivos com leis que 

denominavam cinco dos trinta e um bairros. 

Com essa pequena quantidade de material para a análise, refizemos a busca 

na internet a fim de criar uma lista com os números e anos de promulgação das leis que 

denominam os bairros de Fortaleza com nomes próprios de pessoa para solicitar na 

CMFor as leis que não encontramos disponíveis no sistema. 

Nosso corpus de análise para esse primeiro objetivo conta, portanto, com 

cinco leis de regulamentação da denominação (APÊNDICE A) e vinte e três leis que 

denominam bairros de Fortaleza com nomes próprios de pessoa (APÊNDICE B). 

Descreveremos a seguir os procedimentos de análise da legislação e sua 

relevância para atingir o objetivo proposto. Primeiramente, relataremos o tratamento feito 

sobre as leis que regulamentam as denominações de modo a identificar o papel do 

morador e do parlamentar nesse processo. Em seguida, apresentamos o modo de análise 

do papel reservado a esses grupos nas leis que denominaram os bairros de Fortaleza com 

nomes próprios de pessoa. 

Para as leis que regulamentam as denominações de bairro, focamos nossos 

trabalhos na análise descritiva categorial com base na análise de conteúdo (GUERRA, 

2012). Uma vez que nosso objetivo nesse primeiro momento consiste em analisar o modo 

de acesso ao discurso das denominações dos bairros de Fortaleza com nomes próprios de 

pessoa com base tanto na legislação que define o processo de denominação como na 

                                                 
7 Disponível em: http://216.59.16.201:8080/sapl/generico/norma_juridica_pesquisar_form?incluir=. 

Acesso em: 16 out. 2016. 

http://216.59.16.201:8080/sapl/generico/norma_juridica_pesquisar_form?incluir
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legislação que denomina bairros com nomes próprios de pessoa, elegemos como categoria 

a função de agente reservada a dois grupos distintos nas ações dos processos de 

denominação. De um lado, abordamos o papel do parlamentar, que contempla, de modo 

geral, o grupo de políticos e de órgãos comandados por esse grupo. De outro lado, temos 

o papel do morador, grupo que identifica pessoas que moram no bairro e não possuem 

funções parlamentares. 

Após a identificação dos papéis desempenhados pelos grupos dos 

parlamentares e dos moradores nas leis que regulamentam as denominações de bairros, 

buscamos verificar indícios da realização dessas funções nas leis que denominam bairros 

de Fortaleza com nomes próprios de pessoa. Devido ao modo limitado do texto das leis, 

analisamos também a seção de justificativa das leis. Com isso, tivemos acesso a seção de 

justificativa de cinco leis que estavam disponíveis no sistema online. 

Os resultados de nossos objetivos se encontram na seção seguinte, mas outras 

questões surgiram ao longo desta primeira etapa. Descreveremos as principais questões 

que delimitam os resultados obtidos e apontam para outras possibilidades metodológicas 

de abordar o mesmo tema. 

Primeiramente, vale ressaltar que não encontramos quase um quinto das leis 

que denominam os bairros de Fortaleza com nomes próprios de pessoa. Desse modo, 

devemos ter em vista a possibilidade dos bairros cujas leis não foram encontradas 

apresentarem experiências diversas das investigadas neste capítulo uma vez que a 

denominação dos bairros segue origens descontínuas.  

Em segundo lugar, retomando um tema mencionado anteriormente, 

abordamos o acesso ao discurso das denominações apenas por meio dos textos oficiais 

geridos pelo órgão responsável por denominar os espaços públicos. Esse recorte delimita 

os resultados obtidos, deixando em outro plano as narrativas compartilhadas pela 

população sobre as histórias dos bairros e suas denominações. De fato, as pesquisas 

iniciais feitas na internet apontaram origens não documentadas nos textos oficiais para as 

denominações de alguns bairros. Essas narrativas, no entanto, não comprometem a análise 

dos papéis sociais investigados nesta etapa. Portanto, ao invés de trazermos para a análise 

essas narrativas diferentes, decidimos abordá-las a partir da perspectiva do silenciamento, 

conceito utilizado em nossos resultados. 

Finalmente, mas não menos importante, vale ressaltar que nossa pesquisa 

trata do grupo dos parlamentares e do grupo dos moradores como unidades. Por esse 

motivo, não analisamos as pessoas envolvidas nas denominações como indivíduos e suas 
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características singulares como gênero, cor ou posicionamento político, embora 

reconheçamos que algumas características mais pessoais dos indivíduos envolvidos na 

denominação se constituem influencias para a iniciativa da denominação. 

A seção seguinte exporá os resultados das análises das leis que definem as 

denominações e as leis que denominam os bairros. Primeiramente analisaremos os papéis 

possíveis de serem desempenhados pelos participantes no ato da denominação como 

definido por leis municipais. Em seguida, vemos como os textos finais da lei que 

denominam os bairros retomam as questões dos agentes envolvidos nas denominações 

por meio de uma análise das leis e suas justificativas apresentadas. Por fim, defendemos 

que o acesso privilegiado do grupo dos parlamentares resulta em silenciamento no grupo 

menos favorecido dos moradores. 

 

3.3 Os participantes dos atos de denominação 

 

Tendo apresentado na seção anterior os procedimentos metodológicos de 

coleta e análise dos dados, apresentamos abaixo os resultados correspondes ao estudo de 

cinco leis que definem as denominações e vinte e três leis que denominam os bairros e 

seções de justificativa. 

Analisamos, primeiramente, o conjunto das leis que definem como deve 

ocorrer as denominações de bairros em Fortaleza. Essas leis descrevem os passos 

necessários para que um bairro receba uma denominação e, portanto, controlam de forma 

diretiva o acesso ao discurso das denominações, principal tema desta primeira etapa da 

pesquisa. 

Nossa análise se detém nos participantes envolvidos na denominação. 

Primeiramente, buscamos identificar nos textos das leis termos que correspondam ao 

parlamentar ou ao morador como agentes em ações para a denominação de bairros. 

Das cinco leis que regulamentam a denominação de bairros de Fortaleza, duas 

são apenas modificações nas leis já existente e não afetam nosso objeto em estudo, ou 

seja, elas não modificam a função dos grupos de moradores e parlamentares no processo 

de denominação de bairros de Fortaleza. Resumimos a análise das leis em três tópicos, 

segundo a data da publicação de cada lei. 

 

1) Lei 1.507, de 19 de fevereiro de 1960 – os agentes que aparecem são a 

Câmara Municipal, que deve julgar a revisão das denominações, a Secretaria de 
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Urbanismo de Fortaleza, que deve revisar as denominações e publicar um guia da cidade, 

e a Comissão de Urbanismo da Câmara, que deve aprovar os pedidos de denominação. 

As ações restantes são descritas na forma passiva sem agente. Não se menciona ação de 

moradores. 

2) Lei 5.530, de 17 de dezembro de 1981 – os agentes que aparecem são a 

Prefeitura de Fortaleza, sobre a afixação de placas e determinação da numeração de 

prédios, e os proprietários de móveis, para as despesas de fixação dos números. As ações 

restantes são descritas na forma passiva sem agentes. Não se menciona ação de 

moradores. A modificação feita pela lei 6.951, de 05 de setembro de 1991, não altera os 

participantes. 

3) Lei Complementar 109, de 15 de junho de 2012 – os agentes que 

aparecem são a Câmara Municipal, que detém a iniciativa de denominação, o 

Departamento Legislativo, para protocolo do pedido, a Secretaria Municipal de 

Infraestrutura e Urbanismo, que emite o croqui de localização, o Poder Legislativo, que 

pode criar a Comissão de Toponímia. As ações restantes são descritas na forma passiva 

sem agentes. Menciona-se a obrigatoriedade de Audiência Pública para manifestação 

popular e que a manifestação popular para assuntos do bairro ou distrito deve ser de 5% 

dos eleitores domiciliados no local. 

 

Como podemos perceber no resumo acima, os moradores não têm 

praticamente nenhum acesso ao discurso que decide os nomes dos bairros. Está prevista 

apenas na lei complementar 109, de 15 de junho de 2012, a obrigatoriedade de 5% de 

manifestação popular para assuntos de interesse do bairro ou distrito. No entanto, todos 

os bairros analisados receberam suas denominações antes de 2012, ou seja, não seguiram 

os procedimentos descritos nessa lei. 

Em nenhuma das leis de denominação é mencionada a vontade da população 

em mudar o nome do seu bairro. Atribuímos isso ao fato do formato diretivo e sintético 

dessas leis, que costumam expressar apenas o nome anterior do bairro e sua localização. 

As figuras a seguir apresentam os textos das leis de denominação dos bairros Patriolino 

Ribeiro, José de Alencar e Parque Presidente Vargas como exemplo dessas 

características. O texto original de cada lei como disponível pela CMFor encontra-se, 

respectivamente, nos Anexos C, D e E desta dissertação. 
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Figura 2 – Texto da lei de denominação do bairro Patriolino Ribeiro 

 
Fonte: Fortaleza (2010a) 

 

Figura 3 – Texto da lei de denominação do bairro José de Alencar 

 
Fonte: Fortaleza (2007) 
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Figura 4 – Texto da lei de denominação do bairro Parque Presidente Vargas 

 
Fonte: Fortaleza (1982) 

 

A observação das leis de denominação, embora não contribua com a 

identificação da participação de moradores, nos apresentou ainda outra problemática. Das 

vinte e três leis que denominam bairros de Fortaleza, dezessete mencionam o nome 

anterior do bairro, duas oficializam a denominação popular e quatro criam novos bairros, 

conforme Apêndice C. 

Chamou nossa atenção o fato dos quatro bairros criados terem antes da lei 

outra denominação. É o caso do bairro Patriolino Ribeiro, cuja denominação anterior é 

Guararapes. Se compararmos a denominação do bairro Patriolino Ribeiro (Figura 2) com 

o texto da denominação do bairro José de Alencar (Figura 3) e Parque Presidente Vargas 

(Figura 4), poderíamos supor que essa ação de criar um bairro desconsidera a história da 

área e age como um apagamento dessa denominação anterior nos documentos oficiais. 

Retomando a oposição entre parlamentar e morador, resolvemos investigar as 

justificativas dos projetos de lei ou de decreto legislativo a fim de identificar nessa seção 

as funções desempenhadas por esses dois grupos. Por ser a parte mais livre dos textos, 

acreditamos que a justificativa poderia fornecer melhores dados sobre a origem da 

denominação. 

A análise das justificativas revelaram que seis das vinte e três leis encontradas 

não traz justificativa no processo. Das dezessete leis restantes, doze trazem breve 

biografia dos homens cujos nomes serão denominação de bairro, três apresentam a 

denominação como escolha da população, uma discorre apenas sobre a importância de 

uma denominação para uma área. O nome dos bairros e as principais características de 

suas justificativas se encontram no Apêndice D. 
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A partir dessa análise podemos verificar que, embora não houvesse previsão 

de participação dos moradores nas denominações de bairro, três bairros foram 

denominados a partir da vontade popular, a saber, Dom Lustosa, Planalto Ayrton Senna 

e José de Alencar. A fim de valorizar a iniciativa popular da denominação de bairros, 

destacamos as principais justificativas para a escolha da denominação pela população 

nesses três casos. 

A justificativa (ANEXO F) da lei de denominação do bairro Dom Lustosa 

(FORTALEZA, 1978) consiste no requerimento em nome do conselho da comunidade 

Parque Santa Lúcia pedindo a transformação da área em bairro, “haja visto que estamos 

isolados do Bairro Henrique Jorge e Antonio Beserra, e temos uma população superior a 

5 (cinco) mil habitantes” e que sua denominação, nome “aprovado pelos moradores 

juntamente com a Diretoria”, seja Dom Lustosa, “grande homem santo eclesiasticamente 

falado e que muito contribuiu para o nosso desenvolvimento” (BEZERRA, 1978). 

A denominação do bairro Planalto Ayrton Senna, segundo justificativa 

reproduzida no Anexo G, partiu do desejo da população do local conhecido como 

Pantanal de evitar se sentirem “discriminados e até humilhados por estarem residindo em 

uma área marcada pela fama de periculosa, especialmente após a chacina8 realizada em 

novembro de 93 que teve grande repercussão na imprensa”. A nova denominação foi 

escolhida por meio de consulta popular, na qual quase 30% dos 11.247 moradores que 

participaram da consulta optaram pelo nome Planalto Ayrton Senna (PINHEIRO, 2003). 

No que diz respeito à denominação do bairro pelo “brilhante nome do Escritor 

José de Alencar”, justifica-se (ANEXO H) no fato do bairro abrigar a “sua casa e morada 

em vida [...] ponto de visita cultural, trazendo sempre à memória o patrimônio produzido 

por ele”. Além disso, menciona-se que “a população local se manifestou a respeito [...] 

em forma de assinaturas” (LEITE, 2007). 

Analisando o papel do morador no acesso ao discurso da denominação nessas 

três justificativas, poderíamos identificar diferentes níveis de representação do 

engajamento da população. Se considerarmos a fala dos moradores, apenas na 

justificativa para denominação do bairro Dom Lustosa consta a fala do morador por meio 

                                                 
8 O caso conhecido como “Chacina do Pantanal” diz respeito à execução com tiros de revólver, 

principalmente na cabeça, de três adolescentes em situação, em 1993, e sendo acusados do crime três 

policiais militares. (CETV..., 2014) http://g1.globo.com/ceara/bom-dia-ce/videos/v/cetv-relembra-a-

chacina-do-pantanal-em-1993/3894275/ 14.03.17. 

http://g1.globo.com/ceara/bom-dia-ce/videos/v/cetv-relembra-a-chacina-do-pantanal-em-1993/3894275/
http://g1.globo.com/ceara/bom-dia-ce/videos/v/cetv-relembra-a-chacina-do-pantanal-em-1993/3894275/
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do requerimento assinado pelo presidente do conselho da comunidade. Nas demais 

justificativas, a fala dos moradores é descrita por meio do parlamentar. 

Há ainda uma leve mudança de perspectiva do papel do morador na 

denominação do bairro se considerarmos que, na justificativa da denominação do bairro 

Planalto Ayrton Senna, a iniciativa da criação do bairro com uma nova denominação é 

atribuída aos moradores enquanto, na justificativa da denominação do bairro José de 

Alencar, a manifestação popular surge como vinculada à ação parlamentar. 

Antes de partirmos para um resultado global de nossas análises, cabe destacar 

que as leis que definem o ato de denominação e sua relação com as leis que denominam 

os bairros devem ser vistos por uma perspectiva diacrônica. Por esse motivo, as leis que 

definem o ato da denominação devem ser inseridas na linha do tempo das denominações 

(APÊNDICE E) para compreendermos melhor suas influências. 

Um fato peculiar advindo desta junção diz respeito ao Código de Obras e 

Posturas (FORTALEZA, 1981). Essa lei proibia o uso de nomes de pessoas vivas ou 

mortas em nomes de bairros, salvo as denominações existentes à época. Essa restrição 

mudou apenas em 2007, quando a lei complementar Nº 0043, de 05 de novembro de 2007 

(FORTALEZA, 2007), limitou a proibição apenas para nomes de pessoas vivas. No 

entanto, entre 1981 e 2007, quando vigorava a proibição original, foram denominados os 

bairros Parque Presidente Vargas, Edson Queiroz, Planalto Ayrton Senna e Manuel Dias 

Branco. 

Na análise das leis de denominação, identificamos que, no caso do bairro 

Parque Presidente Vargas e do Planalto Ayrton Senna, teria havido apenas a oficialização 

da denominação, o que poderia justificar a promulgação da lei. No que se refere aos 

demais bairros, não foi encontrado nada que justificasse a denominação enquanto estava 

proibido o uso de nomes de pessoas. Não podemos desconsiderar, nesses casos, mesmo 

entre possibilidades mais banais, como o desconhecimento da proibição, a possibilidade 

das relações de poder econômico interferirem nessas denominações uma vez que ambos 

foram ricos empresários cujas empresas se mantém entre as maiores do país ainda hoje. 

Essa etapa da nossa pesquisa, no entanto, não permite um aprofundamento 

maior sobre esse caso uma vez que escolhemos analisamos o poder a partir da oposição 

de dois grupos sociais específicos, o do parlamentar e o do morador. Retomando as 

análises que fizemos, voltamos a perguntar o papel do morador nos atos de denominação. 

A lei atual que regulamenta as denominações de bairros exige que 5% dos 

eleitores residentes no bairro se manifestem favoráveis à denominação. No entanto, 
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nenhum dos bairros atuais foi denominado sob o regime dessa lei. Embora não houvesse 

espaço definido para a participação popular, leis de denominação de três bairros registram 

nas suas justificativas, com diferentes níveis de engajamento, o interesse da população 

pela mudança da denominação 

Desse modo, podemos concluir, com base nas análises da legislação, que a 

maioria dos bairros atuais foram denominados sem a participação dos moradores. Essa 

restrição do acesso ao discurso das denominações revela como o grupo dos parlamentares 

controlou as denominações dos bairros de Fortaleza em detrimento da participação dos 

moradores. Essa conclusão nos direciona rumo a outro conceito discutido nos estudos 

sobre poder e discurso: o silenciamento. 

Embora nossa pesquisa tenha decidido não se aprofundar sobre o 

silenciamento, destacamos do estudos sobre esse tema a forma de produção do 

silenciamento que coincide com os resultados que obtivemos da análise das leis ao 

relacionar os discursos institucionais e a ausência de ações próprias da população na 

denominação de seus bairros. A pesquisadora Lynn Thiesmeyer (2003, p. 8, tradução 

nossa) afirma que: 

 

A polícia, os agentes governamentais, os editores de mídias, produtores e 

patrocinadores, e comitês de ética tomam decisões fora da visão do público e 

frequentemente sem o seu conhecimento ou participação, mas essas decisões 

restringem o conhecimento que se torna disponível para o público. É esse 

silencio original, mais a privação do acesso à expressão que sua falta, que age 

na produção do silenciamento...9 

 

Essa abordagem do silenciamento como não participação também se encontra 

presente no trabalho de Orlandi (1997, p. 55), que entende o silenciamento como uma 

política do silêncio. Ela afirma que, “como o sentido é sempre produzido de um lugar, a 

partir da posição de sujeito – ao dizer, ele estará necessariamente, não dizendo outros 

sentidos. Isso produz um recorte necessário no sentido.”. Desse modo, o silenciamento 

resulta “como forma não de calar, mas de fazer dizer “uma” coisa para não deixar dizer 

outras. ” (ORLANDI, 1997, p.55). 

Em resumo, no embate entre parlamentar e morador, esse segundo não teve 

acesso ao discurso das denominações por ser silenciado pelas instituições governamentais 

                                                 
9 “Police, government agency officials, the media’s editors, producers and sponsors, and academic review 

boards make decisions outside the public arena and often without the public’s knowledge or participation, 

but these decisions restrict the knowledge that becomes available to the public. It is this originary silence, 

the deprivation of access to expression rather than the lack of it, that acts to produce silencing” 
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que gerem o Estado e definem o modo como um bairro pode ser denominado. Devemos 

nos perguntar, portanto, qual sentido que foi produzido, em detrimento de outros, quando 

se fala das escolhas das denominações. Buscaremos responder essa questão e outras 

similares a partir da segunda etapa da nossa pesquisa, descrita no próximo capítulo. 
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4 SOBRE AS BIOGRAFIAS 

 

Este capítulo se debruça sobre a seguinte questão: quem são as pessoas cujos 

nomes são denominações de bairros de Fortaleza? É comum acreditar na importância das 

pessoas que tem seus nomes inscritos em espaços públicos. Essas denominações são tidas 

normalmente como homenagens a essas pessoas. Suas histórias de vida são também 

criações discursivas. Por esse motivo, acreditamos que as narrações feitas das biografias 

dessas pessoas trazem os traços discursivos necessários à justificativa do uso do seu nome 

em bairros. 

Mais uma vez, analisaremos aqui apenas os papéis sociais atribuídos a essas 

personalidades e o modo como esses papéis justificam o uso dos nomes em bairros. 

Temos consciência de que cada denominação possui sua própria história e não cabe aqui 

uma lista delas separadamente, mas apenas uma síntese de nossas analises. 

Desenvolvemos neste capítulo o segundo objetivo específico proposto: 

 

Objetivo específico 2 – Analisar o conhecimento disponível sobre os grupos 

sociais priorizados nas denominações dos bairros de Fortaleza com nomes próprios de 

pessoa por meio de uma análise das regularidades de informações presentes nas biografias 

disponíveis dessas pessoas. 

 

Esse objetivo busca compreender o segundo momento do esquema do 

processo de poder proposto por Dijk (2015), que coloca o controle do discurso como 

passo para o controle da ação. Embora o conhecimento, na perspectiva de Dijk (2014), 

faça parte dos modelos de contexto, acreditamos que as biografias disponíveis restringem, 

de certo modo, os sentidos compartilhados sobre esses homens e influenciam de modo 

mais próximos os discursos que justificam a denominação. 

No primeiro momento, analisamos a relação entre conhecimento e poder 

segundo a perspectiva de Dijk (2003, 2014, 2015), auxiliados pelas reflexões de Foucault 

(1993) sobre a relação entre verdade e poder. Em seguida, discorremos sobre os nomes 

próprios e como eles funcionam nas nossas denominações a partir da proposta de Bréal 

(1994) e da revisão feita por Amaral (2008). 

Em um segundo momento, descrevemos e justificamos os procedimentos 

metodológicos adotados para essa segunda etapa da pesquisa. Apresentamos o modo de 

coleta e análise dos dados a fim de entender melhor os resultados obtidos. 
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Por fim, analisamos quais papeis sociais são valorizados nas denominações e 

se houve mudança de valorização dos papeis sociais em correspondência com a passagem 

do tempo. Nesse sentido, nossa pesquisa busca verificar a hipótese de os nomes de artistas 

e juristas estarem sendo substituídos por nomes de empresários. 

 

4.1 Poder e conhecimento: sobre os sentidos das denominações 

 

Em seu último livro publicado, Dijk (2014) se debruça sobre a relação entre 

discurso e conhecimento segundo a perspectiva sociocognitiva. Dijk (2014) distingue 

alguns tipos de conhecimento e seleciona aquele que será seu objeto de estudo. A primeira 

distinção do autor é entre conhecimento proposicional ou declarativo (saber-que) e 

conhecimento operacional (saber-como-fazer), definindo o primeiro como seu objeto de 

estudo. Em seguida, Dijk (2014) exclui do escopo do seu trabalho o conhecimento como 

informação ou identificação (saber-quem-ou-que, saber-de). 

Nossa pesquisa se dedica especialmente a esse último tipo de conhecimento. 

Ela quer analisar o que se sabe sobre os homens cujos nomes identificam bairros de 

Fortaleza. Embora Dijk (2014) não se dedique a esse tipo de saber, alguns de seus 

apontamentos em estudos anteriores (DIJK, 2003; 2012a) contribuem com a 

fundamentação teórica de nossa pesquisa. 

Por meio de uma lista, Dijk (2012a) aponta asserções que definem a noção de 

conhecimento segundo a perspectiva sociocognitiva. Reproduzimos abaixo os tópicos que 

definem o conhecimento e a origem de seu status a fim de construir a base de nossa 

perspectiva sobre o tema. Dijk (2012a, p. 587, tradução nossa) afirma que 

 

• Conhecimento é crença justificada compartilhada pelos membros de 

uma comunidade (epistêmica). 

• A justificativa (validação, etc) de crenças é baseada nos critérios 

epistêmicos ou padrões de uma comunidade de conhecimento 

(comunidade de saber), como a observação confiável, fontes e 

inferências.10 

 

                                                 
10 “• Knowledge is justified belief shared by the members of an (epistemic) community. 

     • Justification (validation, etc.) of beliefs is based on the epistemic criteria or standards of the knowledge 

community (K-community), such as reliable observation, sources or inference. Different K-communities 

may have different K-criteria. K-criteria may be formulated by recognized organizations, institutions or 

experts of the community.” 
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O conhecimento, portanto, não se caracteriza como realidade por si mesmo, 

mas se origina de comunidades de conhecimento (K-communities) que, em sua 

organização, definem os critérios (K-criteria) que validam e transformam crenças em 

conhecimento. Os critérios de conhecimento ocupam lugar principal na formação do 

conhecimento. Por esse motivo, instituições e grupos buscam formular seus parâmetros. 

Dijk (2003) ressalta também a importância do conhecimento para as práticas 

discursivas. Segundo o autor, “[…] a compreensão e produção dos discursos em todos os 

níveis involve a ativação, o uso, a mudança e atualização de diversos tipos de 

conhecimento pessoal e social”11 (DIJK, 2003, p. 93, tradução nossa). Essa relação entre 

discurso e conhecimento se insere em nossa pesquisa com mais afinco quando tratamos 

das descrições como manifestações linguísticas controladas pela noção de conhecimento. 

Dijk (2003) aponta cinco propriedades das descrições que revelariam sua 

função na criação e reprodução do conhecimento. Primeiramente, o autor define gradação 

(granularity) e nível (level): o primeiro diz respeito ao grau de detalhes que uma situação 

ou evento e seus componentes são descritos enquanto o segundo se relaciona com o grau 

de abstração dado à descrição. Em seguida, aponta a perspectiva (perspective), visão de 

um participante específico da situação ou de um observador, como outra propriedade das 

descrições. Por fim, o autor define como elementos da descrição ação (action) e atores 

(actors): enquanto na ação se priorizaria, por exemplo, falar do planejamento ou 

consciência de determinada ação de um participante, os atores seriam descritos a partir 

de diversos fatores. “[…] namely as a collective or institution, as anonymous, named or 

described, as personal or impersonal, as generic or specific, as individual persons or as 

members of a category, as an aggregate or collective and so on”12 (DIJK, 2012a, p. 599). 

Diante das possibilidades de análise da descrição, precisamos situar de modo 

mais específico o objetivo desta etapa da nossa pesquisa. Nosso estudo analisa as 

biografias dos homens cujos nomes identificam bairros de Fortaleza com o intuito de 

identificar os papéis sociais mais relevantes que justificariam a denominação.  Portanto, 

diante desse quadro de estudo das descrições, nossa pesquisa se dirige para a análise das 

descrições dos atores de acordo com seus papéis sociais. 

                                                 
11 “[…] discourse comprehension and production at all levels involve the activation, use, change or 

updating of various kinds of personal and social knowledge” 
12 “por exemplo, um conjunto ou instituição, como anônimo, nomeado ou descrito, como pessoal ou 

impessoal, como genérico ou específico, como pessoas individuais ou membros de uma categoria, como 

um agregado ou coletivo e assim por diante” (tradução livre) 
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Nossa pesquisa não apenas busca analisar o conhecimento disponível sobre 

esses homens, mas, principalmente, ver como esses conhecimentos funciona na 

reprodução de estruturas de poder. Com base em Dijk (2003) e Foucault (1993), 

estabelecemos alguns fundamentos para a continuação dessa etapa da pesquisa. 

Dijk (2003) reflete sobre o caráter crítico que o estudo do conhecimento pode 

permitir. Para o autor 

 

[...] uma parte essencial da abordagem crítica do conhecimento consiste 

também no estudo das relações entre conhecimento e os grupos sociais e 

instituições: que grupos ou instituições tem acesso preferencial aos vários tipos 

de conhecimento, que grupos os instituições definem os critérios para própria 

definição ou legitimação do conhecimento, e que são particularmente 

envolvidos com a distribuição do conhecimento – ou precisamente com a 

limitação do conhecimento na sociedade13 (DIJK, 2003, p. 88, tradução nossa). 

 

Essa perspectiva retoma, mesmo que parcialmente, a questão das instituições 

nos estudos sobre o poder. No entanto, nesta segunda etapa, não nos detemos na direção 

da instituição para o discurso, mas partimos dos textos, as biografias, em direção aos 

grupos de poder, embora isso não garanta a delimitação desses textos em algum grupo ou 

instituição específica. 

Na abordagem de Foucault (1993, p. ), o autor torna mais evidente a relação 

entre poder e saber, defendendo o caráter inseparável entre eles. 

 

Ora, tenho a impressão de que existe, e tentei fazê−la aparecer, uma perpétua 

articulação do poder com o saber e do saber com o poder. Não podemos nos 

contentar em dizer que o poder tem necessidade de tal ou tal descoberta, desta 

ou daquela forma de saber, mas que exercer o poder cria objetos de saber, os 

faz emergir, acumula informações e as utiliza. [...] Eles [poder e saber] estão 

integrados, e não se trata de sonhar com um momento em que o saber não 

dependeria mais do poder, o que seria uma maneira de reproduzir, sob forma 

utópica, o mesmo humanismo. Não é possível que o poder se exerça sem saber, 

não é possível que o saber não engendre poder. 

 

                                                 
13 “[…] an essential part of a critical approach to knowledge is also a study of the relations between 

knowledge and social groups and institutions: which groups or institutions have preferential access to 

various kinds of knowledge, which groups or institutions set the criteria for the very definition or 

legitimization of knowledge, and which are especially involved in the distribution of knowledge - or 

precisely in the limitation of knowledge in society” 
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Seguindo essa visão, poderíamos afirmar que o conhecimento disponível 

sobre os homens cujos nomes identificam bairros de Fortaleza não apenas podem advir 

de forças que exercem poder, mas que ele mesmo engendra uma porção de poder nas 

relações sociais. 

Foucault (2003, p. ) reflete ainda sobre a verdade, afirmando que 

 

Há um combate "pela verdade" ou, ao menos, "em torno da verdade" − 

entendendo−se, mais uma vez, que por verdade não quero dizer "o conjunto 

das coisas verdadeiras a descobrir ou a fazer aceitar", mas o "conjunto das 

regras segundo as quais se distingue o verdadeiro do falso e se atribui ao 

verdadeiro efeitos específicos de poder".  

 

Nesse sentido, Foucault (1993) e Dijk (2012a) se aproximam quando 

defendem a importância das regras ou critérios que definem o que seja a verdade ou o 

conhecimento. Novamente, podemos mencionar como as instituições buscam o controle 

desses critérios a fim de poder controlar a verdade. 

A seguir, continuamos nossa reflexão sobre a relação entre poder e saber a 

partir de assuntos mais relacionados ao nosso tema. Iniciamos com a reflexão que levou 

a noção de nome próprio que adotamos nesta pesquisa e, por valorizarmos o caráter 

simbólico das denominações, trazemos alguns apontamentos feitos por Bourdieu (1989) 

sobre o poder simbólico. 

 

*** 

 

De início, precisamos distinguir alguns elementos que convivem em nossa 

pesquisa: a denominação, como já dissemos, é entendida como a relação entre o nome e 

o espaço. Esse nome se limita, em nossa pesquisa, aos nomes próprios de pessoas. O 

elemento “nome”, portanto, possui uma dupla relação: uma com o espaço que denomina 

e outra com a pessoa que nomeia. Foi por ele ser o nome de uma pessoa que ele se tornou 

também um nome de um espaço. 

É comum classificarmos como “nome próprio” tanto os nomes de pessoas 

como o nome de lugares. Diante desse quadro, cabe em nossa pesquisa um debate sobre 

a noção do nome próprio utilizada. No entanto, detemo-nos na noção de nome próprio de 
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pessoa uma vez que, nesta etapa, buscamos caracterizar o nome por meio das biografias 

dos homens que ele nomeia. 

A discussão sobre nomes próprios nos leva a defender o caráter simbólico que 

ele carrega, e isso nos conduz a refletirmos sobre a caracterização de poder simbólico por 

Bourdieu (1989) uma vez que, em última instância, é a relação entre poder e discurso o 

centro de nossas análises. 

 

*** 

 

Nossa pesquisa se constrói duplamente sobre a materialidade linguística do 

nome próprio. Em primeiro lugar, os nomes dos bairros são comumente classificados 

como nomes próprios. Em segundo lugar, visamos nessa pesquisa o estudo das 

denominações de bairros que são nomes próprios de pessoa. 

Por esse motivo, reservamos esta seção a abordar alguns aspectos dessa 

categoria por meio de apontamentos da semântica de Bréal (1992) e da revisão 

bibliográfica desse tema na tese de Amaral (2008). 

Bréal (1992) diferencia a qualidade dos substantivos abstratos e dos 

substantivos que partem do real. Para o autor, os primeiros são mais adequados na língua 

por representar de imediato uma "operação do espirito" enquanto os segundos 

representam apenas uma seleção das noções que possui. 

Por essa perspectiva, Bréal (1992) comenta sobre a origem dos nomes nas 

línguas naturais. Segundo ele, 

 

Para que esse nome se faça aceitar, é preciso, sem dúvida, que na origem haja 

alguma coisa de surpreendente e de justo; é preciso que, de algum modo, 

satisfaça o espírito daqueles a quem é então proposto. Mas essa condição 

impõe-se apenas no início. Uma vez aceito, esvazia-se rapidamente de sua 

significação etimológica. De outro modo, isso poderia tornar-se um embaraço 

e uma tortura. Uma quantidade de objetos é inexatamente denominada, seja 

por ignorância dos primeiros criadores, seja por alguma mudança que 

perturbou a conveniência entre o signo e a coisa significada. Entretanto, as 

palavras têm o mesmo uso como se fossem de uma perfeita exatidão. Ninguém 

pensa em revisá-las. São aceitas graças a um consentimento tácito de que não 

temos consciência (BRÉAL, 1992, p. 124). 

 

Mas ao mesmo tempo que sinaliza a superação do ato que lhe nomeou 

sugerindo uma visão prospectiva, Bréal (1992) também sugere a possibilidade de 

encontrar na palavra as ações humanas que lhe deram origem. Em suas próprias palavras, 

a linguagem  
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[...] pode dar-nos apenas o eco de nosso próprio pensamento: registra, 

fielmente, nossos prejulgamentos e nossos erros. Pode surpreender-nos 

algumas vezes, como uma criança, pela franqueza de suas respostas ou a 

ingenuidade de suas representações; pode fornecer-nos preciosas informações 

históricas de que é a depositária involuntária; mas isso seria antes desconhecer 

seu caráter que querer toma-la por instrutor e por mestre (BRÉAL, 1992, p. 

124). 

 

Nossa perspectiva sobre as denominações de bairros leva em consideração 

uma grande parte dessa proposta de Bréal (1992). Embora acreditemos nas implicações 

históricas e sociais presentes nas denominações estudadas, não perdemos de vista que sua 

atualidade pode se sustentar sem sua origem. 

Ainda em Bréal (1992), vale ressaltar o valor que esse autor dá ao nome 

próprio. Para ele, os nomes próprios despertam uma quantidade maior de ideias se 

comparados aos nomes comuns. Ele exemplifica sua abordagem com o ganho de ideias 

que o adjetivo augustus adquiriu ao ser colocado no nome de Otávio enquanto a palavra 

César perdeu significado no uso comum que recebeu na língua alemã. Essa perspectiva o 

leva a considerar os nomes próprios "os substantivos por excelência". Essa proposta nos 

auxilia na justificativa de nossa opção pelas denominações que são nomes próprios de 

pessoa. 

Embora nossa pesquisa não se debruce com afinco sobre questões filosóficas 

e semânticas referentes aos nomes próprios, tanto de lugares quanto de pessoas, 

poderemos iluminar nossa pesquisa a partir do conhecimento dos trabalhos mais 

relevantes já desenvolvidos na área. Utilizaremos para esse fim a revisão teórica feita por 

Amaral (2008). 

Ao propor estudar os usos de antropônimos em espanhol com foco nos usos 

modificados que são feitos em artigos de jornal, Amaral (2008) retoma os principais 

estudos filosóficos e linguísticos sobre os nomes próprios e os apresenta dividindo-os em 

três grupos. 

No primeiro grupo, Amaral (2008) reúne os estudos que consideram que o 

nome próprio é portador de sentido. O sentido do nome próprio se encontraria em 

descrições possíveis de serem feitas sobre esse nome próprio. Fazem parte desse grupo 

os trabalhos de Russel (1956), Frege (1978) e Strawson (1985), como principais 

exemplos. 

No segundo grupo, foram reunidos os trabalhos que consideram o nome 

próprio como portador apenas de significado. Nessa perspectiva, o nome próprio funciona 

somente como um designador, sem, portanto, portar sentido algum. Destacam-se os 
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trabalhos de Mill (1984), Searle (1958) e Kripke (1982) como pertencentes a esse 

posicionamento. 

O terceiro grupo proposto por Amaral (2008) agrega os estudos que veem no 

nome próprio um predicado de denominação. Para esse grupo, o nome próprio x pode ser 

compreendido a partir da fórmula “ser chamado x”. Participam desse grupo os trabalhos 

de Burge (1973), Kleiber (1981) e Gary-Prieur (1994). 

Amaral (2008) se vale principalmente dos trabalhos desse último grupo para 

desenvolver sua pesquisa sobre os antropônimos em espanhol com destaque para os seus 

usos modificados. Isso pode ser justificado pela abordagem mais linguística que esses 

estudos apresentam, servindo assim de base mais detalhada para os objetivos de seu 

trabalho. 

Nossa pesquisa, como dito anteriormente, não se aprofunda no tratamento 

semântico e filosófico do nome próprio como apresentados por Amaral (2008). 

Poderíamos, no entanto, destacar a proximidade de nossa proposta com os trabalhos 

desenvolvidos no primeiro grupo descrito por seu trabalho. 

Para nosso estudo, levamos em consideração o pressuposto que os nomes 

próprios de pessoa usados nas denominações de bairros carregam um sentido ao qual é 

relacionado o exercício de poder. Esse sentido se instala no nome próprio do bairro, que 

acumula também outros sentidos de ordem social, que não serão tema de nosso trabalho. 

Partindo dessa perspectiva, acreditamos que as biografias estudadas, que 

justificam as denominações e serão confrontadas com o saber dos moradores dos bairros, 

se desenvolvem a partir do sentido dado aos nomes próprios de pessoa por meio de 

descrições definidas. 

A opção pelo sentido fortalece nossa posição em situar esta pesquisa nos 

estudos do discurso, para o qual o sentido ultrapassa a denotação. Diante dessa 

abordagem, apresentamos a seguir o trabalho de Guimarães (2002), que desenvolveu um 

importante estudo sobre a designação por meio da análise dos nomes da cidade tendo 

como objeto a cidade de Cosmópolis-SP e por fundamento implícito a Análise do 

Discurso desenvolvida por Pêcheux. 

Guimarães (2002) desenvolve uma proposta denominada semântica do 

acontecimento a partir do estudo das designações presentes no espaço urbano. O autor 

situa o acontecimento da enunciação como centro de referência do discurso. Em seguida, 

ele apresenta a relação entre o discurso e o político para, por fim, desenvolver sua 
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proposta de análise dos nomes próprios de pessoa e dos nomes usados na designação da 

cidade. 

Uma das propostas da semântica do acontecimento consiste em considerar 

cada acontecimento como o centro da temporalidade do discurso. Para esse autor, o 

“acontecimento é sempre uma nova temporalização, um novo espaço de conviviabilidade 

de tempos, sem a qual não há sentido, não há acontecimento de linguagem, não há 

enunciação.” (GUIMARÂES, 2002, p. 12). 

Seguindo essa perspectiva, o autor defende que o acontecimento opera em 

dois sentidos de temporalidade: uma latência de futuro e um recorte do passado. Segundo 

o autor, “[...]esta latência de futuro, que, no acontecimento, projeta sentido, significa 

porque o acontecimento recorta um passado como memorável.” (GUIMARÂES, 2002, p. 

12). 

Antes de discutir como essa temporalidade ocorre nas designações, 

Guimarães (2002, p. 16) apresenta sua concepção do político que consiste em afirmar que  

 
[...] o político é um conflito entre uma divisão normativa e desigual do real e 

uma redivisão pela qual os desiguais afirmam seu pertencimento. Mais 

importante ainda para mim é que deste ponto de vista o político é incontornável 

porque o homem fala. O homem está sempre a assumir a palavra, por mais que 

esta lhe seja negada.  

 

Desse modo, a língua também é concebida como atravessada pelo político, 

uma vez que, estando normativamente dividida, ainda funciona em favor de afirmar o 

pertencimento dos não incluídos. Assim, o espaço da enunciação, o locutor e a cena da 

enunciação se comportam também como lugares de divisão e afirmação de 

pertencimento. 

Primeiramente, o autor analisa o funcionamento linguístico, semântico e 

enunciativo dos nomes próprios de pessoa. Interessa-nos apresentar o funcionamento 

semântico-enunciativo proposto por ele. Em resumo, nomear identifica um indivíduo 

biológico como sujeito social. A escolha do nome pode partir de diferentes lugares do 

dizer onde outras enunciações podem ser evocadas. Os nomes próprios de pessoa operam 

em duas direções distintas, ou individualiza o sujeito no meio da família por meio do 

primeiro nome ou insere o sujeito na relação de família por meio do sobrenome. Para uma 

operação se sobressair, é necessário ela se desenvolver a partir de uma história de 

enunciações que a justifiquem.  

Em seguida, Guimarães (2002, p. 47) desenvolve uma análise dos nomes de 

rua partindo da hipótese de que “a unidade do nome da rua não é construída pela 
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enunciação que nomeia a rua, mas por outra enunciação que está contida na enunciação 

que nomeia a rua.”. O autor identifica, então, quatro tipos de enunciação que estão 

contidas na enunciação que nomeia a rua: o nome próprio de pessoa, o nome próprio de 

pessoa acompanhado de algum título de identificação, descrições definidas e marcos 

históricos. 

Essas enunciações, na análise dos nomes das ruas de Cosmópolis, recortam 

como memorável o passado da cidade ou da nação, a origem da cidade, o poder 

econômico e o heroísmo de habitantes da cidade. 

Diante desses recortes feitos e da divisão do espaço urbano, Guimarães (2002, 

p. 67) defende que o mapa seja concebido como um texto que se constrói a partir da 

"combinatória do descontinuo e do disperso". O autor sugere ainda uma necessária 

relação dos nomes no mapa com a história. Segundo ele, 

 

Os nomes no Mapa, mesmo que apareçam aí como meras etiquetas de espaços 

urbanos, são, enquanto nomes, o mapa (linguagem) que relaciona esta cidade 

como sua história, sem a qual ela não é uma cidade. E estes nomes, inclusive 

o nome da cidade, são, enquanto sentido (designação), o que produz 

incessantemente uma identificação dos espaços da cidade consigo mesma. E 

assim constitui estes espaços de identificação de sujeitos. Um Cosmopolense 

não é uma pessoa que faz parte da classe das pessoas nascidas, ou moradoras, 

em Cosmópolis. Cosmopolense é o que é identificado por todo um processo 

histórico, de que faz parte esta prática enunciativa de nomear lugares e, 

lembremos, de nomear pessoas. (GUIMARÃES, 2002, p. 67). 

 

O pesquisador tece sua conclusão com base na relação entre os espaços da 

cidade, seus modos de significar e a condição social e histórica da qual faz parte. Segundo 

o autor, 

 
O modo de significar os espaços da cidade mostra que eles são espaços 

políticos. O espaço que se dá como objetivo, por uma descrição (referência), 

atende a objetividade estabilizada do discurso administrativo, que nomeia 

oficialmente os espaços da cidade. E o discurso da mídia do lazer repercute 

esta estabilidade da divisão desigual do social. Por outro lado, o discurso 

administrativo não se dá senão como efeito da memória discursiva que 

designou no decorrer da história esses espaços, enquanto divididos. 

(GUIMARÃES, 2002, p. 83) 

 

A proposta de Guimarães (2002) para a análise das designações na cidade 

lançou importantes questionamentos para o desenvolvimento de nossa pesquisa e situou 

alguns posicionamentos adotados por nós. Sua hipótese de os nomes de ruas conterem 

uma outra enunciação corresponde a separação que fizemos entre o nome do bairro como 

nome próprio de lugar e como nome próprio de pessoa para optarmos por dar ênfase a 

essa segunda enunciação. 
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A partir disso, tomamos como pressuposto que os nomes dos bairros, assim 

como os nomes das ruas, recortam um passado como memorável e o inscreve na história 

da cidade. Analisaremos isso somente no que corresponde ao nome próprio de pessoa. 

Aceitamos também sua leitura do mapa como um texto em que se sobressai o 

disperso e o descontinuo. Desse modo, a denominação dos bairros de Fortaleza com 

nomes próprios de pessoa ocupa seu próprio lugar na história da cidade e será entendida 

nesse duplo aspecto de passado único e presente homogêneo. 

Embora o trabalho de Guimarães (2002) tenha contribuído de modo especial 

nos primeiros direcionamentos teóricos e metodológicos, essa pesquisa se diferencia da 

nossa proposta numa questão que consideramos fundamental: a relação entre a 

denominação e o poder. É inegável que o trabalho de Guimarães (2002) aborda esse 

assunto quando realça a força do político na língua e na designação. Nossa pesquisa, no 

entanto, pretende centralizar a problematização nessa relação por meio de uma 

perspectiva mais comprometida com o assunto. 

 

*** 

 

Se nossa concepção de nome próprio valoriza os sentidos a ele atribuídos, 

voltamos a questionar o conhecimento disponível nas biografias dos homens cujos nomes 

identificam bairros de Fortaleza por meio de sua relação com o poder simbólico. 

Ao comentar sobre alguns trabalhos de Bourdieu, Dijk (2015, p. 45) tece uma 

discussão sobre as elites simbólicas que será plenamente útil a uma primeira consideração 

a ser feita no momento da nossa análise das biografias dos sujeitos cujos nomes foram 

adotados em bairros de Fortaleza: 

 
O modo de produção da articulação é controlado pelo que se pode chamar de 

“elites simbólicas”, tais como jornalistas, escritores, artistas, diretores, 

acadêmicos e outros grupos que exercem o poder com base no “capital 

simbólico” (Bourdieu, 1977, 1984; Bourdieu e Passeron, 1977) [...] Esse poder 

simbólico não se limita à articulação em si, mas também inclui o modo de 

influência: eles podem determinar a agenda da discussão pública, influenciar a 

relevância dos tópicos, controlar a quantidade e o tipo de informação, 

especialmente quanto a quem deve ganhar destaque publicamente e de que 

forma. Eles são os fabricantes do conhecimento, dos padrões morais, das 

crenças, das atitudes, das normas, das ideologias e dos valores públicos. 

Portanto, seu poder simbólico é também uma forma de poder ideológico. 

 

Em nossa pesquisa, as biografias disponíveis dos homens cujos nomes 

denominam bairros de Fortaleza figuram como elementos dessa economia simbólica. Na 
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sua própria origem, portanto, as biografias já se definem em relação às estruturas de 

poder. Devemos considerar ainda que o poder simbólico não atua separado dos outros 

níveis de poder, como aponta Dijk (2015, p. 50-51) ao afirmar que 

 
As elites simbólicas, conforme sugerimos aqui, não são independentes dos 

outros grupos de poder, em sua maioria econômicos e políticos (Bagdikian, 

1983). Pode haver um conflito e uma contradição entre os interesses e, 

consequentemente, entre as ideologias desses respectivos grupos de poder. 

Esses grupos de poder não apenas possuem os meios diretos e indiretos para 

controlar a produção simbólica como também possuem suas próprias 

estratégias para a fabricação de opinião. 

 

Visitamos os escritos daquele que melhor discutiu e apresentou questões 

relativas ao poder simbólico, Pierre Bourdieu (1989), em seu livro O poder simbólico. 

Destacamos, no momento, sua visão de sistema simbólico como criador de realidades. 

Segundo o autor 

 

Os “sistemas simbólicos”, como instrumentos de conhecimento e 

comunicação, só podem exercer um poder estruturante porque são 

estruturados. O poder simbólico é um poder de construção da realidade que 

tende a estabelecer uma ordem gnoseológica: o sentido imediato do mundo (e, 

em particular, do mundo social) supõe aquilo que Durkheim chama o 

conformismo lógico, quer dizer, “uma concepção homogénea do tempo, do 

espaço, do número, da causa, que torna possível a concordância entre as 

inteligências” (BOURDIEU, 1989, p. 9). 

 

Embora fosse necessário um trabalho teórico maior para inserir nossa 

perspectiva nos estudos que tomam por base a proposta de Bourdieu, poderemos, neste 

momento, nos ater ao que ele chama de ordem gnoseológica e compara com o 

conformismo lógico de Durkheim. Em nossa pesquisa, as denominações colaborariam 

com essa homogeneidade do tempo e do espaço, por exemplo, ao se tornar um presente 

constante nas denominações da cidade e um espaço específico para as ações sociais. Em 

outras palavras, a denominação de um bairro se apresenta como se fosse natural, óbvia e 

perene, assim como a área delimitada por ela. 

Essa naturalização das denominações nos direcionaria a questionarmos 

novamente a relação entre conhecimento e poder, desta vez por meio da noção de símbolo 

e do caráter simbólico da denominação dos bairros. 
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4.2 Coleta e procedimentos de análise das biografias 

 

As discussões anteriores sobre a relação entre poder e conhecimento, o nome 

próprio de pessoa e o poder simbólico constroem a base teórica de nossa pesquisa e 

apontam os olhares que tivemos durante a análise das biografias. Precisamos agora 

descrever os procedimentos adotados em nossa análise a fim de esclarecer a próxima 

seção, que discute as análises e apresenta os resultados desta segunda etapa. 

Para lembrar, nossa pesquisa analisa os papéis sociais atribuídos aos homens 

cujos nomes denominam bairros de Fortaleza em biografias disponíveis desses homens. 

Optamos por priorizar as biografias disponíveis na internet por entender que elas estão 

acessíveis à população e, desse modo, permitem a construção de uma imagem para os 

homens cujos nomes são denominações de bairros em Fortaleza. 

Por esse motivo, para a seleção e coleta das biografias, nos valemos do meio 

de pesquisa mais em uso nos dias atuais, a internet. Pesquisamos no Google os seguintes 

termos “biografia nome”, por exemplo, “biografia Autran Nunes”. Como os resultados 

usualmente não trazem as respostas esperadas, selecionamos as dez primeiras páginas que 

traziam informações sobre a vida desses homens até o trigésimo resultado do site de 

buscas, ou seja, a pesquisa cessaria se até o trigésimo resultado não obtivéssemos as dez 

biografias esperadas. 

Vale ressaltar que usamos o termo biografia em seu sentido amplo de discurso 

sobre a vida de uma pessoa. Desse modo, se o texto contemplasse algum fato da vida da 

pessoa cujo nome denomina um bairro, ele faria parte das biografias que iríamos analisar 

nessa pesquisa. Ao final da coleta, foram selecionadas 193 biografias, com média de 6,2 

biografias por pessoa, sendo um homem com apenas uma biografia e dez homens com 

dez biografias para análise (APÊNDICE F). 

Chamou atenção o fato de muitos textos serem semelhantes ou idênticos, 

especialmente quando trata da vida de personalidades locais. Mesmo diante disso, 

mantivemos as biografias semelhantes ou idênticas nas listas de biografias analisadas. 

Após a coleta das biografias, prosseguimos com a identificação dos papéis 

sociais dados aos homens cujos nomes denominam bairros de Fortaleza por meio de 

sintagmas nominais relacionados a determinados grupos e ações relevantes na sua vida. 

Esses papéis foram listados para fazermos a verificação da frequência de aparecimento 

deles nas biografias. A Figura 5 mostra essa primeira parte da análise com as biografias 
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de Álvaro Weyne. Os papéis sociais listados à esquerda com a indicação de sua presença 

(1) em cada das seis biografias disponíveis de Álvaro Weyne (AW001 a AW006). 

 

Figura 5 – Identificação dos papéis sociais de Álvaro Weyne por biografia 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Em seguida, organizamos esses dados de modo a unir os papéis sociais afins 

e escolher até três papéis sociais com maior frequência nas biografias. Observando a 

Figura 6, vemos agora os papéis sociais unidos sob um único rótulo, à esquerda, e a 

porcentagem da frequência de cada papel social à direita. 

 

Figura 6 – Organização dos papéis sociais presentes nas biografias 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Depois dessa etapa, indicamos os três papéis sociais de maior destaque de 

cada pessoa em ordem hierárquica. O primeiro critério foi a frequência, seguido pela 

relevância dado pelos textos a cada papel social. Em caso de empate no terceiro papel 

social de destaque, optamos por não o incluir nos resultados. 

Após a identificação dos principais papéis sociais dos homens cujos nomes 

denominam bairros de Fortaleza, verificamos a segunda parte da nossa hipótese que supõe 

que os papéis sociais variam de acordo com o tempo. Para isso, organizamos uma linha 

do tempo (APÊNDICE G) com os nomes e os papeis sociais encontrados em ordem 

cronológica de denominação. 

Nossa linha do tempo, no entanto, levou em consideração apenas as 

denominações das quais tivemos conhecimento da data por meio das leis de denominação. 

Desse modo, apenas vinte e três denominações e os papéis sociais dos homens que a 

originaram puderam ser organizados na linha do tempo. 

Na seção seguinte, apresentamos os resultados obtidos por meio desses 

procedimentos e as conclusões nas quais chegamos em comparação com nossa hipótese 

inicial. 

 

4.3 Conhecimento disponível nas biografias 

 

Dedicamos esta seção à divulgação das análises das biografias e os resultados 

obtidos em nossa pesquisa. Primeiramente, comentamos os resultados obtidos a partir da 

identificação dos papéis sociais mais frequentes nas biografias analisadas. Em seguida, 

vemos como esses papéis se distribuem na linha do tempo das denominações. 

Considerando apenas o papel social de maior frequência, podemos identificar 

os quatro grupos que mais denominam bairros de Fortaleza com nomes próprios de 

pessoa. Conforme a Tabela 1 abaixo, esses grupos são, em ordem decrescente de 

representantes, o grupo de Empresários, Políticos, Clérigos, Escritores e Juristas. Esses 

cinco grupos correspondem juntos a dezenove dos trinta e um bairros cujas denominações 

são nomes próprios de pessoa, ou seja, quase dois terços desses bairros são denominados 

com o nome de uma pessoa de um desses grupos. O Apêndice H traz a lista completa dos 

papéis sociais e seus representantes enquanto o Apêndice I compara o nome do bairro, do 

homem cujo nome denomina o bairro e de seus papéis sociais mais frequentemente 

mencionados nas biografias. 
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Tabela 1 – Principais papéis sociais dos homens cujos nomes denominam bairros de 

Fortaleza 

PAPEL SOCIAL REPRESENTANTE QUANTIDADE 

Empresário 

Carlito Pamplona 

5 

Dionísio Torres 

Edson Queiroz 

Manuel Dias Branco 

Patriolino Ribeiro 

Político 

Álvaro Weyne 

5 

José Bonifácio 

José Walter 

Presidente Kennedy 

Presidente Vargas 

Clérigo 

Dom Lustosa 

3 João XXIII 

Padre Andrade 

Escritor 

José de Alencar 

3 Quintino Cunha 

Rodolfo Teófilo 

Jurista 

Autran Nunes 

3 Manuel Sátiro 

Olavo Oliveira 
Fonte: Elaborada pelo autor 

 

O uso dos nomes de homens desses grupos em nomes de bairro de Fortaleza 

desenha a memória de Fortaleza textualizada em seu mapa de bairros como base, em 

primeiro lugar, em políticos e empresários, seguidos por clérigos, juristas e escritores. 

Essa escolha tende a fortalecer a imagem desses grupos nos moradores da cidade e, desse 

modo, seu poder simbólico para o controle social. 

Uma análise ampliada dos papéis sociais encontrados identificaria outros 

papéis sociais mais frequentes desempenhados pelos homens cujos nomes denominam 

bairros de Fortaleza. Nessa análise ampliada, os mesmos grupos figuram nas primeiras 

posições, com a exclusão dos clérigos. Para uma melhor visualização dos resultados, 

organizamos as interseções apresentadas Na Figura 7 abaixo que mostram a quantidade 

de representantes de cada grupo social levando em consideração os três papéis sociais 

mais frequentes de cada homem cujo nome denomina bairros em Fortaleza. 
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Figura 7 – Interseção dos papéis sociais mais frequentes nas biografias pelo número 

de representantes 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Podemos perceber que na análise ampliada, vinte e três dos trinta e um 

homens cujos nomes denominam bairros de Fortaleza pertencia a um dos grupos 

mencionados. Isso corresponde a mais de 77% das denominações analisadas. Se 

considerarmos apenas os dois primeiros grupos, podemos concluir que ser político ou 

empresário foi um dos principais papéis sociais de mais da metade dos homens cujos 

nomes denominam bairros em Fortaleza. 

Reiteramos que o uso de nomes de homens desses grupos reforça seu poder 

em outras esferas da sociedade. Se considerarmos o acesso ao discurso das denominações, 

discutida no capítulo anterior, vemos, por exemplo, como o grupo de parlamentares 

controla esse ato. O uso de nomes de políticos em bairros reforça esse mesmo poder 

político na memória da cidade e de seus habitantes. 

Nossa hipótese para o segundo objetivo desta pesquisa previa a mudança de 

grupos priorizados nas denominações de acordo com o tempo. No entanto, ao observar a 

linha do tempo com o papel social dos homens cujos nomes denominam bairros de 

Fortaleza (APÊNDICE G), percebemos que não há uma correspondência direta entre 

tempo e grupo priorizado. 

Trazemos dois recortes da linha do tempo (Figuras 8 e 9) a fim de mostrar 

como o mesmo grupo tem representante em diferentes momentos da história. Há, por 
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exemplo, um escritor em 1966 e outro em 2007. De modo semelhante, há um empresário 

cujo nome denomina um bairro tanto em 1967 como em 2010. 

 

Figura 8 – Linha do tempo do ano da denominação dos bairros com papel social 

mais frequente – Década de 1960 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Figura 9 – Linha do tempo do ano da denominação dos bairros com papel social 

mais frequente – Década de 2000 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Embora não haja mudança de grupos de acordo com o tempo, a identificação 

dos grupos escolhidos para a denominação de bairro indica qual a memória da cidade se 

está criando a partir das denominações nos mapas. Assim, políticos e empresários figuram 

como os papéis sociais de maior destaque nas denominações de bairros de Fortaleza, 

colaborando com a manutenção do seu poder social também no âmbito simbólico. 
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5 SOBRE O DESENVOLVIMENTO HUMANO DO BAIRRO 

 

Nos capítulos anteriores, nos debruçamos sobre o controle da instituição 

sobre as denominações e os papéis sociais priorizados nas denominações. Percebemos 

como o morador não tem acesso às denominações e que os grupos poderosos mantêm seu 

poder também por meio das escolhas das pessoas cujos nomes denominam os bairros de 

Fortaleza. Neste capítulo, procuramos relacionar as condições sociais do espaço medido 

pelo IDH dos bairros e suas denominações. 

Por esse motivo, a pergunta que nos guia nesta etapa consiste em questionar 

quais as condições sociais dos bairros cujas denominações são nomes próprios de pessoa. 

Essa questão permite a junção de alguns fatores já mencionados neste trabalho: buscamos 

integrar ao estudo feito sobre a denominação até o presente momento a questão do espaço 

e, desse modo, investigar a relação entre espaço e denominação no que tange às condições 

sociais daquele. 

Na última etapa dessa pesquisa, procuramos compreender uma face do outro 

lado da denominação dos bairros, a saber, sua relação com o lugar que denomina. Desse 

modo, buscamos tratar a denominação primeiro como o ato de denominar gerido pelo 

poder público que tem suas relações tanto com a pessoa da qual advém a denominação 

quanto com o espaço a que corresponde essa denominação. 

Este capítulo desenvolve, assim, nosso terceiro objetivo especifico, a saber 

 

Objetivo específico 3 – Analisar as relações entre a denominação do bairro e 

condição social do bairro medida de acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH). 

 

Na primeira seção, discutimos o conceito de espaço em relação com a 

realidade social e econômica, a sua denominação e a ligação estabelecida com seus 

moradores. Para isso, apresentamos os trabalhos de Santos e Elias (1994) e Lefebvre 

(2008) sobre a perspectiva social do espaço, Guimarães (2002) e seu estudo sobre 

denominação e, por fim, Augé (1994), que aprofunda os estudos de Certeau (2014) e 

propõe um forte perspectiva antropológica sobre a noção de não lugar. 

A segunda seção explicita os procedimentos utilizados para coleta e análise 

dos dados, especialmente no que se refere ao estudo sobre o IDH dos bairros de Fortaleza 

e a conexão estabelecida com suas denominações. 
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Por fim, reservamos a terceira seção para a apresentação dos resultados 

advindos da comparação entre os dados do IDH e as denominações dos bairros de 

Fortaleza com nomes próprios de pessoa. 

 

5.1 O espaço: condição social, denominação e sujeito 

 

Embora estejamos cientes da complexidade próprio que o tema do espaço 

pode desenvolver em sua relação com o discurso e com o poder, esta seção apresentará 

somente informações relevantes que utilizamos para o desenvolvimento da nossa 

pesquisa. Iniciamos com uma breve caracterização do lugar e do espaço com base na 

leitura de Bergson (2013) da obra de Aristóteles para, em seguida, trazer um 

aprofundamento no âmbito filosófico, político e geográfico da questão do espaço com 

Lefebvre (2008) e Santos e Elias (1994). Posteriormente, mostramos a proposta de Augé 

(1994) sobre os não-lugares. Por fim, discutiremos a noção de bairro e sua função na 

divisão do espaço urbano. 

Na leitura de Bergson (2013) sobre a noção de lugar em Aristóteles, chegou-

se à conclusão de que, embora trate exclusivamente do lugar, Aristóteles abarcava 

também, em sua teoria, reflexões sobre o espaço. Essa conclusão respondia à crítica dos 

filósofos modernos, como Leibniz, sobre a negligencia de Aristóteles em tratar do espaço, 

considerado de maior relevância para eles. 

Para entendermos a diferença entre lugar e espaço, recorramos ao final do 

livro do Bergson (2013, p. 166-167), que nos elucida que 

 
O espaço [...] quis ele [Aristóteles] assim reduzir aos corpos para que o lugar 

substituísse o espaço, a inclusão das coisas finitas nas coisas substituísse o 

teatro infinito do movimento. Por esse artifício, não apenas sepultou o espaço 

nos corpos, mas sepultou também, se posso dizer, a própria questão. 

 

Considerando essa perspectiva, podemos perceber que o lugar é tido como 

coisa imóvel e distinta dos corpos enquanto o espaço compreende o movimento e sua 

existência liga-se aos próprios corpos. Para Bergson (2013), o lugar em Aristóteles não é 

nem matéria, nem forma, nem causa e nem o vazio. O lugar estaria entre os geradores de 

movimento, embora ele em si não se mova.  O conceito resumido de lugar, distribuído 

por todo o livro, caracteriza-o como "limite interior e superfície do continente". 

Retomando a diferença entre lugar e espaço, podemos agora visualizar como 

nem a matéria, ou o corpo, nem o movimento representam um fator de influência nessa 
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concepção de lugar. Veremos mais adiante que a noção de espaço não consegue se manter 

independente desses fatores. Essa visão aristotélica de lugar colaborará em nossa pesquisa 

tanto como um apoio nas reflexões sobre a totalidade e suas partes como também um 

suporte teórico do imóvel ao pensarmos a movimentação do espaço. 

No espaço, portanto, encontramos a matéria, o corpo. E inúmeras são as áreas 

em que se trate, de modo central ou periférico, de noções relativas ao espaço. 

Convocaremos para nossa pesquisa as reflexões filosóficas e uma noção dialética do 

espaço em Lefèbvre (2008) e as ponderações da geografia, ciência que toma como objeto 

o espaço, por Santos e Elias (1994). 

Para compreender o conceito de espaço, Lefébvre (2008) apresenta quatro 

hipóteses sobre como o espaço pode ser concebido. Na primeira hipótese, o espaço é o 

lugar puro, das aplicações matemáticas, visto apenas na sua materialidade física. Em 

oposição à primeira hipótese, a segunda hipótese concebe o lugar como produto da ação 

humana e seu estudo utiliza a descrição como principal ferramenta. A terceira hipótese 

pretende estar entre as duas primeiras ao conceber o espaço como meio, instrumento 

utilizado para alguma finalidade social. A quarta hipótese aprofundaria a terceira ao 

conceber o espaço como reprodutor das relações sociais de produção e pode ser concebido 

no núcleo do sistema capitalista vigente. 

Como sua proposta se desenvolve com base na última hipótese, que é um 

desdobramento da terceira, discutiremos essas hipóteses a fim de esclarecermos seu uso 

em nossa pesquisa. 

Na sua terceira concepção de espaço, Lefevbre (2008, p. 45) defende que o 

espaço é visto como “um instrumento político intencionalmente manipulado”. Essa 

manipulação pertence a algum grupo ou classe, como o Estado ou a burguesia, que detém 

poder na sociedade a fim de fazê-lo veicular “as normas e os valores da sociedade 

burguesa, de início, o valor de troca e a mercadoria, isto é, o fetichismo” (LEFEVBRE, 

2008, p. 47). 

Essa concepção, no entanto, realça o espaço instrumentalizado como objeto 

da relação entre produção e consumo. A proposta de Lefébvre (2008), expressa na sua 

quarta hipótese, consiste em entender o espaço como meio da re-produção das relações 

sociais de produção que “se efetua através da cotidianidade, através dos lazeres e da 

cultura, através da escola e da universidade, através das extensões e proliferações da 

cidade antiga, ou seja, através do espaço inteiro.” (Lefebvre, 2008, p.48-49). 
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Essa universalidade dada ao espaço a fim de transformá-lo num meio de re-

produção das relações sociais de produção tem suporte numa característica da sociedade 

atual, que se apresenta como “conjunta-disjunta, dissociada, mantendo uma unidade, a do 

poder, na fragmentação” (LEFEBVRE, 2008, p.49) 

Em nossa pesquisa, adotamos uma concepção de espaço próxima à quarta 

proposta de Lefébvre (2008). A divisão da cidade de Fortaleza em bairros e, 

administrativamente, em regionais funciona como meio de manter a unidade do poder por 

meio da sua fragmentação. Em outras palavras, quando nos debruçamos sobre a 

denominação de um bairro, temos em vista que ele está diretamente veiculado ao 

município como um todo, de onde advém sua significação e seu uso pelos grupos mais 

poderosos. Além disso, esse espaço cuja denominação nos interessa e que também o 

constitui, re-produz as relações da sociedade inteira como relações sociais de produção. 

Essa abordagem social com origem marxista que encontramos na proposta 

filosófica de Lefébvre (2008) encontra uma faceta também na área da geografia com 

Santos e Elias (1994), autor que busca renovar a concepção de espaço em sua área de 

conhecimento por meio de uma perspectiva que inclua as questões sociais. Para os 

autores, 

 
O espaço deve ser considerado com um conjunto indissociável de que 

participam, de um lado, certo arranjo de objetos geográficos, objetos naturais 

e objetos sociais, e, de outro, a vida que os preenche e os anima, seja a 

sociedade em movimento. O conteúdo (da sociedade) não é independente, da 

forma (os objetos geográficos), e cada forma encerra uma fração do conteúdo. 

O espaço, por conseguinte, é isto: um conjunto de formas contendo cada qual 

frações da sociedade em movimento. As formas, pois, têm um papel na 

realização social (SANTOS; ELIAS, 1994, p. 10). 

 

Essa diferenciação entre sociedade e objetos geográficos, naturais e sociais se 

evidencia quando Santos e Elias (1994) distingue paisagem e espaço. Segundo os 

pesquisadores, paisagem 

 
[..] é a materialização de um instante da sociedade. Seria, numa comparação 

ousada, a realidade de homens fixos, parados como numa fotografia. O espaço 

resulta do casamento da sociedade com a paisagem. O espaço contém o 

movimento. Por isso, paisagem e espaço são um par dialético. Complementam-

se e se opõem. Um esforço analítico impõe que os separemos como categorias 

diferentes, se não queremos correr o risco de não reconhecer o movimento da 

sociedade. (SANTOS; ELIAS, 1994, p. 25) 

 

Com base nessa divisão entre paisagem e espaço, Santos e Elias (1994) insere 

a questão da produção. Ele defende que a paisagem se organiza segundo as práticas de 

produção, circulação, distribuição e consumo e o espaço tem suas exigências dos 
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processos próprios de produção ao qual está veiculado. Tendo isso em vista, ele conclui 

que “a paisagem urbana é mais heterogênea, já que a cidade abarca diversos tipos e níveis 

de produção. Cada instrumento de trabalho tem uma localização específica, que obedece 

à lógica da produção [...]” (SANTOS; ELIAS, 1994, p. 23). 

Essa heterogeneidade da paisagem urbana se torna mais nítida quando ele 

acrescenta a questão da história em sua composição. 

 
A paisagem não se cria de uma só vez, mas por acréscimos, substituições; a 

lógica pela qual se fez um objeto no passado era a lógica da produção daquele 

momento. Uma paisagem é uma escrita sobre a outra, é um conjunto de objetos 

que têm idades diferentes, é uma herança de muitos diferentes momentos. Daí 

vem a anarquia das cidades capitalistas. Se juntos se mantêm elementos de 

idades diferentes, eles vão responder diferentemente às demandas sociais. A 

cidade é essa heterogeneidade de formas, mas subordinada a um movimento 

global. O que se chama desordem é apenas a ordem do possível, já que nada é 

desordenado. (SANTOS; ELIAS, 1994, p. 23) 

 

Partindo dessas afirmações, alguns aspectos do trabalho de Santos e Elias 

(1994) podem contribuir com a concepção de espaço com a qual trabalhamos. Iniciando 

com os últimos apontamentos feitos, os autores nos propiciam uma adequação do que 

entendemos como a paisagem urbana na nossa pesquisa sobre as denominações dos 

bairros. Uma vez que as denominações dos bairros se encontram em momentos diversos 

da história da cidade, temos em mente que as relações de poder que as conceberam e as 

quais reproduzem variam de acordo com o momento histórico em que se denominou o 

bairro. Assim entendemos que nossa pesquisa fará uma leitura com base na 

contemporaneidade em que se encontram as denominações.  

Sobre a questão da produção, a proposta de Santos e Elias (1994) que 

apresentamos sobre o espaço não atinge o aprofundamento feito por Lefébvre (2008), 

pois o considera ainda como mero instrumento de uso político ou comercial. Como já 

definimos anteriormente, adotamos nesse sentido a postura de Lefébvre (2008) que o 

concebe na re-produção das relações sociais de produção. 

Por fim, quando propõe que o espaço não se constitui apenas pelas formas 

geográficas, naturais e sociais, mas também pelo movimento que elas adquirem quando 

ganham vida nas práticas sociais, Santos e Elias (1994) nos chama a atenção para encarar 

o espaço com o qual lidamos como algo em constante mudança, inerte apenas quando é 

tratado como paisagem. Assim são os bairros de Fortaleza e suas denominações, espaços 

que se atualizam sem cessar e nomes que recebem sentidos multiformes no tempo. 



77 

 

 

Retomando o conceito aristotélico de lugar como algo inerte, mas que contém 

movimento, e, consequentemente, sua concepção de espaço como algo relacionado ao 

movimento, podemos perceber como as propostas de Lefébvre (2008) e Santos e Elias 

(1994) para o espaço contemplam, cada um à sua maneira, certo grau de movimento. 

Uma nova questão sobre o lugar retorna para nossa pesquisa quando 

consideramos a relação entre os sujeitos e os espaços a partir da proposta de não-lugares 

em Augé (1994). Esse autor se propõe a estudar a antropologia da pós-modernidade a 

partir de três grandes modificações que se caracterizam como uma superabundância 

factual, espacial e a individualização das referências. Ele centraliza sua análise na 

oposição entre lugar antropológico e o não lugar. Em seu trabalho, Augé (1994) reserva 

o termo 

 
[...] “lugar antropológico” àquela construção concreta e simbólica do espaço 

que não poderia dar conta, somente por ela, das vicissitudes e contradições da 

vida social, mas à qual se referem todos aqueles a quem ela designa um lugar, 

por mais humilde e modesto que seja. É porque toda antropologia é 
antropologia da antropologia dos outros, além disso, que o lugar, o lugar 

antropológico, é simultaneamente princípio de sentido para aqueles que o 

habitam e princípio de inteligibilidade para quem o observa (AUGÉ, 1994, p. 

51). 

 

Partindo dessa perspectiva, o autor cita algumas características que 

diferenciam o lugar antropológico do não lugar. Para ele, enquanto o lugar se define como 

identitário, relacional e histórico, um não lugar não pode ser definido nem como 

identitário, nem como relacional, nem como histórico. Diante dessa diferença, Augé 

(1994, p. 73-74) defende que 

 

[...] a supermodernidade é produtora de não-lugares, isto é, de espaços que são 

em si lugares antropológicos e que [...] não integram os lugares antigos: estes, 

repertoriados, classificados e promovidos a “lugares de memória”, ocupam aí 

um lugar circunscrito e específico. Um mundo onde se nasce numa clínica e se 

morre num hospital, onde se multiplicam, em modalidades luxuosas ou 

desumanas, os pontos de trânsito e as ocupações provisórias [...] onde se 

desenvolve uma rede cerrada de meios de transporte que são também espaços 

habitados [...], um mundo assim prometido à individualização solitária, à 

passagem, ao provisório e ao efêmero [...] 

 

Mesmo diante do corte feito entre lugar e não-lugar, Augé (1994) os concebe 

como “polaridades fugidias: o primeiro nunca é completamente apagado e o segundo 

nunca se realiza totalmente” (AUGÉ, 1994, p. 74). Isso nos revela a complexidade da 

relação entre sujeitos e espaços uma vez que o caráter identitário dado por um sujeito a 

um lugar não desaparece totalmente para dar vez ao não-lugar, para o qual o sujeito nunca 

estará totalmente livre. 



78 

 

 

Essa abordagem proveniente da antropologia nos auxilia, mesmo que 

inicialmente, em nossa pesquisa especialmente no caso da análise das condições sociais 

do bairro medidas pelo IDH. Acreditamos que as condições sociais dos bairros podem 

ajudar a reconhecer as características sociais dos bairros quando tomados como lugares 

do compromisso identitário, relacional e histórico. 

Para finalizar os apontamentos sobre o espaço que colaboram com nossa 

pesquisa, vale ressaltar a perspectiva que ela tem sobre o bairro no todo da cidade. A fim 

de definirmos nossa posição, utilizamos questões propostas por Jacobs (2000) quando se 

dedica a estudar o funcionamento das grandes cidades estadunidenses. 

Jacobs (2000) assume o questionamento feito por Reginald Isaacs14 sobre a 

utilidade do conceito de bairro em metrópoles. Para Isaacs, esse conceito sofre grandes 

quedas se consideramos a mobilidade que os moradores urbanos possuem. 

 
Eles costumam escolher, em toda a cidade e até fora dela, o trabalho, o dentista, 

o lazer, amigos, lojas, entretenimento e até mesmo, em certos casos, a escola 

dos filhos. Os moradores urbanos, diz Isaacs, não se prendem ao 

provincianismo de um bairro – e por que o fariam? A vantagem das cidades 

não é justamente a variedade de opções e a fartura de oportunidades? 

(JACOBS, 2000, p. 127). 

 

Esse questionamento provém da perspectiva que se costumava ter sobre o 

bairro como uma cidade em miniatura dentro da cidade. Essa concepção, de fato, sofre 

consequências se inserirmos a mobilidade em nossas reflexões. No entanto, a autora 

assume que “Até mesmo o mais citadino dos cidadãos se importa com o ambiente da rua 

e do distrito em que mora, sejam quais forem suas opções fora deles; e os moradores 

comuns das cidades dependem bastante de seu bairro na vida cotidiana que levam.” 

(JACOBS, 2000, p. 128). Essa posição dá continuidade à reflexão sobre a função do 

bairro na cidade. Ela propõe três tipos de bairro15 com os quais vale a pena se debruçar: 

“(1) a cidade como um todo; (2) a vizinhaça de rua; e (3) distritos extensos, do tamanho 

de uma subcidade, compostos por 100 mil habitantes ou mais, no caso de cidades 

maiores.” (JACOBS, 2000, p.128-129). 

Mesmo diante da diferença entre as formas de divisão das cidades 

estadunidenses e das cidades brasileiras, podemos adotar o que Jacobs (2000) chama de 

distritos como os bairros com os quais trabalhamos. 

                                                 
14 A autora não cita referência para esse trabalho. 
15 Em língua inglesa, a palavra neighborhood, embora seja usada como tradução da palavra bairro, possui 

um sentido que a aproxima do sentido mais amplo de vizinhaça (neighbor = vizinho).Isso permitiu a 

divisão proposta por ela dos tipos de bairro. 
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Embora reconheça a dificuldade de autogestão dos distritos, a autora 

identifica como sua principal função “servir de mediador entre as vizinhanças que são 

indispensáveis, mas não tem força política, e a cidade como um todo, inerentemente 

poderosa.” (JACOBS, 2000, p. 133) 

Se adaptarmos suas observações para a cidade de Fortaleza e seus bairros a 

fim de as aproveitarmos em nossa pesquisa, podemos afirmar que, em Fortaleza, os 

bairros também podem funcionar como intermediários entre o município e as vizinhanças 

de rua. Embora não possua poder político institucionalizado, os bairros se destacam por 

sua força simbólica quando confrontam a cidade como um todo. 

Portanto, em nossa pesquisa, os bairros são divisões na cidade que se mantém 

devido a sua força simbólica. Por meio dela, o bairro pode alcançar algum nível do poder 

político e intermediar as ações em partes específicas do espaço que ele compreende. Além 

disso, sua denominação é concebida como integrante essencial da força simbólica do 

bairro e sem a qual ele mudaria em sentido. Por fim, os bairros não são entendidos como 

unidades autônomas ou como minicidades, mas são tomados como divisão do município 

de Fortaleza, ao qual é subordinado. 

Todas as observações realizadas nesta seção sobre o lugar e o espaço 

pretendem realçar a área a qual nos propomos analisar por meio desta pesquisa. 

Entendemos que a denominação possui uma dupla relação: uma relação com o espaço 

que denomina e com o poder que a produz e que ela re-produz. Embora uma outra relação 

possa ser desenvolvida a partir do espaço e do poder, essa questão não será a principal 

em nosso trabalho. 

 

5.2 Procedimentos para o estudo entre espaço e denominação 

 

Nos objetivos específicos anteriores, desenvolvidos nos capítulos 3 e 4, os 

bairros foram estudados pelo ato que resultou em sua denominação e pelos impactos 

dessas escolhas na memória da cidade, ou seja, analisamos aspectos discursivos das 

denominações dos bairros. 

Nesse capítulo, o foco recai sobre os aspectos sociais e espaciais dos bairros 

de Fortaleza com nomes próprios de pessoa. Para iniciar esse estudo, buscamos visualizar 

no mapa e a partir de dados espaciais e populacionais, a área que corresponde a bairros 

com nomes próprios de pessoa na cidade de Fortaleza e o número aproximado de 

habitantes desses bairros. 
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Para esse primeiro contato, consideramos os dados publicados pelo IPECE 

(MEDEIROS; MENEZES, 2012) a população dos bairros, segundo censo IBGE 2010, e 

calculamos a área correspondente aos bairros com nomes próprios de pessoa segundo os 

números publicados pelo Laboratório de Estudos de População - LEPOP  

(POPULAÇÃO, [201-?]). 

Em seguida, procuramos dados sobre o IDH de cada bairro do município de 

Fortaleza. Atribuímos o IDH dos bairros e sua classificação segundo publicação da 

Prefeitura Municipal de Fortaleza (FORTALEZA, [201?)). Essa publicação toma como 

referência o censo realizado pelo IBGE em 2010. Adaptamos o mapa a fim de destacar 

apenas os bairros com nomes próprios de pessoa (ANEXO I). 

Avaliou-se os bairros no que se refere a renda, educação e longevidade. A 

partir de dados sobre essas áreas, chegou-se ao resultado do IDH. Quanto mais próximo 

de número 1, melhor o desenvolvimento humano do bairro. 

Como mencionado anteriormente, os bairros de Fortaleza com nomes 

próprios de pessoa foram denominados, pelo menos, desde o ano de 1948, ano da 

denominação do bairro Carlito Pamplona (FORTALEZA, 1948). Assumimos nessa 

pesquisa que as principais características desses bairros não se alteraram 

consideravelmente em relação ao todo da cidade. Ademais, as medidas do IDH por bairro 

não aconteceram anteriormente ou concomitante ao início das denominações de bairros 

com nomes próprios de pessoa, fato que permitiria uma análise mais apropriada da relação 

entre denominação e condição social do bairro. 

Tendo os números referentes ao IDH dos bairros de Fortaleza, decidimos 

comparar o grupo dos bairros com nomes de pessoa e o total de bairros de Fortaleza no 

que diz respeito à classificação do IDH seguida em nossa pesquisa. Desse modo, 

pretendemos verificar se o grupo de bairro com nomes próprios de pessoa se distingue 

em IDH dos demais bairros da cidade. 

Finalmente, analisamos os bairros segundo a relação entre IDH e papéis 

sociais dos homens cujos nomes denominam os bairros a fim de verificar a existência de 

divisão dos grupos utilizados para denominações segundo o IDH (ANEXO J). 

Acreditamos que os procedimentos descritos acima permitem atingir o 

terceiro objetivo proposto para essa pesquisa. Reconhecemos, no entanto, que outros 

aspectos que relacionam as denominações e os bairros podem ser pesquisados. De 

qualquer modo, nossa pesquisa lança uma primeira luz sobre a face do bairro ligado às 

suas características espaciais e sociais. 
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A seção seguinte expõe os resultados referentes ao nosso terceiro objetivo 

específico e direciona nossas discussões para o fechamento de nossos esforços em 

relacionar poder e denominação nesta dissertação. 

 

5.3 Condição social do bairro e sua denominação 

 

Para uma análise das relações entre denominação e poder, abordaremos, 

mesmo que inicialmente, a relação da denominação com o espaço do bairro por ela 

denominado. Faremos esse primeiro contato levando em consideração a condição social 

do bairro medido pelo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). 

Tomando o grupo dos bairros com nomes próprios de pessoa, podemos 

afirmar que ele representa pouco mais de 25% dos bairros de Fortaleza. Em números 

absolutos, 31 dos 120 bairros de Fortaleza têm nomes próprios de pessoa. A área desses 

bairros equivale, aproximadamente, a 23% da área da cidade e abriga, aproximadamente, 

24% da população de Fortaleza (POPULAÇÃO, [201-?]). 

Primeiramente, vemos como o grupo dos bairros se apresentam em 

comparação ao todo dos bairros da cidade. A Tabela 2 abaixo mostra em números 

absolutos e relativos a quantidade de bairros em cada uma das faixas de classificação 

adotada em nossa pesquisa. 

 

Tabela 2 – Comparação entre os níveis do IDH nos bairros com nomes de pessoa e 

em todos os bairros de Fortaleza 

IDH do bairro 
Bairros com nomes de pessoa Todos os bairros 

Total Porcentagem Total Porcentagem 

Muito alto 

(0,7001-1) 
2 7% 8 7% 

Alto 

(0,5001-0,7000) 
4 13% 20 17% 

Médio 

(0,3501-0,5000) 
10 33% 28 24% 

Baixo 

(0,2501-0,3500) 
10 33% 33 28% 

Muito Baixo 

(0,0001-0,2500) 
4 13% 28 24% 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Fortaleza ([201?]) 

 

Vale mencionar que não foi calculado o IDH de um bairro com nome próprio 

de pessoa, a saber, o bairro Olavo Oliveira, assim como o nome de outros dois bairros. 
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Por esse motivo, a soma dos bairros resulta em trinta nos bairros com nomes de pessoa e 

cento e dezessete quando contamos todos os bairros da cidade. 

Na leitura da tabela, portanto, podemos afirmar que, se considerarmos o grupo 

dos bairros com nomes de pessoa no todo da cidade, eles obedecem a mesma proporção 

desigual de condições sociais segundo o IDH de cada bairro. Enquanto poucos bairros 

possuem um IDH considerado muito alto, a maior parte dos bairros se encontram na faixa 

em que o IDH é considerado médio, baixo ou muito baixo. 

Esse resultado sinaliza que nossa hipótese inicial, na qual os bairros com 

maior IDH recebem as denominações de empresários, políticos, ou outros grupos de 

poder econômico ou social elevados, não se sustentaria uma vez que esses grupos 

representam a maior parte das denominações enquanto os bairros com alto IDH são mais 

escassos. 

Realizamos, portanto, a comparação entre o IDH e os papéis sociais de maior 

frequência nas biografias disponíveis dos homens cujos nomes denominam bairros de 

Fortaleza, conforme resultados apresentados na seção 4.3. 

Destacamos abaixo os cinco bairros com maior e menor IDH e os papéis 

sociais dos homens das quais recebem as denominações a fim de justificarmos nossos 

resultados. Para a lista completa dos bairros com nomes próprios de pessoa, ver Apêndice 

J. 

 

Tabela 3 – Bairros de Fortaleza com nomes próprios de pessoa com maior IDH e os 

papéis sociais mais frequentes nas biografias 

BAIRRO IDH NÍVEL PAPEL SOCIAL 

Dionísio Torres 0,8597 
Muito alto 

Empresário, Farmacêutico 

Patriolino Ribeiro 0,7678 Empresário 

Joaquim Távora 0,6625 

Alto 

Militar, Engenheiro, Educador 

José Bonifácio 0,6438 Político, Pesquisador, Educador 

Amadeu Furtado 0,5877 Médico, Político 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 4 – Bairros de Fortaleza com nomes próprios de pessoa com menor IDH e os 

papéis sociais mais frequentes nas biografias 

BAIRRO IDH NÍVEL PAPEL SOCIAL 

Parque Presidente Vargas 0,1352 

Muito baixo 

Político, Jurista, Militar 

Planalto Ayrton Senna 0,1683 Esportista, Empresário, Filantropo 

Autran Nunes 0,1821 Jurista, Educador 

Quintino Cunha 0,2225 Escritor, Jurista, Político 

Dias Macêdo 0,2710 Baixo Servidor público, Contador 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Conforme a tabela acima, os bairros com maiores IDH em Fortaleza são de 

empresários, seguidos por militar, político e médico. Do outro lado da lista, os bairros 

com menores IDH foram denominados com nomes de político, esportista, jurista, escritor 

e servidor público. 

Com base nesses resultados, não podemos afirmar, em definitivo, a existência 

de uma relação entre denominação e condição social do bairro. No entanto, não podemos 

deixar de mencionar a ausência de escritores e juristas entre os bairros com maior IDH, 

enquanto nomes de empresários figuram como denominação nos dois bairros de maior 

IDH. 

Embora não tenhamos feito nossa análise numa perspectiva temporal, 

podemos, a título de ilustração, considerar o caso do bairro Patriolino Ribeiro, 

denominado em 2010, no mesmo ano em que ocorreu o censo que resultou no IDH dos 

bairros utilizados nessa pesquisa. Nesse caso específico, o bairro escolhido para receber 

a denominação desse empresário foi o Guararapes, bairro com o quinto maior IDH da 

cidade, localizado próximo aos demais bairros com maiores índices. 

Retomando a discussão sobre a participação dos moradores na denominação 

dos bairros, desenvolvida no capítulo 3, decidimos averiguar o IDH dos bairros que 

receberam sua denominação com participação popular. O Planalto Ayrton Senna possui 

um IDH classificado como muito baixo, 0,1683, enquanto o bairro Dom Lustosa possui 

um índice considerado baixo, a saber, 0,3201. O índice do bairro José de Alencar aparece 

pouco maior que o do Dom Lustosa, sendo considerado médio com 0,3770. 

Portanto, entre os bairros cujas denominações envolveram a participação dos 

moradores, o IDH é inferior a 0,3770, sinalizando para o baixo nível de desenvolvimento 

humano nessas áreas. Embora não tenhamos lançado essa perspectiva em nossos 

objetivos, indicamos a possibilidade de se fazer uma análise mais aprofundada que 

poderia indicar a relação entre denominação do bairro por moradores e baixo IDH. 

Nesse objetivo, buscamos indicar que o estudo das denominações dos bairros 

pode seguir para sua relação com o espaço a fim de investigar outros modos de atuação 

do poder quando tratamos dos bairros de Fortaleza. Embora nossos resultados tenham 

indicado a falta de permanente relação entre denominação e condição social do bairro, 

pudemos descobrir outros caminhos que um estudo desse tema poderia analisar.  



84 

 

 

6 CONCLUSÃO 

 

Nossa pesquisa se dedicou a analisar as relações entre poder e as 

denominações dos bairros com nomes próprios de pessoa. Isso exigiu um recorte desse 

objeto que pudesse contemplar seus principais aspectos uma vez que a denominação 

marca de forma mais evidente o complexo encontro entre a linguagem e o espaço. 

Antes de revisitarmos nossos objetivos e hipóteses, é necessário reafirmar o 

pressuposto que a língua, inclusive em uso nas denominações, não se caracteriza como 

um rótulo ou algo semelhante. As denominações de bairros em estudo permitiram uma 

análise sob a perspectiva social capaz de desvelar as implicações das escolhas no 

funcionamento das práticas que envolvem o poder social. 

Desenvolveremos essa afirmação a partir da análise dos resultados obtidos 

em comparação com nossos objetivos e hipóteses. Faremos, inicialmente, a apresentação 

dos resultados dos objetivos específicos para visualizar nossa proposta geral de analisar 

a relação entre poder e denominação. 

Depois de apresentarmos os resultados da pesquisa, apresentamos também 

seus limites e as possibilidades possíveis de trabalhar ainda nessa perspectiva da relação 

entre poder e denominação. Em seguida, apontamos também outros caminhos que podem 

partir dos estudos feitos neste trabalho ou resolver questões referentes a campos não 

explorados nesta conclusão. 

Por fim, assumiremos uma posição política sobre as denominações de bairros, 

em especial sobre denominações de bairros com nomes próprios de pessoa. Desse modo, 

apresentamos essa pesquisa como possibilidade de incitar a reflexão e a mudança nas 

práticas discursivas relacionadas à cidade. 

 

*** 

 

Recordamos nesse momento os três objetivos específicos de nossa pesquisa e 

as hipóteses referentes a cada um deles. Em seguida, comparamos os resultados obtidos 

com as hipóteses propostas a fim de averiguar a exatidão da nossa primeira visão sobre o 

tema em estudo. 

No primeiro objetivo específico, buscamos analisar o modo de acesso ao 

discurso das denominações dos bairros de Fortaleza com nomes próprios de pessoa com 

base tanto na legislação que define o processo de denominação como na legislação que 
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denomina bairros com nomes próprios de pessoa. Nossa hipótese relacionada a esse 

objetivo acreditava que o discurso das denominações dos bairros de Fortaleza estivesse 

sob o controle dos grupos políticos. Utilizando a estrutura legislativa já estabelecida, os 

grupos políticos teriam tomado a iniciativa na criação e denominação da maioria dos 

bairros com nomes próprios de pessoa sem a consulta ou contra os interesses dos 

moradores desses bairros. Mesmo diante desse cenário, haveria bairros cujas 

denominações tivessem sido feitas a partir da iniciativa dos moradores do bairro. 

Nossas análises apontaram resultados semelhantes à nossa hipótese. No que 

se refere ao controle do ato de denominação, ele pertence à esfera política e seus 

procedimentos preveem, desde 2012, para casos que dizem respeito ao bairro ou distrito, 

a necessária manifestação de pelo menos 5% dos eleitores domiciliados no local. No 

entanto, nenhum dos bairros de Fortaleza com nomes próprios de pessoa foi denominado 

segundo essa prática. As leis anteriores não mencionam a necessidade de aprovação 

popular para os casos de denominação de bairros. 

No que diz respeito à tomada de iniciativa para a denominação de bairros, das 

vinte e três leis de denominação analisadas, apenas três mencionam a participação 

popular, sendo que, em duas delas, a iniciativa é dada aos moradores enquanto outra não 

manifesta isso de forma nítida. 

O acesso ao discurso das denominações esteve sob o controle dos grupos 

políticos sem previsão de manifestação popular. Os moradores foram silenciados nessa 

prática, não podendo denominar o local onde habitavam. Poucos são os casos de quebra 

desse silenciamento; nesses casos, os moradores puderam escolher a denominação de seu 

bairro. 

O tema do silenciamento, embora tenha sido apenas introduzido em nossa 

pesquisa, tem seu aspecto enunciativo quando atribuído ao grupo de moradores, mas 

também se manifesta de modo insistente no seu aspecto semântico-discursivo no 

momento em que se diz algo para não se dizer nenhum outro. 

Esse segundo aspecto foi melhor trabalhado sob o nosso segundo objetivo 

específico a partir da análise das biografias dos homens cujos nomes denominam bairros 

de Fortaleza. Recordamos a ausência de nomes de mulheres nas denominações de bairros 

de Fortaleza a fim de sinalizar esse silenciamento proveniente da desigualdade de gênero 

também na sociedade brasileira. 

Nosso segundo objetivo específico consistiu em analisar o conhecimento 

disponível sobre os grupos sociais priorizados nas denominações dos bairros de Fortaleza 
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com nomes próprios de pessoa por meio de uma análise das regularidades de informações 

presentes nas biografias disponíveis desses homens. A hipótese referente a esse objetivo 

defendia que os conhecimentos disponíveis sobre os homens cujos nomes denominam 

bairros de Fortaleza justificariam sua denominação. Numa perspectiva diacrônica, 

diferentes conhecimentos sobre os grupos seriam priorizados nas denominações dos 

bairros de Fortaleza. Haveria uma mudança da prioridade dada aos grupos de artistas, 

escritores e juristas para, mais recentemente, priorizar o grupo dos empresários. 

A questão do conhecimento disponível sobre esses homens foi restrita aos 

papéis sociais que ela desempenhava segundo suas biografias. Esses papéis sociais foram 

reunidos a fim de criarmos os grupos aos quais esses homens pertenciam. De fato, são as 

biografias as principais justificativas nos projetos de denominação de bairros. 

Identificamos os papéis sociais de político e de empresário como os dados 

biográficos mais frequentes nas biografias analisadas, seguidos de juristas e escritores. 

Nossa hipótese de mudança de prioridade segundo o tempo da denominação não foi 

confirmada uma vez que há registros de homens que pertenceram a um mesmo grupo em 

diferentes momentos da história das denominações de bairros de Fortaleza com nomes 

próprios de pessoa. 

Se considerarmos apenas os dois papéis sociais mais frequentes nas 

biografias, os de políticos e empresários, e como a denominação de bairro atua como 

poder simbólico sobre os moradores da cidade, o grupo de políticos mantém, assim como 

no ato da denominação, maior controle social. O grupo de empresários remete a outra 

esfera do poder inerentemente relacionado ao poder político em nosso país, o poder 

econômico. 

Portanto, as escolhas das denominações de bairros de Fortaleza priorizaram 

os grupos indistintamente ao longo do tempo principalmente homens do grupo de 

políticos ou empresários, reforçando seu poder político e econômico também na memória 

da cidade. 

Tendo analisado nos dois primeiros objetivos específicos questões mais 

ligadas à prática discursiva das denominações de bairros, resolvemos analisar em nosso 

terceiro objetivo específico seu aspecto voltado para o bairro como um espaço social na 

cidade de Fortaleza. 

Nosso terceiro objetivo específico pretendeu analisar as relações entre a 

denominação do bairro e condição social do bairro medida de acordo com o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH). Nossa hipótese previa que denominações que se 
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referem a homens de maior poder econômico ou influência política são usadas para 

denominar bairros de também maior poder econômico a fim de manter esse poder também 

na memória da cidade. 

Nessa última etapa da pesquisa buscamos dar início a uma análise da face da 

denominação voltada para o bairro. Como anunciamos no início desta dissertação, a 

denominação tanto mantém contato com o nome que lhe deu origem como com o espaço 

que denomina. 

A comparação entre IDH dos bairros de Fortaleza em 2010 e os papéis sócias 

dos homens cujos nomes denominam bairros de Fortaleza conclui que não podemos 

afirmar que há uma relação direta entre essas variáveis. Isso se manifesta evidente logo 

que verificamos o IDH desses bairros uma vez que poucos bairros têm IDH considerado 

alto ou muito alto enquanto é maior o número de bairros cujos nomes são de empresários 

ou outros grupos de maior poder econômico. 

No entanto, essa afirmação funciona particularmente no caso do bairro 

Patriolino Ribeiro, denominado em 2010, cujo papel social presente em suas biografias é 

o de empresário. Essa denominação foi dada a um bairro de IDH considerado muito alto, 

o que contribuiria para a dupla valorização da denominação como nome de uma pessoa 

de alto poder econômico numa área de alto desenvolvimento humano. 

Resumimos nos parágrafos seguintes os resultados obtidos por meio das 

análises realizadas com o intuito de construir uma resposta mais abrangente para a questão 

da relação entre denominação e poder levantada em nossa pesquisa. 

No primeiro objetivo específico, confirmamos o domínio das instituições 

políticas na escolha das denominações. O acesso como lugar de produção e recepção dos 

discursos esteve sob o controle dos parlamentares e os moradores costumam ser 

silenciados nessa relação. 

No segundo objetivo específico, os estudos apontam que os grupos 

priorizados nas denominações são políticos e empresários, seguidos de juristas e 

escritores. Além disso, eles não se distinguem quanto à época das denominações. Esses 

grupos reforçam seu poder social também por meio do poder simbólico das 

denominações. 

No terceiro objetivo específico, vimos que os bairros com nomes próprios de 

pessoa não pertencem a um mesmo nível de desenvolvimento humano, mas seguem a 

proporção da cidade como um todo. Por esse motivo, os grupos mais priorizados, de 

políticos e empresários, não são sempre em áreas de alto IDH. 
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Nossas conclusões mais gerais sobre a relação entre poder e denominação 

mostram a função da instituição como reguladora dos discursos de denominação e a 

relação entre a instituição e os grupos priorizados nas denominações. Assim, o grupo de 

políticos tomaram a iniciativa da maioria das denominações e denominaram bairros 

principalmente com nomes de políticos e empresários a fim de manter a nível simbólico 

o poder sobre o mapa da cidade. Embora não haja correspondência frequente entre IDH 

e papel social da pessoa cujo nome denomina bairros de Fortaleza, essa relação prevalece 

nos dois bairros de maior IDH denominados sob o nome de homens do grupo de 

empresários. 

Diante da revisão dos resultados de nossas análises, levantamos outras 

questões que poderiam aparecer em nossa pesquisa e melhorar os resultados encontrados. 

Uma vez que o estudo da linguagem e da cidade abrange complexos níveis de análise, 

ressaltamos a contribuição de nossa pesquisa em nível de estudo sobre denominação e 

poder. 

De modo geral, nossa pesquisa parte de alguns pontos gerais da proposta de 

Dijk (2015) para a análise da relação entre discurso e poder e limita-se em tópicos mais 

ou menos autônomos a fim de ter uma visão do tema estudado em perspectivas mais 

abrangentes. Desse modo, nossas conclusões não formam uma unidade explícita e 

definitiva que definiria a relação entre poder e denominação, mas, em contrapartida, 

conseguem apontar para questões diversas sobre o mesmo assunto. 

Se verificarmos as análises desenvolvidas em nossos objetivos específicos, 

poderíamos propor outras opções de aperfeiçoamento e aprofundamento das questões 

com base em seus limites. De modo semelhante, outras pesquisas poderiam se dedicar ao 

estudo de assuntos pertinentes ao tema, mas que não foram contemplados em nossos 

objetivos. Organizamos nossos direcionamentos a partir de cada objetivo específico nos 

parágrafos seguintes. 

No que se refere ao estudo do acesso ao ato da denominação, nossa pesquisa 

se limitou ao estudo da legislação que regulamenta os procedimentos para se denominar 

um bairro e nas leis de denominação dos bairros de Fortaleza com nomes de pessoa. É 

possível que haja, principalmente entre os moradores dos bairros estudados, outras 

narrativas que contem a história da denominação do local. Além disso, temos o caso dos 

bairros Parque Presidente Vargas e Manuel Sátiro, cujas leis de denominação apenas 

oficializam a denominação já existente. Nesse caso, seria necessário um procedimento 

que averiguasse o ato de denominação anterior. 
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No que diz respeito aos nossos resultados para essa primeira etapa, poderia 

haver ainda um maior aprofundamento na relação entre o grupo social de parlamentares 

e a instituição a qual eles pertencem. Do mesmo modo, a questão do silenciamento pode 

ser tomada como guia para o estudo do ato da denominação. 

No que se refere ao conhecimento disponível nas biografias analisadas, 

limitamo-nos a identificar os papéis sociais das pessoas cujos nomes denominam bairros 

de Fortaleza. Outros conhecimentos presentes nessas biografias poderiam revelar outras 

questões relativas ao poder nas denominações de bairros. Ao longo de nosso trabalho, 

ressaltamos, por exemplo, que, por uma perspectiva de gênero, não há mulheres cujos 

nomes tenha denominados bairros de Fortaleza. 

Outro conhecimento sobre esses homens que podem contribuir para o estudo 

do poder consiste na identificação de grau de parentesco com pessoas de poder de decisão 

nas denominações. O fato de Henrique Jorge ter sido pai de Paulo Sarasate, político de 

atuação local e nacional, assim como o fato de Patriolino Ribeiro ter sido dono da empresa 

na qual trabalha o vereador autor do projeto de denominação do bairro, além desse mesmo 

vereador ter sido casado com a neta de Patriolino Ribeiro, reforçam a influência de outros 

poderes na denominação de bairros de Fortaleza. 

No que diz respeito às biografias analisadas, limitamos nosso escopo às 

biografias disponíveis na internet. O conhecimento compartilhado entre os moradores do 

bairro sobre o homem cujo nome denomina o bairro e sua atitude em relação ao seu 

conhecimento pode revelar novos aspectos da relação entre conhecimento e poder nas 

denominações de bairros em Fortaleza. 

Considerando nosso terceiro objetivo, verificamos apenas o que dizia respeito 

à condição social medida pelo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do bairro em 

sua relação com os papéis sociais analisados no objetivo anterior. Para uma melhor 

visualização do poder simbólico presente nas denominações como denominação de um 

bairro, seria necessário dedicar-se à denominação de modo autônomo, ou seja, 

independente da sua origem como nome de pessoa. 

De modo semelhante ao que foi realizado no segundo objetivo, quando 

analisamos a denominação como nome de uma pessoa independente da sua relação com 

o espaço, poderia ser desenvolvida uma pesquisa que identificasse os valores atribuídos 

às denominações de bairros pelos meios de comunicação, pelos órgãos públicos e pelos 

próprios moradores da cidade. 
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Todas essas reflexões sobre nossa prática de pesquisa e dos caminhos que 

deixamos de percorrer apontam para a complexidade presente nos estudos que buscam 

entender a relação entre discurso e cidade. Nossa pesquisa buscou contribuir para 

compreender uma ínfima parte da complexidade dessa relação e colocar em foco as 

práticas de poder como controle social. 

Para finalizar esta dissertação, devemos considerar algumas posições que 

procuramos assumir, de modo nítido ou tímido, no decorrer de nossa pesquisa. Elas dizem 

respeito ao caráter de homenagem dessas denominações, à necessidade de 

reconhecimento das mulheres e à defesa de participação popular nas ações de 

denominações de bens públicos. 

Quando se denomina um bairro, no nosso caso, com o nome de uma pessoa, 

é comum vermos na denominação uma homenagem àquela pessoa por algum aspecto 

mais relevante de sua vida e sua contribuição para a sociedade. No entanto, entendemos 

que ao falar de homenagem poderíamos sinalizar uma valorização positiva sobre as 

denominações. Isso poderia se tomar um sentido indesejado uma vez que buscamos 

entender a relação da denominação com o poder. Por esse motivo, não utilizamos a 

palavra homenagem no decorrer de nossa pesquisa. 

Devemos destacar, portanto, que nossa pesquisa não teve o intuito de avaliar 

as biografias como justificativa suficiente para a denominação de um bairro. Desse modo, 

não nos propomos a criar um critério na qual o nome de pessoa poderia figurar como 

denominação em bairros de Fortaleza. 

Acreditamos que ter seu nome como denominação de um bairro é, também, 

uma homenagem e que os homens cujos nomes denominam bairros de Fortaleza 

apresentam biografias que valorizam suas qualidades. Questionamos, no entanto, se a 

direção tomada por essas homenagens ao longo da formação da cidade de Fortaleza não 

teriam por finalidade maior o agrado a grupos e pessoas poderosas. 

O modo mais evidente de desigualdade presente nas denominações consiste 

na falta de nomes de mulheres como denominação de bairros de Fortaleza. Por esse 

motivo, buscamos ao longo de nosso trabalho deixar enfatizado que nenhuma 

denominação recebeu o nome de uma mulher por meio do uso do vocábulo “homens” ao 

falar das pessoas cujos nomes denominam bairros de Fortaleza. 

Por fim, não discutimos a validade de se denominar um bairro com nome de 

pessoa, mas defendemos que, uma vez que a denominação do bairro implica a criação de 

uma instância de poder simbólico na memória da cidade e nas relações que seus 
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moradores constroem com o lugar onde vivem e sua denominação, o acesso ao discurso 

das denominações precisa inserir a participação popular com mais empenho, não podendo 

servir de interesse para a manutenção e reforço do poder em grupos já poderosos. 
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APÊNDICE A – LEIS SOBRE DENOMINAÇÃO DE BAIRRO 

 

Abaixo a lista das leis analisadas em nossa pesquisa que regulamentam as denominações 

de bairro em Fortaleza por ordem cronológica. Para uma perspectiva em contato com as 

leis de denominação de bairros, ver Apêndice E. 

 

ANO LEGISLAÇÃO 

1960 

FORTALEZA. Lei 1.507, de 19 de fevereiro de 1960. Autoriza 

a revisão da nomenclatura oficial da cidade e dá normas para 

denominação de novos logradouros públicos. 

1981 
FORTALEZA. Lei 5.530, de 17 de dezembro de 1981. Código 

de Obras e Posturas do Município de Fortaleza. 

1991 
FORTALEZA. Lei 6.951, de 05 de setembro de 1991. Altera o 

Art. 682 e § 1º, da Lei nº 5.530, de 17 de dezembro de 1981. 

2007 

FORTALEZA. Lei complementar nº 0043, de 05 de novembro 

de 2007. Dá nova redação ao § 2º do art. 680, do Código de Obras 

e Posturas do Município de Fortaleza. 

2012 

FORTALEZA. Lei Complementar nº 109, de 15 de junho de 

2012. Regulamenta a denominação dos bairros, praças, vias e 

demais logradouros públicos do município de Fortaleza, na 

forma que indica, e dá outras providencias. 
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APÊNDICE B - LISTA DAS LEIS QUE DENOMINAM BAIRROS DE 

FORTALEZA COM NOMES PRÓPRIOS DE PESSOA 

 

Abaixo a lista das leis que denominam bairro de Fortaleza com nomes próprios de pessoa 

analisadas em nossa pesquisa por ordem alfabética dos bairros. Para uma perspectiva 

cronológica, ver Apêndice E. Optamos por deixar na relação os bairros cujas leis não 

foram encontradas. 

 

BAIRRO LEGISLAÇÃO 

Álvaro Weyne 

FORTALEZA. Lei 3.013, de 17 de setembro de 1965. 

Denomina de Álvaro Weyne o bairro de Floresta, nesta 

Cidade. 

Amadeu Furtado 

FORTALEZA. Lei 459, de 03 de abril de 1952. 

Denomina de Amadeu Furtado o atual bairro do 

Coqueirinho, nesta Capital. 

Antônio Bezerra  

Autran Nunes 

FORTALEZA. Lei 3.874, de 27 de abril de 1971. 

Denomina AUTRAN NUNES o bairro popularmente 

conhecido por Alto São Vicente, no distrito de 

Antonio Bezerra. 

Carlito Pamplona 

FORTALEZA. Lei 52, de 16 de agosto de 1948. Dá a 

denominação de “BAIRRO CARLITO PAMPLONA” 

ao atual “Bairro Brasil Oiticica”. 

Demócrito Rocha 

FORTALEZA. Lei 3.480, de 04 de dezembro de 1967. 

Modifica para DEMÓCRITO ROCHA a denominação 

do bairro Marupiara, no distrito de Antônio Bezerra. 

Dias Macedo 

FORTALEZA. Lei 1.418, de 30 de setembro de 1959. 

Denomina de “DIAS MACÊDO” o atual bairro de 

Fortaleza, conhecido por “Parque Olinda” e revoga a 

lei nº 1.358, de 9 de janeiro de 1959. 

Dionísio Torres 

FORTALEZA. Lei 3.500, de 09 de dezembro de 1967. 

Denomina de DIONÍSIO TORRES o bairro Estância, 

nesta Capital. 

Dom Lustosa 
FORTALEZA. Lei 4.977, de 27 de fevereiro de 1978. 

Denomina de DOM LUSTOSA o bairro que indica. 

Dr. Couto Fernandes 

FORTALEZA. Lei 1.066, de 19 de julho de 1956. 

Denomina de DR. COUTO FERNANDES um bairro 

desta capital. 

Edson Queiroz 

FORTALEZA. Lei 5.699, de 06 de junho de 1983. 

Denomina de bairro Edson Queiroz uma zona de 

Fortaleza, na forma que indica. 

Farias Brito  

Henrique Jorge 

FORTALEZA. Lei 2.487, de 29 de outubro de 1963. 

Denomina de HENRIQUE JORGE o bairro, desta 

Capital, conhecido por “Casa Popular”. 
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João XXIII 

FORTALEZA. Lei 4.850, de 13 de abril de 1977. 

Denomina de Bairro João XXIII a área que indica e dá 

outras providências. 

Joaquim Távora  

José Bonifácio  

José de Alencar 

FORTALEZA. Decreto Legislativo 300, de 26 de 

dezembro de 2007. Denomina de Bairro José de 

Alencar o bairro atualmente conhecido por Alagadiço 

Novo. 

José Walter 

FORTALEZA. Lei 3.832, de 06 de janeiro de 1971. 

Denomina de Prefeito José Walter Barbosa Cavalcante 

o Grupo Habitacional Integrado de Modubim. 

Luciano Cavalcante 

FORTALEZA. Lei 3.549, de 31 de maio de 1968. 

Denomina de ENGENHEIRO LUCIANO 

CAVALCANTE o bairro salineiro de Cocó. 

Manuel Sátiro 

FORTALEZA. Lei 3.629, de 07 de novembro de 1968. 

Modifica para BAIRRO MANUEL SÁTIRO a 

denominação da Vila Manuel Sátiro. 

Manuel Dias Branco 

FORTALEZA. Decreto Legislativo 284, de 04 de 

outubro de 2007. Cria o Bairro Manuel Dias Branco e 

estabelece seus limites, na forma que indica. 

Moura Brasil  

Olavo Oliveira 

FORTALEZA. Lei 3.579, de 22 de julho de 1968. 

Denomina de bairro Olavo Oliveira o atual Parque de 

Boatan, em Antônio Bezerra. 

Padre Andrade 

FORTALEZA. Lei 321, de 16 de maio de 1951. 

Denomina de Padre Andrade ao atual bairro de 

Cachoeirinha. 

Parque Presidente Vargas 

FORTALEZA. Lei 5.606, de 11 de agosto de 1982. 

Oficializa a denominação do PARQUE PRESIDENTE 

VARGAS E adota outras providências. 

Patriolino Ribeiro 

FORTALEZA. Decreto Legislativo 436, de 27 de 

maio de 2010. Cria o Bairro Patriolino Ribeiro e 

estabelece seus limites, na forma que indica. 

Planalto Ayrton Senna 

FORTALEZA. Lei 8.699, de 21 de fevereiro de 2003. 

Denomina de Planalto Ayrton Senna um novo bairro 

em Fortaleza. 

Presidente Kennedy  

Quintino Cunha  

Rodolfo Teófilo 

FORTALEZA. Lei 3.249, de 28 de julho de 1966. Dá 

a denominação de RODOLFO TEÓFILO ao bairro de 

Parangabussu, nesta capital. 

Vicente Pinzón  
Fonte: Elaborado pelo autor 
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APÊNDICE C – BAIRROS SEGUNDO A RELAÇÃO DAS LEIS DE 

DENOMINAÇÃO E DENOMINAÇÃO ANTERIOR 

 

Abaixo lista dos bairros de Fortaleza com nomes próprios de pessoa organizados 

conforme a relação que suas leis de denominação estabelece com a denominação anterior. 

Entre parênteses as denominações anteriores dos bairros. Para referência das leis de 

denominação, ver Apêndice B. 

 

RELAÇÃO COM 

DENOMINAÇÃO ANTERIOR 

BAIRROS 

Mudança, alteração 

1. Álvaro Weyne (Floresta) 

2. Amadeu Furtado (Coqueirinho) 

3. Autran Nunes (Alto São Vicente) 

4. Carlito Pamplona (Brasil Oiticica) 

5. Demócrito Rocha (Marupiara) 

6. Dias Macedo (Parque Olinda) 

7. Dionísio Torres (Estância) 

8. Dom Lustosa (Parque Santa Lúcia) 

9. Dr. Couto Fernandes (Quilômetro 8) 

10. Engenheiro Luciano Cavalcante (Salineiro 

do Cocó) 

11. Henrique Jorge (Casa Popular) 

12. João XXIII (Jardins Aclimação e Aurora, 

Parques Conquista, Itu, [P]itininga, Santa 

Cruz e Santa Fé) 

13. José de Alencar (Alagadiço Novo) 

14. Olavo Oliveira (Parque Boatan) 

15. Padre Andrade (Cachoeirinha) 

16. Prefeito José Walter Barbosa Cavalcante 

(Grupo Habitacional Integrado do 

Mondubim) 

17. Rodolfo Teófilo (Parangabussu) 

Oficialização 
1. Parque Presidente Vargas 

2. Manuel Sátiro 

Criação 

1. Edson Queiroz (Água Fria*) 

2. Manuel Dias Branco (Dunas*) 

3. Patriolino Ribeiro (Guararapes*) 

4. Planalto Ayrton Senna (Pantanal*) 

* Denominação antiga não mencionada no texto da lei de denominação. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

  



101 

 

 

APÊNDICE D – BAIRROS SEGUNDO SUAS JUSTIFICATIVAS 

 

Abaixo lista dos bairros segundo o conteúdo da sua justificativa. Vale lembrar que os 

bairros sem leis de denominação não figuram nesta tabela. 

 

CONTEÚDO DA JUSTIFICATIVA BAIRRO 

Biografia da pessoa 

1. Álvaro Weyne 

2. Amadeu Furtado 

3. Autran Nunes 

4. Demócrito Rocha 

5. Dias Macedo 

6. Dionísio Torres 

7. Dr. Couto Fernandes 

8. Edson Queiroz 

9. Engenheiro Luciano Cavalcante 

10. Manuel Dias Branco 

11. Patriolino Ribeiro 

12. Prefeito José Walter 

13. Rodolfo Teófilo 

Escolha da população 

1. Dom Lustosa 

2. José de Alencar 

3. Planalto Ayrton Senna 

Importância de uma denominação 1. João XXIII 

Sem justificativa 

1. Carlito Pamplona 

2. Henrique Jorge 

3. Manuel Sátiro 

4. Olavo Oliveira 

5. Padre Andrade 

6. Parque Presidente Vargas 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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APÊNDICE E – LINHA DO TEMPO DAS LEIS DE DENOMINAÇÃO DE 

BAIRROS E LEIS QUE REGULAMENTAM AS DENOMINAÇÕES 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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APÊNDICE F – LISTA DE BIOGRAFIAS COLETADAS 

 

Abaixo a lista de biografias analisadas de acordo com os bairros e a ordem de aparição 

na ferramenta de busca. 

 

Álvaro Weyne 

 

(AW001) WIKIPÉDIA. Álvaro Weyne. Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81lvaro_Weyne>. Acesso em: 16 nov. 2016. 

 

(AW002) ÁLVARO Weyne: praça homenageia antigo morador do bairro. 2013. 

Disponível em: 

<http://www.opovo.com.br/app/colunas/opovonosbairros/2013/08/01/noticiasopovonos

bairros,3102981/alvaro-weyne-praca-no-alvaro-weyne-homenageia-antigo-morador-do-

bairr.shtml>. Acesso em: 16 nov. 2016. 

 

(AW003) EX-PREFEITOS de Fortaleza. Disponível em: 

<http://www.anuariodefortaleza.com.br/administracao-publica/ex-prefeitos-de-

fortaleza.php>. Acesso em: 16 nov. 2016. 

 

(AW004) MONTE, Renata, Saiba quem foram os homens que deram nome a bairros de 

Fortaleza. 2015. Disponível em: <http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/cotidiano-

2/saiba-quem-foram-os-homens-que-deram-nome-a-bairros-de-fortaleza/>. Acesso em:  

18 nov. 2016. 

 

(AW005) CARVALHO, Jandira. Lembrando Álvaro Weyne e a praça. Disponível em: 

<http://www.institutodoceara.org.br/revista/Rev-apresentacao/RevPorAno/1990/1990-

LembrandoAlvaroWayneeaPraca.pdf>. Acesso em: 16 nov. 2016. 

 

(AW006) PORTAL da História do Ceará. Disponível em: 

<http://portal.ceara.pro.br/index.php?searchword=casa&searchphrase=all&option=com

_pesquisa&view=pesquisa&Itemid=133&limitstart=1340>. Acesso em: 16 nov. 2016. 

 

Amadeu Furtado 

 

(AF001) MELO, Francisco. Biografia Dr. Amadeu Furtado. 2010. Disponível em: 

<http://professorfranciscomello.blogspot.com.br/2010/06/biografia-dr-amadeu-

furtado.html>. Acesso em: 16 nov. 2016. 

 

(AF002) MONTE, Renata, Saiba quem foram os homens que deram nome a bairros de 

Fortaleza. 2015. Disponível em: <http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/cotidiano-

2/saiba-quem-foram-os-homens-que-deram-nome-a-bairros-de-fortaleza/>. Acesso em:  

18 nov. 2016. 

 

(AF003) PORTAL da História do Ceará. Disponível em: 

<http://portal.ceara.pro.br/index.php?searchword=parquelandia&searchphrase=all&opti

on=com_pesquisa&view=pesquisa&Itemid=133>. Acesso em: 16 nov. 2016. 
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Antônio Bezerra 

 

(AB001) WIKIPÉDIA. Antônio Bezerra. Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B4nio_Bezerra 1/1>. Acesso em: 16 nov. 

2016. 

 

(AB002) BIOGRAFIA de Antonio Bezerra. Disponível em: 

<https://pensado.ruol.com.br/autor/antonio_bezerra/biografia/ 4/5>. Acesso em: 16 nov. 

2016. 

 

(AB003) ANTÔNIO Bezerra de Menezes. Disponível em: 

<http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/AntnBzra.html 1/1>. Acesso em: 16 nov. 2016. 

 

(AB004) ANTÔNIO Bezerra de Menezes. Disponível em: 

<http://www.bairroantoniobezerra.com.br/fundad.oprhp 1/3>. Acesso em: 16 nov. 2016. 

 

(AB005) BIOGRAFIA e obras de Antônio Bezerra de Meneses. Disponível em: 

<http://vestibula.rhi7.co/biografiaeobrasdeantoniobezerrademeneses56cb640af2715.htm

l>. Acesso em: 16 nov. 2016.  

 

(AB006) ANTUNES, Ticiana de Oliveira. A “militância” do intelectual Antonio 

Bezerra de Menezes em prol da causa indígena no Ceará. 2014. Disponível em: 

<http://uece.br/eventos/eehce2014/anais/trabalhos_completos/103-24888-24062014-

003030.docx>. Acesso em: 16 nov. 2016. 

 

(AB007) BIOGRAFIA Antonio Bezerra. Disponível em: 

<http://maisfrases.com.br/biografia/antoniobezerra>. Acesso em: 16 nov. 2016. 

 

Autran Nunes 

 

(AN001) GIRÃO, Juliana. Autran Nunes - Onde os bodes se perderam. 2008. 

Disponível em: 

<http://juvando.blogspot.com.br/2008/08/autrannunesondeosbodesseperderam.html>. 

Acesso em: 16 nov. 2016. 

 

(AN002) BARBOSA WILLIAM. Juiz Francisco Autran Nunes Que deu origem o nome 

de um Bairro da Cidade de Fortaleza. 2014. Disponível em: 

<https://revistadaseguranca.wordpress.com/2014/11/03/juiz-francisco-autran-nunes-

que-deu-origem-o-nome-de-um-bairro-da-cidade-de-fortaleza/>. Acesso em: 16 nov. 

2016. 

 

(AN003) BIOGRAFIAS. Disponível em: 

<http://www.trt7.jus.br/memorial/index.php?option=com_content&view=article&id=10

&Itemid=120>. Acesso em: 16 nov. 2016. 

 

(AN004) FÓRUM Autran Nunes em clima de Pastoril. 2010. Disponível em: 

<http://blog.opovo.com.br/blogdoeliomar/forumautrannunesemclimadepastoril/>. 

Acesso em: 16 nov. 2016. 
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Ayrton Senna 

 

(AS001) WIKIPÉDIA. Ayrton Senna. Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Ayrton_Senna>. Acesso em: 16 nov. 2016. 

 

(AS002) LESME, Adriano. Ayrton Senna da Silva. Disponível em: 

<http://brasilescola.uol.com.br/biografia/airtonsennasilva.>. Acesso em: 16 nov. 2016. 

 

(AS003) AYRTON Senna. Disponível em: 

<http://educacao.uol.com.br/biografias/ayrtonsenna.htm>. Acesso em: 16 nov. 2016. 

 

(AS004) BIOGRAFIA de Ayrton Senna. Disponível em: 

<https://www.ebiografia.com/ayrton_senna/>. Acesso em: 16 nov. 2016. 

 

(AS005) MORTE de Ayrton Senna. Disponível em: 

<http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/coberturas/ayrtonsennamorte/a-

historia.htm>. Acesso em: 16 nov. 2016. 

 

(AS006) CARDOSO, Danilo. Ayrton Senna: o legado de um herói. Disponível em: 

<http://www.superdanilof1page.com.br/materia/formula1ayrtonsenna.php>. Acesso em: 

16 nov. 2016. 

 

(AS007) BIOGRAFIA de Ayrton Senna. Disponível em: 

<https://pensado.ruol.com.br/autor/ayrton_senna/biografia/>. Acesso em: 16 nov. 2016. 

 

(AS008) FARINA, Carolina. 20 anos sem Ayrton Senna. Disponível em: 

<http://veja.abril.com.br/reportagensespeciais/20anossemayrtonsenna/>. Acesso em: 16 

nov. 2016. 

 

(AS009) CATÂNIA, Maximilliano. Ayrton Senna: um verdadeiro herói moderno. 

Disponível em: <http://www.funof1.com.ar/tx/pi198401019_por_maxi_.htm>. Acesso 

em: 16 nov. 2016. 

 

(AS010) A HISTÓRIA de Ayrton Senna (BOTECO F1 HISTÓRIA #08). Disponível 

em: <https://www.youtube.com/watch?v=wRaZ1L6DihI>. Acesso em: 16 nov. 2016. 

 

Carlito Pamplona 

 

(CP001) PEIXOTO, Marcos. Bairro operário se moderniza. 2010. Disponível em: 

<http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade/bairro-operario-se-

moderniza-1.29982>. Acesso em:  18 nov. 2016. 

 

(CP002) NOBRE, Leila. Carlito Pamplona – primeiro bairro operário de Fortaleza. 

2010. Disponível em: <http://www.fortalezanobre.com.br/2010/10/carlito-pamplona-

primeiro-bairro.html>. Acesso em:  18 nov. 2016. 

 

(CP003) HISTÓRIA do bairro Carlito Pamplona Fortaleza – CE. 2011. Disponível em: 

<http://manteigadaterra.blogspot.com.br/2011/09/historia-do-bairro-carlito-

pamplona.html>. Acesso em:  18 nov. 2016. 
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(CP004) SISTEMA JANGADEIRO. A história do bairro Carlito Pamplona. Disponível 

em: <https://www.youtube.com/watch?v=KAsHFr8GGhM>. Acesso em:  18 nov. 2016. 

 

(CP005) COSTA, Juliana A. A sociedade capitalista e o caráter comercial do bairro 

Carlito Pamplona consoante uma abordagem marxista. 2009. Disponível em: 

<http://www.webartigos.com/artigos/a-sociedade-capitalista-e-o-carater-comercial-do-

bairro-carlito-pamplona-consoante-uma-abordagem-marxista/15463/>. Acesso em:  18 

nov. 2016. 

 

(CP006) MONTE, Renata, Saiba quem foram os homens que deram nome a bairros de 
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2/saiba-quem-foram-os-homens-que-deram-nome-a-bairros-de-fortaleza/>. Acesso em:  

18 nov. 2016. 

 

(CP007) BIOGRAFIA e vida de Carlito Pamplona. 2016. Disponível em: 

<http://tudodeconcursosevestibulares.blogspot.com.br/2015/02/biografia-e-vida-de-

carlito-pamplona.html>. Acesso em:  18 nov. 2016. 

 

Couto Fernandes 

 

(CF001) WIKIPÉDIA. Estação Couto Fernandes. Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Esta%C3%A7%C3%A3o_Couto_Fernandes>. Acesso 

em:  18 nov. 2016. 

 

(CF002) COUTO Fernandes. Disponível em: 

<http://www.estacoesferroviarias.com.br/ce_crato/couto.htm>. Acesso em:  18 nov. 

2016. 
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<http://www.fortalezanobre.com.br/2012/11/bairro-couto-fernandes-muitas-

historias.html>. Acesso em:  18 nov. 2016. 

 

(CF004) VIDA real visita o bairro Couto Fernandes. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/ceara/cetv-1dicao/videos/v/vida-real-visita-o-bairro-couto-

fernandes/5156182/>. Acesso em:  18 nov. 2016. 
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(DR002) DEMÓCRITO Rocha – Biografia. Disponível em: 

<http://www.jornaldepoesia.jor.br/birocha.html>. Acesso em:  18 nov. 2016. 

 

(DR003) BARREIRA, Dolor. Elogios de Demócrito Rocha. Disponível em: 

<https://www.institutodoceara.org.br/revista/Rev-apresentacao/RevPorAno/1944/1944-

ElogiosdeDemocritoRocha.pdf>. Acesso em:  18 nov. 2016. 
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Dias Macedo 

 

(DM001) NOBRE. F. S. Antônio Dias Macedo. Disponível em: 

<http://portal.ceara.pro.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2546&cati

d=293&Itemid=101>. Acesso em:  18 nov. 2016. 

 

Dionísio Torres 

 

(DT001) DIONÍSIO Torres – O homem. Disponível em: 

<http://dionisiotorres.com.br/ohomem.html>. Acesso em:  18 nov. 2016. 

 

(DT002) GARCIA, Fátima. Bairro da Estância atual Dionísio Torres. Disponível em: 

<http://www.fortalezaemfotos.com.br/2011/11/bairro-da-estancia-atual-dionisio.html>. 

Acesso em:  18 nov. 2016. 

 

Dom Lustosa 

 

(DL001) WIKIPÉDIA. Antônio de Almeida Lustosa. Disponível em: 
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<http://www.arquidiocesedefortaleza.org.br/arquidiocese/historia/bispos-anteriores/4o-

bispo-dom-antonio-de-almeida-lustosa/>. Acesso em: 21/11/2016. 
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APÊNDICE G – LINHA DO TEMPO DA DENOMINAÇÃO DOS BAIRROS DE 

FORTALEZA E PAPÉIS SOCIAIS 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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APÊNDICE H – PAPÉIS SOCIAIS MAIS FREQUENTES E SEUS 

REPRESENTANTES 

 

Abaixo a lista dos papéis sociais mais frequentes nas biografias analisadas e seus 

representantes. 

 

PAPEL SOCIAL REPRESENTANTE QUANTIDADE 

Empresário 

CARLITO PAMPLONA 

5 

DIONÍSIO TORRES 

EDSON QUEIROZ 

MANUEL DIAS BRANCO 

PATRIOLINO RIBEIRO 

Político 

ÁLVARO WEYNE 

5 

JOSÉ BONIFÁCIO 

JOSÉ WALTER 

PRESIDENTE KENNEDY 

PRESIDENTE VARGAS 

Clérigo 

DOM LUSTOSA 

3 JOÃO XXIII 

PADRE ANDRADE 

Escritor 

JOSÉ DE ALENCAR 

3 QUINTINO CUNHA 

RODOLFO TEÓFILO 

Jurista 

AUTRAN NUNES 

3 MANUEL SÁTIRO 

OLAVO OLIVEIRA 

Engenheiro 
COUTO FERNANDES 

2 
LUCIANO CAVALCANTE 

Médico 
AMADEU FURTADO 

2 
MOURA BRASIL 

Esportista AYRTON SENNA 1 

Filósofo FARIAS BRITO 1 

Historiador ANTÔNIO BEZERRA 1 

Jornalista DEMÓCRITO ROCHA 1 

Militar JOAQUIM TÁVORA 1 

Músico HENRIQUE JORGE 1 

Navegador VICENTE PINZÓN 1 

Servidor público DIAS MACEDO 1 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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APÊNDICE I – BAIRROS E NOMES DOS HOMENS DE ONDE VEM SUA 

DENOMINAÇÃO 

 

Abaixo lista da denominação do bairro, nome completa da pessoa de onde vem a 

denominação do bairro e os papéis sociais mais frequentes desses homens segundo a 

análise das biografias. 

 

BAIRRO PESSOA PAPEL SOCIAL 

Álvaro Weyne Álvaro Nunes Weyne Político, Empresário 

Amadeu Furtado João Amadeu Furtado Médico, Político 

Antônio Bezerra 
Antonio Bezerra de 

Meneses 

Historiador, Jornalista, 

Escritor 

Autran Nunes Francisco Autran Nunes Jurista, Educador 

Planalto Ayrton Senna 
Ayrton Senna da Silva Esportista, Empresário, 

Filantropo 

Carlito Pamplona Carlito Narbal Pamplona Empresário, Engenheiro 

Dr. Couto Fernandes 
Henrique Eduardo Couto 

Fernandes 

Engenheiro 

Demócrito Rocha 
Demócrito Rocha Jornalista, Escritor, 

Dentista 

Dias Macedo Antônio Dias Macedo Servidor público, Contador 

Dionísio Torres Dionísio de Oliveira Torres Empresário, Farmacêutico 

Dom Lustosa 
Antônio de Almeida 

Lustosa 

Clérigo, Escritor, Educador 

Edson Queiroz Edson Queiroz Empresário, Chanceler 

Farias Brito Raimundo de Farias Brito Filósofo, Jurista, Escritor 

Henrique Jorge 
Henrique Jorge Ferreira 

Lopes 

Músico 

João XXIII Angelo Giuseppe Roncalli Clérigo, Diplomata 

Joaquim Távora 
Joaquim do Nascimento 

Fernandes Távora 

Militar, Engenheiro, 

Educador 

José Bonifácio 
José Bonifácio de Andrada 

e Silva 

Político, Pesquisador, 

Educador 

José de Alencar 
José Martiniano de Alencar Escritor, Político, 

Jornalista 

Prefeito José Walter 
Barbosa Cavalcante 

José Walter Barbosa 

Cavalcante 

Político, Engenheiro 

Engenheiro Luciano 
Cavalcante 

Luciano Cavalcante Engenheiro, Empresário 

Manuel Dias Branco Manuel Dias Branco Empresário, Operário 

Manuel Sátiro Manuel Sátiro Jurista, Político 

Moura Brasil 
José Cardoso de Moura 

Brasil 

Médico 

Olavo Oliveira Olavo Oliveira Jurista, Político, Jornalista 

Padre Andrade 
Francisco Juvêncio de 

Andrade 

Clérigo 
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Patriolino Ribeiro Patriolino Ribeiro Empresário 

Presidente Kennedy John Fitzgerald Kennedy Político, Militar, Jornalista 

Parque Presidente 
Vargas 

Getúlio Dornelles Vargas Político, Jurista, Militar 

Quintino Cunha José Quintino da Cunha Escritor, Jurista, Político 

Rodolfo Teófilo 
Rodolfo Marcos Teófilo Escritor, Farmacêutico, 

Abolicionista 

Vicente Pinzón Vicente Yáñez Pinzón Navegador 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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APÊNDICE J – RELAÇÃO ENTRE IDH E DENOMINAÇÃO 

 

BAIRRO IDH PAPEL SOCIAL 

Dionísio Torres 0,8597 
Muito Alto 

Empresário, Farmacêutico 

Patriolino Ribeiro 0,7678 Empresário 

Joaquim Távora 0,6625 

Alto 

Militar, Engenheiro, 

Educador 

José Bonifácio 0,6438 
Político, Pesquisador, 

Educador 

Amadeu Furtado 0,5877 Médico, Político 

Luciano Cavalcante 0,5224 Engenheiro, Empresário 

Farias Brito 0,4998 

Médio 

Filósofo, Jurista, Escritor 

Rodolfo Teófilo 0,4819 
Escritor, Farmacêutico, 

Abolicionista 

Presidente Kennedy 0,4290 Político, Militar, Jornalista 

Prefeito José Walter 0,3953 Político, Engenheiro 

José de Alencar 0,3770 
Escritor, Político, 

Jornalista 

Demócrito Rocha 0,3694 
Jornalista, Escritor, 

Dentista 

Álvaro Weyne 0,3647 Político, Empresário 

Couto Fernandes 0,3612 Engenheiro 

Padre Andrade  0,3612 Clérigo 

Edson Queiroz 0,3503 Empresário, Chanceler 

Antônio Bezerra 0,3483 

Baixo 

Historiador, Jornalista, 

Escritor 

Henrique Jorge 0,3408 Músico 

Manuel Dias Branco 0,3372 Jurista, Político 

Vicente Pinzon 0,3315 Navegador 

Dom Lustosa 0,3201 
Clérigo, Escritor, 

Educador 

Carlito Pamplona 0,2997 Empresário, Engenheiro 

Manoel Sátiro 0,2922 Empresário, Operário 

Moura Brasil 0,2847 Médico 

João XXIII 0,2837 Clérigo, Diplomata 

Dias Macêdo 0,2710 
Servidor público, 

Contador 

Quintino Cunha 0,2225 

Muito baixo 

Escritor, Jurista, Político 

Autran Nunes 0,1821 Jurista, Educador 

Planalto Ayrton Senna 0,1683 
Esportista, Empresário, 

Filantropo 

Parque Presidente Vargas 0,1352 Político, Jurista, Militar 

Olavo Oliveira* -  Jurista, Político, Jornalista 

*Não foi contabilizado 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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ANEXO A – LISTA DE BAIRROS DE FORTALEZA COM NOMES PRÓPRIOS 

DE PESSOA 

 

01 Álvaro Weyne 

02 Amadeu Furtado 

03 Antônio Bezerra 

04 Autran Nunes 

05 Carlito Pamplona 

06 Demócrito Rocha 

07 Dias Macedo 

08 Dionísio Torres 

09 Dom Lustosa 

10 Dr. Couto Fernandes 

11 Edson Queiroz 

12 Engenheiro Luciano Cavalcante 

13 Farias Brito 

14 Henrique Jorge 

15 João XXIII 

16 Joaquim Távora 

17 José Bonifácio 

18 José de Alencar 

19 Manuel Dias Branco 

20 Moura Brasil 

21 Olavo Oliveira 

22 Padre Andrade 

23 Parque Presidente Vargas 

24 Patriolino Ribeiro 

25 Planalto Ayrton Senna 

26 Prefeito José Walter 

27 Presidente Kennedy 

28 Quintino Cunha 

29 Rodolfo Teófilo 

30 Vicente Pinzon 

31 Vila Manoel Sátiro 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Fortaleza [adapatado] 
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ANEXO B – LISTA DOS BAIRROS DE FORTALEZA 

 

1 Aerolândia 

2 Aeroporto 

3 Aldeota 

4 Alto da Balança 

5 Álvaro Weyne 

6 Amadeo Furtado 

7 Ancuri 

8 Antônio Bezerra 

9 Arraial Moura Brasil 

10 Autran Nunes 

11 Barra do Ceará 

12 Barroso 

13 Bela Vista 

14 Benfica 

15 Boa Vista 

16 Bom Futuro 

17 Bom Jardim 

18 Bonsucesso 

19 Cais do Porto 

20 Cajazeiras 

21 Cambeba 

22 Canindezinho 

23 Carlito Pamplona 

24 Centro 

25 Cidade 2000 

26 Cidade dos Funcionários 

27 Coaçu 

28 Cocó 

29 Conjunto Ceará I 

30 Conjunto Ceará II 

31 Conjunto Esperança 

32 Conjunto Palmeiras 

33 Cristo Redentor 

34 Curió 

35 Damas 

36 De Lourdes 

37 Demócrito Rocha 

38 Dendê 

39 Dias Macêdo 

40 Dionísio Torres 

41 Dom Lustosa 

42 Dr. Couto Fernandes 

43 Edson Queiroz 

44 Engenheiro Luciano 

Cavalcante 

45 Farias Brito 

46 Fátima 

47 Floresta 

48 Genibaú 

49 Granja Lisboa 

50 Granja Portugal 

51 Guajerú 

52 Henrique Jorge 

53 Itaoca 

54 Itaperi 

55 Jacarecanga 

56 Jangurussu 

57 Jardim América 

58 Jardim Cearense 

59 Jardim das Oliveiras 

60 Jardim Guanabara 

61 Jardim Iracema 

62 João XXIII 

63 Joaquim Távora 

64 Jóquei Clube 

65 José Bonifácio 

66 José de Alencar 

67 Lagoa Redonda 

68 Manoel Sátiro 

69 Manuel Dias Branco 

70 Maraponga 

71 Meireles 

72 Messejana 

73 Mondubim 

74 Monte Castelo 

75 Montese 

76 Mucuripe 

77 Novo Mondubim 

78 Olavo Oliveira 

79 Padre Andrade  

80 Pan Americano 

81 Papicu 

82 Parangaba 

83 Parque Araxá 
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84 Parque Dois Irmãos 

85 Parque Iracema 

86 Parque Manibura 

87 Parque Presidente Vargas 

88 Parque Santa Maria 

89 Parque Santa Rosa 

90 Parque São José 

91 Parquelândia 

92 Parreão 

93 Passaré 

94 Patriolino Ribeiro 

95 Paupina 

96 Pedras 

97 Pici 

98 Pirambú 

99 Planalto Ayrton Senna 

100 Praia de Iracema 

101 Praia do Futuro I 

102 Praia do Futuro II 

103 Prefeito José Walter 

104 Presidente Kennedy 

105 Quintino Cunha 

106 Rodolfo Teófilo 

107 Sabiaguaba 

108 Salinas 

109 São Bento 

110 São Gerardo 

111 São João do Tauape 

112 Sapiranga/Coité 

113 Serrinha 

114 Siqueira 

115 Varjota 

116 Vila Ellery 

117 Vila Pery 

118 Vila União 

119 Vila Velha 

120 Vincente Pinzon 

Fonte: Prefeitura Municipal de Fortaleza [adaptado] 
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ANEXO C – LEI DE DENOMINAÇÃO DO BAIRRO PATRIOLINO RIBEIRO 

 

Fonte: Fortaleza (2010) 
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ANEXO D – LEI DE DENOMINAÇÃO DO BAIRRO JOSÉ DE ALENCAR 

 

Fonte: Fortaleza (2007) 
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ANEXO E – LEI DE DENOMINAÇÃO DO BAIRRO PARQUE PRESIDENTE 

VARGAS 

 

Fonte: Fortaleza (1983) 
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ANEXO F – JUSTIFICATIVA PARA DENOMINAÇÃO DO BAIRRO DOM 

LUSTOSA 

 

Fonte: Bezerra (1977)  
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ANEXO G – JUSTIFICATIVA PARA DENOMINAÇÃO DO BAIRRO PLANALTO 

AYRTON SENNA 

 

Fonte:Pinheiro (2003) 
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ANEXO H – JUSTIFICATIVA PARA DENOMINAÇÃO DO BAIRRO JOSÉ DE 

ALENCAR 

 

 

Fonte: Leite (2007) 
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ANEXO I – MAPA DE FORTALEZA 

 

  

Fonte: Wikipédia, a enciclopédia livre [adaptado] 

 

NÚMERO BAIRRO 

1 Álvaro Weyne 

2 Amadeo Furtado 

3 Antônio Bezerra 

4 Autran Nunes 

5 Carlito Pamplona 

6 Demócrito Rocha 

7 Dias Macêdo 

8 Dionísio Torres 

9 Dom Lustosa 

10 Dr. Couto Fernandes 

11 Edson Queiroz 

12 
Engenheiro Luciano 

Cavalcante 

13 Farias Brito 

14 Henrique Jorge 

15 João XXIII 

16 Joaquim Távora 

17 José Bonifácio 

18 José de Alencar 

19 Manoel Sátiro 

20 Manuel Dias Branco 

21 Moura Brasil 

22 Olavo Oliveira 

23 Padre Andrade  

24 
Parque Presidente 

Vargas 

25 Patriolino Ribeiro 

26 Planalto Ayrton Senna 

27 Prefeito José Walter 

28 Presidente Kennedy 

29 Quintino Cunha 

30 Rodolfo Teófilo 

31 Vincente Pinzon 
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ANEXO J – IDH DOS BAIRROS DE FORTALEZA 

 

BAIRROS IDH-B 
POSIÇÃO ENTRE OS 

BAIRROS DE FORTALEZA 

Álvaro Weyne 0,3647 51º 

Amadeo Furtado 0,5877 16º 

Antônio Bezerra 0,3483 57º 

Autran Nunes 0,1821 106º 

Carlito Pamplona 0,2997 69º 

Demócrito Rocha 0,3694 81º 

Dias Macêdo 0,2710 3º 

Dionísio Torres 0,8597 65º 

Dom Lustosa 0,3201 53º 

Dr. Couto Fernandes 0,3612 49º 

Edson Queiroz 0,3503 56º 

Engenheiro Luciano Cavalcante 0,5224 24º 

Farias Brito 0,4998 29º 

Henrique Jorge 0,3408 60º 

João XXIII 0,2837 78º 

Joaquim Távora 0,6625 10º 

José Bonifácio 0,6438 11º 

José de Alencar 0,3770 44º 

Manoel Sátiro 0,2922 70º 

Manuel Dias Branco 0,3372 62º 

Moura Brasil 0,2847 76º 

Olavo Oliveira* - - 

Padre Andrade  0,3612 54º 

Parque Presidente Vargas 0,1352 116º 

Patriolino Ribeiro 0,7678 5º 

Planalto Ayrton Senna 0,1683 111º 

Prefeito José Walter 0,3953 42º 

Presidente Kennedy 0,4290 38º 

Quintino Cunha 0,2225 97º 

Rodolfo Teófilo 0,4819 32º 

Vincente Pinzon 0,3315 63º 
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