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RESUMO 

 

Esta dissertação, denominada Espectro da Ponte Estaiada e do Mirante em meio ao circuito 
do Turismo de Negócios & Eventos, objetiva compreender, no campo da avaliação de 
políticas públicas, a concepção da política de turismo para a cidade de Fortaleza através da 
construção de ícones urbanos, vinculados ao setor turístico, notadamente o segmento de 
Negócios & Eventos. Toma como objeto específico de sua avaliação, a proposta do Governo 
do Estado do Ceará em construir a Ponte Estaiada e o Mirante como ícones urbanos para 
atrair novos fluxos do capital financeiro e investimentos no setor turístico. A despeito da não 
materialidade das obras, seus espectros mantêm a atualidade política, uma vez que foram 
constituídos dentro de novas configurações de turismo de Negócios & Eventos em 
consonância com as linhas prevalecentes das políticas públicas de turismo no Estado do Ceará 
das últimas décadas. O eixo central da análise realiza a crítica da lógica intrínseca à 
concepção de desenvolvimento da cidade, a partir dos investimentos na área do turismo na 
construção de novos equipamentos, marcada ainda pela forte intervenção do Estado junto à 
esfera privada, remodelando o espaço da cidade sob a égide da acumulação do capital. 
Inspirada no modelo de “Avaliação em Profundidade”, desenvolvida por Rodrigues (2008), 
que em seu construto estabelece procedimentos sistemáticos de investigação, baseados em 
eixos de análise que orientam as práticas investigativas na área, empreendi esforços 
avaliativos a partir dos três primeiros eixos analíticos configurados pela autora (análise de 
conteúdo do programa, contexto da formulação da política e trajetória institucional). Avaliei 
documentos oficiais e fiz uso de entrevistas não estruturadas, sendo esta a principal técnica 
investigativa, se configurando em uma pesquisa predominantemente qualitativa. Em 
decorrência dessa opção, meu plano investigativo transcendeu a análise de dados quantitativos 
coletados em formatos padronizados ou em abordagens lineares. Como resultado dessa 
avaliação, pude compreender a metrópole como um lugar onde as transformações urbanas e a 
produção do espaço são realizadas em função da reprodução do capital e a total 
preponderância dessas obras e projetos urbanos diante da falta de instrumentos eficazes de 
controle social em torno do conjunto de ações segregacionistas de cunho espacial, que visam à 
obtenção de lucro e o consequente privilégio dos setores imobiliários dominantes. Averiguei 
que a política de turismo está ancorada em um modelo de desenvolvimento urbanístico 
mercantil, inserido no cenário de investimentos de capitais públicos e privados, nacionais e 
internacionais, o que revela a intercessão entre o segmento de Negócios & Eventos e o setor 
imobiliário, gerando novas configurações espaciais, uma vez que esta modalidade de turismo 
tem por base as obras ligadas aos grandes eventos e a investimentos em infraestrutura viária e 
de lazer. 
 
Palavras-chave: Ponte Estaiada. Mirante. Negócios & Eventos. Avaliação em profundidade. 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 

 
This dissertation, titled Specter of the Cable-stayed Bridge and the Observation Tower amid 
the Circuit of Business Tourism and Events, aims at understanding, with evaluation of public 
policies, a conception of touristic entrepreneurship for the city of Fortaleza through 
construction of urban icons, linked to the sectors that deal with it, notably the Business and 
Events Segment. The specific goal of this evaluation is the proposal by the Government of the 
State of Ceará to build the Cable-stayed Bridge and the Observation Tower as an urban icon 
to attract new flows of financial capital and investments directed to the sector of tourism. In 
spite of the non-materiality of the works, their specters support political relevance, since they 
were constituted within new configurations of Business Tourism & Events and agree with the 
prevailing lines of public policies of tourism in the State of Ceará of the last decades. The 
main effort of the analysis is to present a critique of the intrinsic logic applied to the 
conception of development of the city, starting from investments in tourism for construction 
of new equipment, still marked by strong State intervention that privileges the private sector, 
by remodeling city environs under the aegis of capital accumulation. Inspired by the "In 
Depth Assessment Model” developed by Rodrigues (2008), which in its construct establishes 
systematic rules of investigation, based on axes of analysis that guide investigative practices 
in the area, this dissertation reveals evaluation efforts attached to the first three analytical axes 
as designed by the author (content analysis of the program, context of policy formulation and 
institutional trajectory). This work resorted to official documents and unstructured interviews, 
the latter being the main investigative technique, and leading to predominantly a qualitative 
research. As an upshot of this option, the research plan transcended the analysis of 
quantitative data collected in standardized formats or in linear approaches. As a result of this 
evaluation, one tends to understand the metropolis as a place where urban transformations and 
opening of spaces march with capital reproduction and total preponderance of urban works 
and projects in the face of the lack of effective instruments of social controls around the set of 
spatial segregationist actions for obtaining profit and the consequent privilege of dominant 
real estate sectors. It was noticed that tourism-related policies anchor in a model of 
commercial urban development, inserted in the scenario of investments of public and private, 
national and international capital, which reveals intercession of the Business & Events 
Segment and the real estate sector, generating new spatial configurations, since this modality 
of tourism focus on works linked to major events and investments in road and leisure 
infrastructure. 
  
Keywords: Cable-stayed Bridge. Observation Tower. Business and Events. In-Depth 
evaluation. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

O objeto do presente, estudo intitulado de Espectro da Ponte Estaiada e do Mirante 

em meio ao circuito do Turismo de Negócios & Eventos, foi desenhado a partir do traçado 

formativo e das opções políticas que tomei para minha vida político-acadêmica. No Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) conclui graduação em Gestão de 

Turismo quando defendi monografia designada Por entre vozes e sombras: transitando nas 

tramas informais do trabalho ambulante em Canindé (SAMPAIO, 2013). Na oportunidade 

investiguei sobre os dilemas dos trabalhadores informais que se moviam nas zonas de sombra 

das políticas públicas municipais, em meio a uma cidade que tem sua economia baseada no 

comércio e no turismo religioso. 

A preocupação social e os impactos das políticas públicas sempre permearam minhas 

inquietações investigativas. Foi assim que delineei o plano de investigação que ora exponho 

seus resultados. A ideia inicial de realizar o presente estudo surgiu durante o Curso de 

Especialização em Gestão Pública, ministrado pela Universidade Estadual do Ceará (UECE), 

no ano de 2014. Mais especificamente, quando da disciplina Políticas Públicas. Lá maturei o 

projeto de dar prosseguimento aos estudos na área turística através de uma perspectiva crítica 

procurando compreender o modelo de desenvolvimento urbano da cidade de Fortaleza, a 

partir das ações da Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF) na construção de um viaduto em 

meados de julho de 2013, na Avenida Engenheiro Santana Júnior, no cruzamento com a 

Avenida Antônio Sales, que avançava sobre a área do Parque Ecológico do Cocó1, e das 

análises realizadas pelo movimento de resistência autointitulado Ocupe o Cocó2, contra a 

construção daquele equipamento viário que avançaria pelas terras do Parque do Cocó. 

Neste mesmo ano, produzi um artigo para XIV Encontro de Pesquisa e Pós-Graduação 

da Universidade de Fortaleza (UNIFOR), designado Para além da ecologia: movimento 

Ocupe o Cocó e os dilemas do desenvolvimento urbano em Fortaleza (SAMPAIO, 2014). 

Esta produção constituiu-se em uma primeira aproximação reflexiva sobre esse movimento de 

ocupação. Por seu intermédio, realizei uma reflexão sobre este movimento de ocupação e 
                                                 
1O Parque do Cocó compreende uma área verde situada na região Leste da cidade de Fortaleza, fincado em uma 

área de disputa com especuladores imobiliários, é uma das poucas áreas de vegetação natural da região 
metropolitana. Em junho de 2017 o governador Camilo Sobreira de Santana (2014-...) criou o Parque Estadual 
do Cocó, contendo aproximadamente 1.500 hectares, passando a se constituir em Unidade de Conservação 
Integral (CEARÁ, 2017a). 

2O movimento Ocupe o Cocó, teve início em meados de julho de 2013 com duração de cerca de três meses e 
envolveu a sociedade civil organizada, parlamentares, diretórios centrais de estudantes, centros acadêmicos, 
pesquisadores, associações, sindicatos, Ministério Público e outros movimentos sociais, tendo por objetivo 
impedir a construção de viaduto sobre área do parque do Cocó (SAMPAIO, 2014). 
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apresentei uma crítica ao modelo de desenvolvimento urbano alencarino3, uma vez que este 

não dialoga com a população acerca de aspectos relacionados à questão ambiental e urbana. 

Refleti sobre a importância do movimento como forma de resistência popular, 

apontando os avanços e consequências circunscritas nas discussões sobre a regulamentação e 

preservação do Parque do Cocó. Verifiquei que o movimento teve conquistas, pois trouxe 

novamente à tona o debate sobre o Parque, demonstrando a fragilidade de uma grande área 

verde fincada em meio à cidade de Fortaleza que não é devidamente preservada e que corre 

sério risco de ter sua área gradativamente destruída, devido à frouxidão normativa de sua 

regulamentação e à falta de força política, capaz de enfrentar o avanço das forças econômicas 

privadas através da especulação imobiliária. 

A partir desse estudo, tive acesso a um vídeo institucional4 publicado em canais da 

internet, produzido pelo Governo do Estado do Ceará (2013a), intitulado Maquete digital da 

Ponte Estaiada sobre o Rio Cocó, que apresentava os protótipos para a construção de um 

complexo turístico que seria edificado entre o perímetro do bairro Cidade 2000 e do Parque 

do Cocó. A mídia indicava os locais de intervenção, a construção da Ponte Estaiada e de três 

rotatórias, além de projetar a estrutura interna do Complexo de Cultura e Lazer Mirante de 

Fortaleza, que se assemelharia a de um shopping center. Ademais esse vídeo, estabelecia 

como seria realizada a interlocução com o Centro de Eventos do Ceará (CEC). Dentre os 

argumentos oficiais utilizados para justificar a construção destes dois equipamentos constava 

o aumento do fluxo de turistas na cidade, que não apresentava uma obra icônica como atrativo 

para o turismo urbano. 

Ao entrar em contato com o vídeo, houve a necessidade de pesquisar notícias 

publicadas em sites governamentais, jornais locais e regionais, fóruns de debates na internet, 

produções acadêmicas e documentos governamentais que tratavam sobre a construção do 

equipamento. A minha busca se direcionou a delinear a linguagem oficial e a refletir o 

discurso crítico sobre este considerado projeto icônico. O que antes eram apenas dados 

tornou-se um conjunto de informações que me instigou a pensar como era realizada a Política 

de Turismo em Fortaleza e como as intervenções urbanas, promovidas por essa política, 

impactavam a sociedade. 

O projeto inicial que propus ao Mestrado Profissional de Avaliação em Políticas 

Públicas (MAPP), intitulado Turismo do Espetáculo na cidade-mercadoria: Ponte Estaiada e 

                                                 
3Alusão ao escritor cearense José de Alencar (1829-1877). 
4É possível acessar essa produção midiática do Governo do Estado do Ceará por intermédio no link: 

<https://www.youtube.com/watch?v=91S5hniSU9s&t=2s>. 
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Mirante de Fortaleza (SAMPAIO, 2015), foi escrito sob influência dos acontecimentos 

descritos e do megaevento Copa do Mundo5, aliado ao debate da construção de ícones nas 

cidades e renovação urbana. 

A conjuntura que o país vivia em 2013 era de grande euforia nacional, quando tivemos 

a Copa das Confederações, como preparação para a Copa do Mundo, outro megaevento 

esportivo, que se realizaria no ano seguinte. Esses eventos foram precedidos de investimentos 

realizados pelo Estado para dar garantias a Federação Internacional de Futebol Associação – 

FIFA quanto as suas realizações. Nas diversas cidades-sede, várias obras de infraestrutura 

foram iniciadas, gerando a criação de novas vias urbanas, pavimentação, construção de 

estádios, desapropriações e diversos transtornos para a população que morava no entorno da 

construção dessas obras. 

Houve, também, a criação da Lei Geral da Copa – Lei 12.663/12 (BRASIL, 2012) que 

alterou a legislação brasileira com o intuito de atender às demandas do órgão internacional 

para realização da competição mundial de futebol. Dentre as diversas restrições, essa nova lei 

criava “zonas de segurança”, ou seja, havia espaços em que os moradores e/ou vendedores 

eram impedidos de transitar sem autorização prévia. 

Por outro lado, vivenciamos o período denominado “Jornadas de Junho”, movimento 

de lutas sociais que, convocado pelas mídias sociais, levou milhões de brasileiros às ruas, 

provocando intensas manifestações da população e forte repressão do Estado. As 

manifestações, que tiveram divulgação mundial, devido ao fato do Brasil ser a sede desses 

dois eventos esportivos, aconteceram a partir de junho de 2013, capitaneadas pelo Movimento 

Passe Livre – MPL na cidade de São Paulo, após o governo federal autorizar o aumento das 

passagens dos transportes públicos em todo Brasil. Atreladas à pauta contra o aumento da 

tarifa, outras reivindicações foram incorporadas aos protestos, como a discussão referente à 

questão da moradia, da mobilidade urbana e dos gastos públicos ligados à Copa de 2014. 

Por meio da conjunção desses elementos, pude compreender que, durante as últimas 

duas décadas, países com inserção periférica no capitalismo financeirizado – dentre eles o 

Brasil - como forma de atender às necessidades da lógica da acumulação capitalista e do 

modelo de reestruturação produtiva, transferiram a racionalidade da competitividade 

empresarial para a gestão pública, produzindo mudanças significativas nas cidades, ancorados 

ao discurso da renovação urbana (MARICATO, 2013). 
                                                 
5Para ler mais sobre os impactos da Copa do Mundo de 2014 no Brasil e, especificamente, em Fortaleza, sugiro a 

leitura do livro Fortaleza – Os impactos da Copa do Mundo 2014, de Costa, Pequeno e Pinheiro (2015) que faz 
parte do projeto nacional Metropolização e Megaeventos: impactos da Copa do Mundo e das Olimpíadas nas 
metrópoles brasileiras. 
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A concepção dominante propagada pelas elites dirigentes era que para enfrentar 

momentos de recessão e crise, o combate à degradação urbana estaria como uma das opções 

para a renovação do capital. Esse discurso de renovação urbana ora produzido e alimentado 

pelo city marketing, utilizava a pauta do desenvolvimento turístico, através da construção de 

ícones urbanos como forma de atrair novos fluxos do capital financeiro. 

Nesse momento da explanação, cabe abrir uns parênteses sobre a constituição das 

políticas para o setor de turismo levadas a termos pelos governos que se sucederam no 

comando político do Estado do Ceará a partir da década de 1990. Essa compreensão é 

fundamental para o desvendamento de que as presentes opções por um modelo de 

desenvolvimento turístico guardam sintonia com o modelo de gestão da cidade, a partir dos 

interesses dos grandes capitais privados. 

Nos idos de 1990, a fórmula da renovação urbana espalhou-se por diferentes países e 

as obras de grande valor arquitetônico multiplicaram-se com o comprometimento de recursos 

públicos, assentada na justificativa de que alimentavam o mercado imobiliário e a construção 

civil e eram necessárias para alavancar o desenvolvimento e a competitividade global. 

Essa receita foi adotada no Brasil, com uma aplicação específica na região nordeste do 

país. Assim, na década de 1990, foram implementadas políticas governamentais com foco nas 

capitais litorâneas nordestinas, com o intuito de atrair investimentos financeiros internacionais 

e incentivar o crescimento do mercado imobiliário, aliado ao discurso da potencialização do 

setor turístico.   

O governo “mudancista”6, recém-eleito, propunha-se a realizar os ajustes necessários do 

Estado às necessidades da acumulação capitalista. Dessa forma, a cidade de Fortaleza, com 25 

quilômetros de praias urbanas, e diversas outras áreas litorâneas do Ceará, passou a ter 

intensificadas as ações para dinamizar seu mercado turístico, sobretudo o de Sol & Praia. 

A definição apontada pelo Ministério do Turismo (MTUR) (BRASIL, 2006), é que este 

segmento turístico é constituído por atividades excursionais que estão relacionadas à busca de 

entretenimento e/ou descanso em áreas litorâneas, não especificando a forma como esse tipo 

de ação é realizada, se em respeito às culturas locais incentivando, por exemplo, as 

comunidades de pescadores e artesãos ou, no extremo oposto, contribuindo para a construção 

de complexos turísticos como os resorts. 

                                                 
6Trata-se de um padrão de governo comandado por jovens empresários, ligados ao Centro Industrial do Ceará – 

CIC, que governaram o Estado do Ceará de 1987 a 2002. Dentre estes, Tasso Ribeiro Jereissati esteve no 
comando político por três gestões: 1987-1990, 1995-1998 e 1999-2002. Mais à frente, neste trabalho reflito as 
características deste governo na incidência do desenvolvimento turístico do Ceará. 
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Para garantir investimentos em turismo e o apoio popular, o governo estadual, via 

campanhas publicitárias7, buscou convencer a sociedade do potencial e da vocação do Estado 

para a atividade turística, elencando os benefícios que poderiam ser aferidos com 

investimentos financeiros na atividade, com destaque para o aumento da oferta de emprego e 

a elevação da renda dos habitantes. 

Tal estratégia foi e ainda continua sendo utilizada como argumento para criar empatia 

e apoio popular à destinação de grandes volumes de recursos públicos para obras no campo do 

turismo. Cabe ressaltar que as políticas para o setor no Estado do Ceará carecem de 

participação da população, sendo gestadas por empresários e políticos ligados a empresas de 

construção civil e de grandes empreendimentos de lazer e entretenimento. 

O Ceará, durante a década de 1990 e início dos anos 2000, teve como principal 

expoente na atração de turistas o segmento Sol & Praia. No entanto, como forma de manter o 

fluxo contínuo de visitantes, para evitar a baixa estação, o governo e empresários buscaram 

garantir novas fatias do mercado de entretenimento. Embora o Sol & Praia continue sendo o 

grande impulsionador das atividades turísticas no Ceará, o segmento de Negócios & Eventos8 

começa a receber investimentos para seu desenvolvimento. 

Os estudos realizados pelo MTUR e pela International Congress and Convention 

Association (ICCA)9 revelam que o Brasil em menos de três anos, de 2002 a 2005, atraiu 

diversos eventos internacionais que fizeram que o país saísse da 21ª posição para a 11ª no 

ranking de captação e realização de eventos internacionais. Nesta época estávamos sobre uma 

conjuntura econômica favorável, quando dos mandatos presidenciais de Luiz Inácio Lula da 

Silva (2003-2011). 

Já em 2008 e 2009, mesmo diante de um cenário de crise financeira internacional, 

deflagrada nos Estados Unidos, o Brasil alcançou a 7ª posição como país captador de eventos 

internacionais. Os dados da Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas – 

ABRACORP mostram que esse segmento vem crescendo e que no primeiro semestre de 

2015, houve um aumento em 7,8%, comparado ao mesmo período do ano anterior, o que 

                                                 
7Para uma leitura mais específica sobre a utilização de campanhas publicitárias como ferramenta para 

transformação imagética da cidade e captação de recursos pelos gestores públicos no período do “Governo das 
Mudanças”, aqui no Ceará, indico a leitura da tese de doutorado A tradição na modernidade ou a (re) 
significação imagética do Ceará contemporâneo: a propaganda turística dos governos mudancistas (1987-
1994), de autoria da professora do Mestrado em Comunicação Social da UFC, Silvia Helena Belmino. 

8O Turismo de Negócios & Eventos é caracterizado pelo MTUR como “[...] o conjunto de atividades turísticas 
decorrentes dos encontros de interesse profissional, associativo, institucional, de caráter comercial, 
promocional, técnico e social” (BRASIL, 2010). 

9As informações podem ser obtidas no Anuário Estatístico da Embratur (EMBRATUR, 2006). 
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caracterizou uma movimentação de R$ 6,95 bilhões em serviços que estão relacionados ao 

setor (BOECHAT, 2015). 

Em dez anos, conforme informação veiculada pelo Anuário de Viagens e Eventos 

Corporativos 2017, o número de eventos internacionais no país cresceu 400% e captação 

anual de eventos passou de 61 para 315, o que gerou um crescimento de 14% e movimentação 

de R$ 209,2 bilhões ao ano (PANROTAS CORPORATIVO, 2017). 

Seguindo a tendência nacional, as ações para colocar o Ceará e, mais precisamente, 

Fortaleza, na disputa por este segmento do mercado tornaram-se mais evidentes na gestão de 

Cid Ferreira Gomes (2007-2014)10 como chefe do executivo estadual. Nesse período de 

governo foram propostos megaprojetos de intervenção urbana, tendo como objetivo criar 

ícones na metrópole, aliados ao capital imobiliário, para atração de Negócios & Eventos. Em 

decorrência, ocorre uma mudança do eixo de investimentos do turismo do litoral para outras 

áreas de Fortaleza, com diversas obras que modificam o cenário da capital.   

Alguns desses megaprojetos, ligados diretamente à captação do novo segmento do 

mercado, ganharam incentivos para sua construção, após a disputa e anúncio do Brasil como 

país-sede da Copa do Mundo de 2014 11. Dentre estes, cumpre destacar: o Centro de Eventos 

do Ceará (CEC) e a Ponte Estaiada e Mirante de Fortaleza, que juntos funcionariam como um 

polo turístico denominado Complexo de Cultura e Lazer Mirante de Fortaleza (CEARÁ, 

2013b). 

Mesmo com a visibilidade que o projeto ganhou, depois da confirmação de Fortaleza 

como cidade-sede a Copa do Mundo de 2014, não houve tempo hábil durante a administração 

de Cid Gomes (2007-2014) para realizar a construção da Ponte e do Mirante, devido a  

problemas ligados à regulamentação do Parque Ecológico do Rio Cocó, desapropriações e 

indenizações. 

Ao assumir o governo cearense, Camilo Sobreira de Santana (2014-...) 12, 

comprometeu-se a colocar em execução as obras projetadas na gestão de Cid Gomes. Logo no 

                                                 
10A época o governador Cid Gomes concentrou esforços na captação de recursos de investidores internacionais e 

construção de equipamentos de grande porte, como o Centro de Eventos do Ceará. Outros empreendimentos 
que não chegaram a ser concluídos foram, o Acquário, a Ponte Estaiada e o Mirante de Fortaleza. No 
planejamento da atividade turística desse governo, principalmente por conta das obras de infraestrutura para a 
Copa do Mundo, houve várias desapropriações e remoções forçadas das famílias que viviam no entorno da área 
turística.   

11O anúncio do Brasil como país-sede da Copa do Mundo de 2014, foi realizado pela FIFA, em 30 de outubro de 
2007. Em maio de 2009, foram anunciadas as 12 cidades-sede para receberem o evento, dentre elas, a cidade 
de Fortaleza-CE. 

12O governador Camilo Santana, filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT), foi eleito para o mandato 2014-
2018, com o apoio do ex-governador Cid Ferreira Gomes e de seu irmão Ciro Ferreira Gomes, ambos filiados 
ao Partido Democrático Trabalhista (PDT). 
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início de janeiro, do mesmo ano, o atual governador foi à Brasília-DF garantir que os recursos 

estariam assegurados para a execução das obras, especificamente, a Ponte Estaiada e o 

Mirante, pois a construção dos equipamentos ainda suscitava dúvida de ordem financeira no 

governo federal (SILVA, 2014).   

Em abril de 2014, o Ministério Público do Ceará (MPCE) requereu a anulação da 

licitação para construção da Ponte, alegando a existência de irregularidades encontradas no 

edital de concorrência pública. O Tribunal de Contas do Estado (TCE) suspendeu o processo, 

contudo deu prosseguimento após as mudanças no edital serem realizadas (REDE GLOBO, 

2014). 

Após a retomada do processo de licitação, diversos problemas para construção do 

equipamento apareceram, dentre eles, os pareceres ambientais, a então falta de 

regulamentação do Parque do Cocó 13 e a conjuntura política do país, que em 2015, colocou 

em processo de impeachment a presidente eleita Dilma Vana Rousseff (2011-2016), levando 

ao governo federal o vice-presidente Michel Miguel Elias Temer Lulia (2016-...), que vem 

conduzindo uma política de ajustes, cortes e reformas macroeconômicas, trabalhistas e 

sociais. 

Na última semana de janeiro de 2017, o atual governador do Ceará, Camilo Santana 

(2014-...), anunciou através da Resolução nº 01/2017, do Conselho Gestor de Parcerias 

Público Privadas (CGPPP), o cancelamento da Parceria Público-Privada (PPP) firmada em 

2009 que previa dentre outras obras a construção da Ponte Estaiada sobre o Rio Cocó e a 

edificação e exploração dos serviços do Mirante (CEARÁ, 2017c). 

É importante avaliar que o governador Camilo Santana não declarou publicamente que 

as obras não irão acontecer, apenas anunciou o cancelamento da PPP. Como afirma Túlio 

Demitri (2017), jornalista do O Povo, “[...] o documento, em momento algum, ‘considera’ a 

questão ambiental ou afirma que o projeto Ponte Estaiada está descartado.” É como se a 

despeito da suspensão oficial o projeto guardasse potencialidade na mente de nossos gestores 

públicos e que um dia possa se tornar ato. 

Entre o anuncio da construção do complexo turístico e a sua suspensão transcorreram 

muitas marchas e contramarchas. É necessário um olhar atento e investigativo a adentrar no 

jogo de interesses do próprio capital neste tempo histórico da vida brasileira para chegar às 

razões que levaram a tão importante cancelamento. 

                                                 
13Em junho de 2017 foi promulgada a demarcação oficial do Parque do Cocó pelo o governador Camilo Santana. 
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Em verdade, há diversos interesses em jogo nas relações sociais que se tecem no 

ambiente urbano, suscitando a disputa entre múltiplos grupos que apresentam demandas 

distintas. Nessa competição há os que se filiam na luta por condições e garantias básicas de 

existência, como moradia, saúde, educação etc. e outros que se reproduzem a partir da 

multiplicação de suas rendas e lucros mediante a exploração comercial da cidade. 

Além de reconhecer que a cidade é o principal local onde se dá a reprodução da força 

de trabalho é preciso compreender que, na lógica do capital, é vista e gerida como um 

produto, ou seja, como um grande negócio onde há a exploração da força de trabalho, juros, 

geração de lucros, rendas e especulação (MARICATO, 2013). 

O processo de fragmentação da cidade contemporânea imprime na estruturação 

urbana, novos núcleos de convivências, novos espaços de comércio e consumo que revelam 

segregações socioeconômicas, como é o caso do eixo de segregação sudeste de Fortaleza. A 

Ponte Estaiada e Mirante de Fortaleza têm a sua proposta de construção no fortalecimento 

desse viés de segregação em Fortaleza, com o turismo como elemento propulsor do 

desenvolvimento econômico. 

É minha pretensão investigativa no campo da avaliação de políticas públicas, 

compreender, nesta dissertação, a concepção da política pública de turismo para a cidade 

através do fortalecimento desse eixo de segregação, vinculadas ao setor turístico, 

principalmente o segmento de Negócios & Eventos, tomando como eixo central de minha 

investigação a análise crítica da lógica intrínseca à concepção de desenvolvimento da cidade a 

partir dos investimentos na área do turismo na construção de novos equipamentos, marcada 

ainda pela forte intervenção do Estado junto à esfera privada, remodelando o espaço da cidade 

sob a égide da acumulação do capital.    

 Cabe ressaltar ainda que o fortalecimento desse eixo promove e justifica a 

transformação da cidade em um produto que deve ser comercializado no mercado global, 

valorizando áreas onde já existe elevado grau de especulação imobiliária e promovendo uma 

cidade em que as disparidades socioeconômicas tornam-se mais evidentes.   

Assim, mesmo diante do anúncio do cancelamento da PPP e a suspensão das obras, 

motivada por “fatores de entrave” (RODRIGUES, 2008) que se constituíam em foco material 

do meu estudo na avaliação da política de turismo em Fortaleza, quando no ano de 2015 

elaborei o projeto investigativo quando da seleção do Mestrado Profissional de Avaliação em 

Políticas Públicas (MAPP), compreendo que o objeto investigativo mantêm atualidade uma 

vez que foi constituído dentro de novas configurações de turismo de Negócios & Eventos 
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prevalecentes no Estado do Ceará. A despeito da não materialidade das obras, seus espectros 

mantêm a atualidade política. 

Com o intuito de compreender a Política de Turismo em Fortaleza, através da criação 

de ícones urbanos, notadamente a Ponte e Mirante, esta pesquisa foi dividida em seis 

segmentos, que de forma resumida, ora exponho. 

O primeiro corresponde à introdução. 

No segundo segmento, mostro como surgiram as pesquisas na área de Políticas 

Públicas e a opção metodológica que escolhi, apontando a “Avaliação em Profundidade” 

como elemento inspirador para compreender a Política em estudo. 

No terceiro segmento que trato das Políticas de Turismo do Ceará, busco elementos 

de como foi constituída a forma de realizar a atividade turística pelo governo cearense, no 

“Governo das Mudanças”, que tinha o intuito de promover a capital como destino do turismo 

de Sol & Mar, transplantando a lógica empresarial para a condução da gestão pública. Neste 

momento, também trago elementos para a discussão do segmento seguinte que foca na 

discussão dos marcos legais das políticas públicas e o fortalecimento do turismo de Negócios 

& Eventos.   

Ao discutir os marcos legais, aponto as incoerências que encontro nos documentos legais e 

discursos oficiais para a prática e regulamentação do turismo. 

No último segmento, com base nos elementos avaliados nos capítulos anteriores, 

mostro como foi realizado o processo para a aprovação do projeto da Ponte e Mirante, e 

discuto os setores que serão beneficiados com sua implantação. Para realizar essa discussão, 

tomei como base documento oficiais e entrevistas que realizeis com especialistas. Mostro os 

impactos socioambientais que a concretização do projeto pode causar, compreendendo que 

esta já é uma prática realizada pelos governos para expansão do capital e o consequente lucro 

para investidores do ramo imobiliário. 
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2 DESENHO METODOLÓGICO NA AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: 

ARTICULAÇÕES E DELINEAMENTOS-CHAVES 

 

 A observação dos fenômenos, qualquer que seja sua natureza, constitui o núcleo 

básico de toda pesquisa científica. As enormes diferenças das vastas áreas do saber, sejam 

elas epistemológicas ou mesmo metodológicas, impõem ao pesquisador importantes cuidados 

com aspectos relacionados a seu estudo, tais como: a natureza dos dados; a construção 

progressiva do objeto a ser pesquisado; a revisão bibliográfica; o contato com o campo; os 

postulados a serem desenvolvidos. As opções sobre quais percursos investigativos e quais 

opções teórico-metodológicas derivam da práxis do investigador e de sua leitura de mundo. 

Em nossa contemporaneidade, percebe-se uma aceleração do tempo histórico. 

Transformações sociais e mudanças comportamentais ocorrem em um ritmo cada vez mais 

acelerado. Estamos vivendo sob o domínio da modernidade líquida, que Zygmunt Bauman 

denominou pelo epíteto “vida líquido-moderna” (BAUMAN, 2007, p. 11). Valores e relações 

humanas são redefinidos a base de um aqui-agora, que nos remetem a um eterno presentismo. 

Paisagens urbanas são remodeladas para lhes conferir uma aura moderna, o que, por sua vez 

lhes possibilita um sentido mercantil.   

Após a Segunda Guerra Mundial, ocorreram diversos processos que impactaram as 

sociedades ocidentais sobre diferentes prismas. Para efeito da presente exposição na condição 

de pesquisadora, destaco: a concentração urbana acompanhada de transformações 

demográficas; a ampliação dos sistemas educacionais e do nível de escolaridade; o 

aperfeiçoamento tecnológico no campo da comunicação e o aumento do consumo pelas vias 

políticas econômicas de cunho keynesiano. 

A crescente complexidade social fez emergir novas categorias de sujeitos no cenário 

social. Além dos clássicos conflitos que são manifestados entre capital e trabalho, pari passu 

a velocidade e a intensidade das transformações sociais, surgiram novas institucionalizações 

em meio a uma sociedade em conflito. Estes novos agentes sociais podem ser expressos por 

diferentes movimentos sociais: movimento estudantil, que recoloca na cena política a figura 

do jovem como importante ator no cenário das lutas e embates; o movimento feminista, que 

colocou em discussão as demandas históricas das mulheres, enfatizando as questões de 

gênero; movimentos que discutem mudanças demográficas e problemas migratórios 

(GIOVANNI; NOGUEIRA 2015). A esses novos sujeitos, cabe adensar os movimentos 

ambientalistas e ecológicos com suas bandeiras de lutas socioambientais, em defesa da 

preservação da Natureza e da vida. 
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Diante de uma constante remodelação do cenário mundial com transformações 

científico-tecnológicas, tem-se uma configuração de novas formas de acumulação e 

valorização do sistema sócio metabólico do capital (MÉSZÁROS, 2011) com decisivas 

implicações no mundo do trabalho e na constituição da própria classe trabalhadora (ALVES, 

2000). 

Neste cenário é atribuído um papel deveras importante às Tecnologias da Informação 

e da Comunicação (TIC), que com suas mídias virtuais complexificam as relações sociais, 

gestando novos padrões de relacionamento, com relações humanas líquidas e fluidas, à 

semelhança do próprio sistema do capital. Todo esse processo de transformações societárias 

repercute no campo da produção científica. A pesquisa torna-se elemento decisivo à expansão 

desmedida do capital. Especificamente, a de cunho social revela um crescimento em resposta, 

inclusive, aos interesses dos Estados em entender, organizar e controlar a população. 

Proliferaram-se no mundo centros e núcleos de pesquisas sociais nos países centrais e nos que 

compõem a periferia do sistema capitalista (MINAYO, 2013). Essas investigações 

institucionais ratificaram a importância das ações governamentais adotadas para mediação de 

conflitos e interesses sociais. 

Insere-se, nesse contexto, o aumento das pesquisas sociais com foco na avaliação de 

políticas públicas que patrocinadas pelos governos e instituições de fomento, têm como 

objetivo justificar e legitimar as ações do Estado. 

No Brasil, o campo da avaliação de políticas públicas é recente, constituindo-se como 

uma área em formação. Em verdade, a expressão “avaliação de políticas públicas”, há 

algumas décadas, era pouco utilizada na linguagem acadêmica nacional e praticamente 

ausente nas comunicações da imprensa e instituições públicas. Esta ausência na constituição 

do discurso investigativo reflete o distanciamento da Academia da investigação das ações do 

Estado nas áreas das políticas públicas. 

A intensificação do estudo em políticas públicas no Brasil deu-se no final da década 

de 1980 e início de 1990, com base em um modelo de avaliação vinculado às agências de 

fomento e financiamento multilateral, destacando-se o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 

(BIRD). É adotada, então, uma avaliação de natureza instrumental como veículo para o aporte 

de financiamentos de projetos, com forte viés assistencialista, cujos resultados são 

mensurados a partir de ferramentas formais de acompanhamento e controle que careciam de 

instrumentos que possibilitassem análises críticas. Lea Rodrigues (2008),  em sua crítica a 

este padrão de pesquisas em avaliação de políticas públicas, afirma: 
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[...] reduzem o conhecimento à análise de dados coletados em formatos 
estandardizados, abordagens lineares, testes de hipóteses pela mensuração do objeto 
de estudo e, portanto, uma limitação da avaliação à percepção dos resultados frente 
aos objetivos formulados (eficácia), relação metas- resultados, relação custos-
benefícios (eficiência) e avaliação de impactos (efetividade em relação ao 
proposto/previsto) (RODRIGUES, 2008, p. 9) 
 

Em verdade, configura-se nos últimos 30 anos um modelo de avaliação, hoje, 

considerado tradicional num campo do que se pode denominar campo hegemônico de 

avaliação de políticas públicas. A rigor, é adotado um modelo de avaliação importado de 

outros países, principalmente dos Estados Unidos, que tinham como escopo o paradigma 

positivista e generalizante que objetiva o acompanhamento e medição das políticas, mediante 

uma perspectiva gerencialista, com caráter instrumental. O foco é na eficiência, eficácia e 

efetividade. Fruto dessa opção investigativa, as ações institucionais eram acompanhadas por 

instrumentos quantitativos que seguiam os modelos econométricos, advindos da economia. 

Um dos expoentes desse pensamento no Brasil foi Nilson Holanda (2006), que em sua 

obra, intitulada Avaliação de Programas: conceitos básicos sobre avaliação ex-post de 

programas e projetos, traz definições conceituais sobre a área de políticas públicas, 

abordando modalidades de monitoramento, supervisão e controle, como também os tipos e 

níveis de avaliação, distinguindo-as em sete categorias: avaliação das necessidades, teoria do 

programa, pré-avaliação, processo, implementação, resultados e eficiência (HOLANDA, 

2006). 

Minayo (2013), em sua obra, hoje referência no pensamento crítico sobre pesquisa, 

apresenta uma crítica a modelos investigativos, ancorados no positivismo. Segundo a autora, 

tais modelos assumem o pressuposto epistemológico que as sociedades são regidas por leis 

naturais e que cabem aos cientistas sociais, desnudarem-se de seus valores, tomarem para si 

os ditames da neutralidade científica, atendo-se à aplicação de um método “rigoroso”, a fim 

de se apropriarem da realidade social, como um fato objetivamente observável, com 

resultados rigorosamente descritíveis por uma métrica cientificista, considerado o único 

padrão do conhecimento verdadeiro: 
 

A sociedade humana é regulada por leis naturais que atingem o funcionamento da 
vida social, econômica, política e cultural dos seus membros [...] o cientista social 
deve se comportar frente ao seu objeto de estudo – a sociedade, qualquer segmento 
ou setor dela – livre de juízo de valor, tentando neutralizar, para conseguir 
objetividade, na sua própria visão de mundo. (MINAYO, 2013, p. 36). 

 

Se o positivismo se arvora em uma propensa neutralidade científica na crença de uma 

realidade tida como objetiva, a ser descrita por métodos rigorosos de cientificidade, abstém-se 

da crítica social. Sua concepção de conhecimento alicerça-se em um modelo que advoga uma 
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ciência neutra e uma sociedade una e colaborativa, que subtrai da realidade conflitos e 

contradições que perfazem a sociedade. Ao mesmo tempo, desvincula o pesquisador das 

opções de classe e de questões sociais, limitando a ação do investigador a fatos que possam 

ser observáveis, mensuráveis e demonstráveis, a partir de técnicas científicas tidas como 

objetivamente válidas. 

Como negação a esse padrão de cientificidade, emergem perspectivas pluralistas, a 

conceberem a pesquisa em sua dimensão sócio-política, desmonta-se assim o mito do método 

científico, passando-se a enfatizar a estreita vinculação “teoria-método”, sustentando a 

exigência da construção de um desenho metodológico (BOURDIEU, 2001). 

 No âmbito específico da avaliação das políticas públicas, cumpre destacar Guba e 

Lincoln (2011), com sua concepção de “avaliação de quarta geração”, que propõe como 

pressuposto científico o reconhecimento de uma realidade social multidimensional e a 

percepção de dispares grupos de interesses: 
 
A avaliação de quarta geração é um modelo de avaliação em que as reivindicações, 
preocupações e questões dos grupos de interesse ou interessados (stakeholders) 
servem como enfoques organizacionais (princípio para determinar quais 
informações são essenciais), que são implementados de acordo com os preceitos 
metodológicos do paradigma de investigação construtivista (GUBA; LINCOLN, 
2011, p. 63). 

 

Em suas concepções, o mundo social é feito por meio de interpretações e de 

significações. Essas visões de mundo conformam uma multiplicidade de sentidos, 

decodificáveis a partir de diversas perspectivas teórico-metodológicas e de concepções de 

ciência e de realidade. Por seu pluralismo, apresentam consoantes jogos de interesses, 

balizados em diversos padrões discursivos, conforme o pertencimento a cada segmento social. 

Em decorrência de sua opção epistemológica, que considera o caráter multiforme e a 

pluridimensionalidade das questões sociais estudadas, o construtivismo de Guba e Lincon 

(2011) vai de encontro aos modelos de avaliação tradicional de cariz positivista. 

       Raul Lejano (2012), por sua vez, propõe através do seu modelo experiencial de avaliação 

de políticas públicas, novas perspectivas, através da teoria e de conceitos que propõem 

superar os padrões de avaliação positivista e pós-positivistas. O autor advoga que o avaliador 

considere a multidimensionalidade e a complexidade dos fenômenos que só podem ser 

apreendidos, segundo ele, através da realização prática, ou seja, vivendo o cotidiano social 

com suas implicações políticas. Ele nos apresenta uma crítica aos modelos clássicos que têm 

caráter linear e utilitarista, pois estes impedem a compreensão, na prática, da forma como 



27 
 

ocorre a política. Para tanto, confronta os modelos positivistas e construtivistas, e passa a dar 

mais atenção aos caracteres processuais e contextuais da realização da política. 

Em verdade, Guba e Lincon, Raul Lejano começam a constituir o que pode ser 

denominado de modelo contra hegemônico de avaliação em políticas públicas. Nesta mesma 

direção, de constituir parâmetros avaliativos de contra hegemonia, Lea Rodrigues, em 2008, 

no âmbito do MAPP da UFC, constrói o chamado “modelo de avaliação em profundidade” 

que hoje se constitui uma referência para pesquisadores da área e, é justamente inspirada na 

formulação dessa pesquisadora que desenvolvi a avaliação da Ponte Estaiada e do Mirante em 

meio ao circuito do turismo de Negócios & Eventos. Assim, priorizei, ao longo de todo 

processo avaliativo a perspectiva da contextualização, da trajetória institucional, buscando 

discutir criticamente o conteúdo dessa proposta que se pretende constituir um ícone da 

modernidade em Fortaleza. 

 

2.1 Avaliação em profundidade: inspiração do processo investigativo 

 

A antropóloga Lea Rodrigues, no artigo intitulado Propostas para uma avaliação em 

profundidade de políticas públicas sociais (2008), inspirada em elementos circunscritos nas 

críticas de Lejano (2012) aos modelos mecanicistas e reducionistas de avaliação, empreende 

uma reflexão sobre as práticas disseminadas nas avaliações de políticas públicas, de natureza 

econométrica e caráter gerencialista, apontando limites quanto ao alcance de tais paradigmas 

avaliativos. 

Com o intuito de trazer novos referenciais para o debate sobre avaliação de políticas 

públicas, Rodrigues formulou uma proposta metodológica, denominando-a de “Avaliação em 

Profundidade” (2008). Em seu construto, estabelece procedimentos sistemáticos de 

investigação baseados em quatro eixos de análise, que reproduzo a seguir, tal como indica 

Rodrigues (2008, p. 11): 
 
Análise de conteúdo do programa com atenção a três aspectos: formulação: 
objetivos, critérios, dinâmica de implantação, acompanhamento e avaliação; bases 
conceituais: paradigmas orientadores e as concepções e valores que os informam, 
bem como os conceitos e noções centrais que sustentam essas políticas; coerência 
interna: não-contradição entre as bases conceituais que informam o programa, a 
formulação de sua implementação e os itens priorizados para seu acompanhamento, 
monitoramento e avaliação. Esses três aspectos dizem respeito à análise do material 
institucional sob forma de leis, portarias, documentos internos, projetos, relatórios, 
atas de reuniões, fichas de acompanhamento, dados estatísticos e outros. Análise de 
contexto da formulação da política: Levantamento de dados sobre o momento 
político e as condições socioeconômicas em que foi formulada a política em estudo, 
com atenção para a articulação entre as instâncias local, regional, nacional 
internacional e transnacional. Apreensão do modelo político, econômico e social que 
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sustentou a política à época de sua formulação. Levantamento de outras políticas e 
programas correlacionados à política em foco. Atenção ao marco legal que ampara a 
política, articulando-o ao contexto referido nos itens anteriores. Trajetória 
institucional de um programa: Esta dimensão analítica pretender dar a perceber o 
grau de coerência/dispersão do programa ao longo do seu trânsito pelas vias 
institucionais [...] ao recompor esta trajetória, é importante que se atente para os 
aspectos culturais inerentes a esses espaços institucionais e organizacionais. 
Espectro temporal e territorial: Por meio desta dimensão analítica, procura-se 
apreender a configuração temporal e territorial do percurso da política estudada de 
forma a confrontar as propostas/objetivos gerais da política com as especificidades 
locais e sua historicidade. 

 

Considerando a perspectiva ampliada e a natureza política da formulação de Rodrigues 

(2008), assumi esta proposta metodológica como norte investigativo, convicta de ser a mais 

pertinente e fecunda para encaminhar a avaliação da Ponte Estaida/Mirante nos circuitos do 

turismo de Negócios & Eventos. 

Assim, empreendi esforços avaliativos, a partir dos eixos analíticos, configurados por 

Rodrigues, cabendo destacar: 

− Busquei adentrar no conteúdo da proposta, a partir de documentos e sites, 

configurando o discurso oficial; 

− Procurei contextualizar a proposta apresentada no âmbito da Política de Turismo 

no Ceará; 

− Esforcei-me no sentido de circunscrever a trajetória institucional na configuração 

desta proposta, idealizada como ícone do turismo em Fortaleza. 

− Procurei compreender o percurso da proposta de criação dos ícones urbanos, ora 

discutidos, e confrontar com as especificidades do turismo em Fortaleza. 

 

De fato, tomei a proposta de Avaliação em Profundidade como uma inspiração no 

trabalho investigativo, trabalhando com o necessário rigor, mas fugindo da armadilha da 

rigidez (Bourdieu, 2001). Assim, embora os eixos propostos pela antropóloga sejam bem 

definidos em relação ao que o pesquisador deve estar atento ao realizar a avaliação, eles não 

se revestem em “camisa de força” para a ação do investigador, pois o método deve se adequar 

aos movimentos da realidade em investigação. Com este entendimento, empreendi essa 

“aventura investigativa” com clareza da interpenetração entre os diferentes eixos. 

Na análise do eixo “conteúdo da política” (RODRIGUES, 2008, 2011), detive-me nos 

seguintes pontos: na formulação do programa em estudo, com o objetivo de compreender os 

documentos que institucionalizam o projeto de construção da Ponte Estaiada/Mirante; 

apreensão dos conceitos turísticos que conformam os paradigmas norteadores que perfazem o 
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turismo de Negócios & Eventos; verificação da coerência interna da política do governo do 

Estado do Ceará refletindo sua proposta teórica e base conceitual para o setor. 

Já o segundo eixo, referente à análise de “contexto da formulação da política” (Idem, 

2008; 2011) interpelou-me a refletir sobre o modelo político em evidência no país, buscando 

compreender as articulações das esferas administrativas municipal, estadual e federal e seus 

nexos com o programa e/ou política em estudo. 

No eixo “trajetória institucional”, (RODRIGUES, 2008, 2011), realizei levantamento 

das instituições envolvidas na política, suas atribuições e destaquei a articulação de seus 

atores institucionais. Rodrigues (2011, p. 15) considera este elemento de análise importante 

para compreender “[...] o que realmente ocorre quando se implementam ações dentro de uma 

política gestada nas esferas superiores, principalmente quando, em razão dos processos de 

descentralização, é fornecida autonomia às esferas regionais e locais.” 

O último tópico sugerido por Rodrigues, “espectro temporal-territorial” (Idem, 2008; 

2011), faz referência ao caminho percorrido da política por vias institucionais e socioculturais 

durante o seu processo de implantação. Assim, avaliei o percurso que permeou a construção 

da proposta do projeto de construção da Ponte Estaiada e do Mirante de Fortaleza, 

considerando a articulação das esferas governamentais em que transitou correlacionando os 

interesses e jogos de poder das forças políticas locais. 

Cabe ressaltar que, como subsídio para avançar na avaliação em profundidade, 

utilizei-me de um enfoque omnilateral buscando acercar-me do objeto de pesquisa em seus 

diferentes planos. Adotei uma abordagem que transcende a multidisciplinaridade e alcança 

interdisciplinaridade (NICOLESCU, 1999), conjugando dispares olhares, articulando 

diferentes áreas do conhecimento. 

Como propõe Edgard Morin (1999, p. 13), “Faz-se necessário substituir um 

pensamento que está separado por outro que esteja ligado.” Cônscia das exigências de rigor 

acadêmico na condução de uma investigação desta natureza e da necessidade de delimitar o 

objeto investigativo alarguei ao máximo meu olhar para alcançar uma postura interdisciplinar, 

tendo o cuidado de não me perder em divagações. É o esforço de materializar a avaliação em 

profundidade. 

Na avaliação dos elementos empíricos, articulei diferentes áreas do conhecimento, na 

procura de respostas que pudessem aclarar o objeto de estudo. No rastro desse marco 

metodológico “multidimensional e interdisciplinar.” (RODRIGUES, 2008), ancorei minhas 

reflexões acerca das políticas de desenvolvimento turístico levadas a cabo nas últimas décadas 

no Ceará. A rigor, o modelo instituído chegou ao paroxismo de propor obras de grande 
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envergadura e de profundo impacto urbano como o Mirante e a Ponte Estaiada, além de 

edificações como o Acquário e projetos já consolidados, como o Centro de Eventos do Ceará 

(CEC). 

Como condição para a realização de uma avaliação profunda, apropriei-me de uma 

perspectiva onilateral. Para tanto, assumi uma dimensão interdisciplinar, que me autorizou o 

entrecruzamento de olhares e o cotejamento de dispares planos metodológicos para dar conta 

da complexidade (MORIN, 1999) dos fenômenos que perfazem o objeto investigativo. Essa 

postura metodológica me autorizou a realizar uma avaliação ao mesmo tempo extensa, 

detalhada, densa, ampla e multidimensional (RODRIGUES, 2011). 

Claro está, que o modelo de avaliação que um pesquisador utiliza, caracteriza suas 

concepções acadêmicas, além de pôr luzes sobre as percepções socioculturais e econômicas 

com as quais se filia. Representa um fator importante para os rumos e os contornos que a 

pesquisa pode seguir. A minha opção pela “avaliação em profundidade” (RODRIGUES, 

2008, 2011) me possibilitou acercar do objeto em suas múltiplas dimensões, adentrando em 

suas tessituras constitutivas. 

Essa postura me autorizou adentrar no “[...] contexto social, econômico, político e 

cultural, bem como a importância da análise institucional das relações de poder, dos interesses 

e valores que permeiam os processos de formulação e implementação dessas políticas.” 

(RODRIGUES, 2011, p. 7) que perfazem a construção do viaduto na Avenida Engenheiro 

Santana Júnior e a elaboração do projeto de edificação da Ponte Estaiada e do Mirante de 

Fortaleza, no âmbito do turismo de Negócios & Eventos. 

 

2.1.1 Construindo os passos da pesquisa: movimentando a dinâmica da pesquisa social 

 

 O primeiro passo para construir esta dissertação foi realizar pesquisas através de 

publicações de notícias em jornais locais. As mídias impressas, como O Povo e Diário do 

Nordeste, de forma majoritária, expressavam a importância da construção dos equipamentos, 

trazendo a perspectiva governamental como foco de suas análises. As matérias que 

abordavam o tema através de um viés crítico, com avaliações de arquitetos, ambientalistas e 

políticos que se filiam ao debate ambientalista e criticavam os impactos que as obras 

poderiam causar ao meio ambiente foram veiculadas, em sua maioria, em blogs alternativos 

com menor publicidade. 

As pesquisas em sites governamentais foram realizadas, principalmente no portal 

oficial do Governo do Estado do Ceará e na página eletrônica da Secretaria de Infraestrutura 
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do Estado (SEINFRA), que foi a proponente da obra, embora a justificativa do projeto traga o 

turismo como um dos elementos essenciais para a construção dos equipamentos. Nos portais 

governamentais, tive acesso ao projeto técnico para construção da Ponte Estaiada e Mirante 

de Fortaleza, arquivos com orientações para as empresas concorrentes e o andamento do 

processo licitatório. 

Realizei o levantamento de documentos oficiais produzidos por órgãos 

governamentais, disponibilizados nos meios eletrônicos. A coleta de informações em planos 

de governos, discursos oficiais, pareceres técnicos, sumários executivos, termos de referência 

técnica para construção dos empreendimentos, planos de marketing, programas de fomento ao 

setor, que me propiciaram um panorama das diversas vinculações realizadas entre 

crescimento econômico e atividade turística. 

Como primeira aproximação do campo, mantive contatos com representantes do 

legislativo estadual e municipal que forneceram informações, de forma extraoficial, sobre os 

possíveis beneficiados com a construção da Ponte e Mirante, destacando os setores que 

lucram com a especulação imobiliária como um dos maiores privilegiados na expansão do 

turismo para o setor sudeste de Fortaleza. 

Na etapa seguinte, realizei contato com o campo à procura de documentos oficiais em 

órgãos governamentais que trouxessem evidências de como havia se realizado o debate e a 

autorização para a construção dos equipamentos Ponte Estaiada e Mirante. 

Assumi como eixo articulador dos meus percursos investigativos, a perspectiva de 

confrontar o discurso oficial e o discurso crítico sobre a Ponte Estaiada/Mirante, nos circuitos 

do Turismo de Negócios & Eventos. 

Uma estratégia que me propiciou elementos significativos de crítica foi o contato 

sistemático com equipe do gabinete do então vereador João Alfredo Telles Melo, do Partido 

Socialismo e Liberdade (PSOL) que foi o parlamentar que mais atuou contra a construção dos 

equipamentos e preservação do Parque do Cocó. Assim, obtive diversos documentos que 

tramitaram na Câmara Municipal de Fortaleza (CMF), dentre os quais, destaco: pareceres e 

notas técnicas de órgãos como o Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente – 

CONPAM e Superintendência Estadual do Meio Ambiente (SEMACE), que mesmo diante 

dos diversos riscos apontados para a biodiversidade do Parque do Cocó, consentiram na 

realização da obra; mensagens do executivo municipal ao legislativo solicitando que 

colocasse em pauta a anuência ao projeto; redação final do Projeto de Lei Complementar para 

inserir as rotas viárias para construção da Ponte e Mirante; pedido de vistas e parecer de 
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processos, entre outros documentos, como o vídeo da maquete digital da construção da Ponte 

e Mirante. 

Mesmo diante do anúncio do cancelamento da Parceria Público-Privada (PPP) e da 

suspensão das obras (CEARÁ, 2017c), em janeiro de 2017, dei continuidade à pesquisa. Em 

verdade, conforme assinalado amiúde, embora o foco material tenha sido suspenso, seu 

espectro permanece materializado sob a forma de realizar a política de turismo em Fortaleza, 

que a partir da década de 2000 vêm buscando se inserir no mercado de turismo de Negócios & 

Eventos. Avaliei esta proposta em seu percurso econômico, político e sociocultural, 

evidenciando a articulação das esferas governamentais em que transitou, correlacionando-o 

aos interesses e jogos de poder das forças políticas movimentadas para a construção do 

complexo turístico. 

Para compreender como o modelo de turismo em Fortaleza desenvolveu-se, a ponto de 

propor obras de profundo impacto urbano na cidade, na tentativa de absorver novas fatias do 

segmento turístico, segui a indicação das propostas contra hegemônicas de avaliação de 

políticas públicas que destacam como elemento decisivo, a contextualização. 

Para tanto, realizo uma discussão teórica sobre o “Governo das Mudanças” (1987-

2002) para compreender como este modelo administrativo influenciou o desenvolvimento do 

trade turístico na capital, tomando para si o modus operandi empresarial de realizar negócios, 

transferindo para condução da gestão pública o modelo neoliberal. 

Trago elementos da desconstrução da imagem do Nordeste ligado “à seca e pobreza” 

para o de “belas praias e povo acolhedor”, apresento diversos projetos e políticas realizadas 

no governo mudancista para consolidação do Ceará como expoente do turismo de Sol & 

Praia, apontando as agências financiadoras que tinham por objetivo, a transformação do litoral 

da Região Metropolitana de Fortaleza e a captação de investimentos financeiros 

internacionais. 

Em um momento posterior, no intuito de adentrar na crítica, realizei entrevistas abertas 

com três personagens: dois deles são professores do Departamento de Arquitetura e 

Urbanismo (DAU), da Universidade Federal do Ceará (UFC). O primeiro foi o professor José 

Sales Costa Filho, que foi um dos responsáveis por realizar debates à época da proposição do 

projeto da Ponte Estaiada e do Mirante. O segundo foi o professor Luís Renato Bezerra 

Pequeno que atua nos movimentos urbanos que lutam pelo direito à cidade e foi organizador 

do livro sobre Fortaleza – O impacto da Copa do Mundo de 2014. 

O terceiro entrevistado foi o então vereador João Alfredo Telles Melo, figura central 

para discussão desta dissertação, por compreender as articulações das diversas esferas 
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governamentais. Ele esteve presente na audiência de aprovação do projeto na Câmara 

Municipal de Fortaleza (CMF) e atuou para que a edificação não fosse realizada da forma 

como foi proposta. 

Já no âmbito do executivo municipal e estadual, não foi possível realizar entrevistas. 

Não faltaram tentativas de aproximação para a realização de entrevistas. A regra foi a 

indisponibilidade e o silêncio foi a resposta. Em decorrência dessas negativas, a avaliação da 

perspectiva oficial foi realizada a partir dos documentos e falas públicas dos gestores 

envolvidos na realização do empreendimento. 

De fato, a avaliação em profundidade efetivou-se mediante uma pesquisa 

predominantemente qualitativa. Em decorrência dessa opção, meu trabalho investigativo 

transcendeu à análise de dados quantitativos coletados em formatos padronizados ou em 

abordagens lineares. 
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3 POLÍTICAS DE TURISMO PARA O CEARÁ: DA INTENÇÃO AO GESTO... 

 

O Brasil, desde 1964, estava imerso em um golpe de Estado, de cunho militar, que 

trouxe consigo a interrupção do regime democrático de direito. Paulatinamente, sobretudo a 

partir do Ato Institucional – AI nº 5 (BRASIL, 1968) ocorreu a intensificação da violação das 

liberdades constitucionais: direitos civis foram desrespeitados, pela via da censura 

institucional foi suprimida a liberdade de expressão e a perseguição política tornou-se prática 

recorrente, por meio da cassação de direitos políticos e da extradição aos seus opositores. A 

violência palaciana, promovida pelos órgãos de repressão, tornou a tortura física e espiritual 

lugar comum. A propaganda oficial nos remetia ao slogan: “Brasil, ame-o ou deixe-o!” 

Associados ao capital norte-americano, os militares desenvolveram o breve “milagre 

econômico brasileiro” entre os anos de 1969 e 1973. A época, o Brasil chegou a crescer 12% 

ao ano. A alta nas ações das bolsas de valores brasileiras gerou um clima de euforia. 

Investindo nas áreas de telecomunicações os governos militares lançaram ao espaço os 

primeiros dois satélites que passaram a interligar todo o território nacional. Construíram a 

Ponte Rio-Niterói e estádios de futebol em todo o país, como o Castelão. A conquista do 

tricampeonato de futebol no ano de 1970 conformou a aura do desenvolvimentismo e as 

ideias ufanistas do “Brasil Grande!” e do “Brasil potência”. 

Como um efeito colateral essa política nos legou uma dívida externa à época de U$$ 

90 bilhões de dólares, a dependência ao Fundo Monetário Internacional (FMI) e uma inflação 

endêmica. A concentração e centralização de capitais, a não distribuição de renda e o elevado 

índice de desemprego sinalizavam, no início da década de 1980, que o sistema ditatorial 

militar que estava por ruir. Em 1983, após anos de luta, resistência e mobilizações dos 

movimentos sociais, sindicais, estudantis e políticos os militares foram perdendo 

protagonismo. O movimento “Diretas Já”, organizado por estudantes, intelectuais, religiosos, 

políticos e artistas que apoiavam a Proposta de Emenda Constitucional – PEC nº05/1983 

(BRASIL, 1983) 14 que propunha reinstaurar as eleições diretas para presidente do país, levou 

milhares as ruas. 

Embora o “Diretas Já” contasse com grande apoio popular que mobilizou cerca de 1,7 

milhões de pessoas na Praça da Sé 15 em São Paulo e na ordem de um milhão na cidade do Rio 

                                                 
14A PEC Nº05/1983 foi proposta pelo deputado federal Dante de Oliveira Pereira de Carvalho (PMDB - MT) e 

ficou conhecida na história do país como Emenda Constitucional Dante de Oliveira, nome do seu proponente. 
15A Praça da Sé, localizada no marco zero da cidade de São Paulo, é considerada como um dos maiores 

símbolos do centro histórico da cidade. Nela já ocorreram (e ocorrem) diversas manifestações de movimentos 
sociais que reivindicam melhorias na qualidade de vida, trabalho e direitos sociais.   
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de Janeiro, a Emenda Dante de Oliveira que possibilitaria as eleições diretas não foi aprovada. 

Em decorrência da rejeição, mais uma vez ocorreram eleições indiretas. Contudo, devido a 

pressão popular, em consonância as próprias articulações realizadas internamente pelo regime 

militar e o início do apoio da mídia a necessidade de retomada de eleições diretas, na eleição 

de 1985, depois de cinco presidentes militares, foram eleitos em um, colégio eleitoral formado 

por deputados federais e senadores, o primeiro presidente civil e seu vice, respectivamente, e 

Tancredo de Almeida Neves (PMDB) e José Ribamar Ferreira Araújo da Costa Sarney (PDS). 

As eleições diretas só voltariam a ocorrer em 1989. 

No Estado do Ceará, foi nesse contexto político de ditadura militar e 

desenvolvimentismo, na gestão do governador Virgílio de Morais Fernandes Távora 16, que a 

partir do final da década de 1970, o governo do Estado instituiu o Plano de Metas 

Governamentais (PLAMEG) (1979-1982). Por intermédio desse documento a atividade 

turística foi introduzida como um vetor de dinamização da economia. Nesse período também 

foi elaborado o I Plano Integrado de Desenvolvimento Turístico do Estado do Ceará (I PIDT), 

que continha a intensão de diagnosticar como operava o setor de turismo no Estado 

(BERNAL, 2004). 

A despeito da intenção institucional essa peça caracterizou-se como uma tentativa de 

análise do funcionamento da área turística no Estado: “[...] os planos referiam-se ao turismo 

como possibilidade futura, e assim não chegou a se efetivar como uma política de turismo 

consciente.” (CORIOLANO, 2006, p. 42). A perspectiva de diagnose também está presente na 

análise de Paiva (2014). Ele corrobora com as avaliações de Bernal (2004) e de Coriolano 

(2006) ao afirmar que esse documento se consubstancia na “[...] primeira regionalização da 

atividade no Estado, embora se restringisse apenas ao diagnóstico das potencialidades naturais 

do Ceará para o turismo.” (PAIVA, 2014). 

A despeito de se consubstanciar tão somente como uma “carta de intenções” quanto ao 

diagnóstico de possibilidades de desenvolvimento no campo do turismo, esse documento 

também pode ser elencado como uma “carta inaugural” para uma atuação sistemática e 

orgânica para turismo planejado. 

                                                 
16Virgílio Távora concorreu ao governo cearense no pleito de 1962 e tomou posse como governadora em 1963. 

Foi apoiado pela União Democrática Nacional (UDN), pelo Partido Social Democrata (PSD) e pelo Partido 
Trabalhista Nacional (PTN). Apoiador do Golpe de Estado Militar que aconteceu em 1964 filiou-se a Aliança 
Renovadora Nacional (ARENA), partido político que dava sustentação à ditadura militar, criado com base no 
Ato Institucional nº 2 (BRASIL, 1965), que extinguiu 13 partidos políticos e implantou o bipartidarismo. Em 
1966, concorreu à Câmara dos Deputados, em 1971 assumiu uma cadeira no Senado e em 1979 foi novamente 
eleito governador do Estado do Ceará. 



36 
 

No final da década de 1980, o Plano das Mudanças, elaborado para o governo de 

Tasso Jereissati, revelava que o potencial turístico do Ceará era subexplorado, apontando 

insuficiências de infraestrutura, de equipamentos e de serviços turísticos. A partir da primeira 

eleição de Tasso Jereissati ao governo estadual, no ano de 1987, a atividade ganhou ênfase e 

passou a ser utilizada como uma possibilidade de desenvolvimento econômico no Estado, 

com forte incidência de políticas para o setor e parcerias com empresas privadas. 

 

3.1 A constituição da imagem turística do Ceará no “Governo das Mudanças” (1987-

2002) 

 

O escrito O advento do turismo na metrópole de Fortaleza, de autoria da economista 

Cleide Bernal trata da configuração da metrópole cearense nos aspectos, políticos, 

econômicos e sociais nas duas últimas décadas do século XX. Ela analisa o processo de 

metropolização contemporânea que se evidenciou na Região Metropolitana de Fortaleza – 

RMF e seus impactos socioeconômicos. Para a autora este é um período-chave para 

compreender “[...] a transição da cidade provinciana e acanhada para uma metrópole com ares 

de modernidade.” (BERNAL, 2004, p. 21). 

Ao refletir sobre a construção da metrópole cearense, o artigo traz alguns elementos 

para a análise, dentre eles a mudança de paradigma das políticas regionais de 

desenvolvimento, que no Nordeste tinham o caráter de políticas compensatórias destinadas 

aos “desvalidos da sorte”, para estratégias de flexibilidade do mercado de trabalho e de guerra 

fiscal. A primeira está associada a oferta de mão de obra barata para atração e instalação de 

polos da tardia industrialização brasileira e a segunda a política de atração de investimentos 

nas áreas industriais. 

Outro elemento apontado por Bernal (2004) para metropolização de Fortaleza foi a 

política de atração de capital privado para implantação de equipamentos que possibilitassem a 

criação de polos turísticos na região Nordeste, o que tornou a cidade litorânea mais atraente 

para o turismo doméstico e internacional a partir da construção de complexos diversionistas 

como o Beach Park, edificado no município de Aquiraz, nas cercanias da cidade de Fortaleza 

e da implantação de estruturas hoteleiras e de resorts nas regiões praianas que conformam o 

turismo de Sol & Praia cearense. No conjunto, essas ações modificaram a configuração do 

litoral, da capital e dos municípios que compõem a RMF, no sentido de transformá-la em um 

produto atrativo para o consumo. 
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Transformar um lugar em um produto turístico exige que se compreenda o turismo 

como uma mercadoria material e que se transforme a cultura em uma mercadoria imaterial 

correlacionada ao consumo do lazer. A mercadorização exige que as autoridades constituídas 

invistam dinheiro público na construção de infraestrutura para receber empreendimentos 

privados que envolvam a aberturas de vias, a edificação de infraestrutura urbana, marítima e 

aeroportuária, dentre outros componentes que estão envolvidos em uma política de 

desenvolvimento para o setor. O investimento público propicia que o capital empreenda ações 

que modificam os territórios naturais e/ou artificiais para a construção de equipamentos 

hoteleiros. 

No Ceará, a atividade turística adquiriu moldes empresariais e estrutura planejada a 

partir de 1990, com o “Governo das Mudanças”, período caracterizado pela ascensão de 

jovens empresários, apoiados pelo Centro Industrial do Ceará (CIC), ao governo cearense. 

Eles que propunham uma oposição ao coronelismo, com suas práticas clientelistas. Em 

contrapartida, defendiam uma nova configuração nas relações entre o Estado, economia e 

sociedade (GONDIM, 1995) que objetivasse retornos financeiros. Sob o mantra do 

neoliberalismo defendiam o enxugamento do quadro administrativo e uma menor participação 

do Estado nas áreas sociais. 

Esses jovens empresários, agora, gestores públicos, propunham adequar o Estado às 

necessidades da acumulação capitalista e do modelo de reestruturação produtiva, trazendo a 

lógica empresarial da competitividade e eficiência para a gestão pública, impondo 

modificações profundas nas cidades, através do fenômeno da renovação urbana. Eles 

difundiam a ideia de que para enfrentar o momento de recessão, o combate à degradação 

urbanística seria uma alternativa para renovação do capital. Em suas concepções, as obras 

urbanas, amparadas por um discurso de desenvolvimento turístico, conseguiriam gerar uma 

imagem positiva sobre a cidade e seriam capazes de atrair fluxos do novo capital financeiro 

(FERREIRA, 2014). 

O Programa de Desenvolvimento do Turismo em Zona Prioritária do Litoral do Ceará 

(PRODETURIS), lançado em 1989, instruiu zonas turísticas em todo o litoral cearense. Por 

seu intermédio, constituiu-se a primeira política sistêmica direcionada para o turismo 

cearense, tratando a regiões de praia como mercadoria. O marketing do Programa tinha por 

objetivo elaborar uma imagem positiva para atrair investimentos financeiros nacionais e 

internacionais. Desenvolveram uma construção imagética de uma cidade “Loira, desposada 

do sol” em que os raios solares batem a pino 12 meses por ano, circundada por praias 

paradisíacas recheadas de dunas e coqueiros cujo povo é hospitaleiro. 
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Essa ação foi antecedida pela instituição do Programa de Desenvolvimento do 

Turismo no Ceará (PRODETUR CE) 17, que teve início em 1992, que por sua vez, surgiu da 

necessidade de atender ao Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste 

(PRODETUR NE), criado em 1991 por iniciativa da Superintendência de Desenvolvimento 

do Nordeste (SUDENE) e apoio do Instituto Brasileiro de Turismo (EMBRATUR), com 

investimentos do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e do 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em parceria como o Banco do Nordeste do 

Brasil (BNB). Nessa década o turismo foi avaliado como um segmento com potencial 

econômico para o Ceará, destacando-se o forte apoio do BID, com repasses por intermédio do 

BNB, e o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 

É importante notar, no entanto, que este modelo de concepção e gestão de políticas 

públicas voltadas para o turismo com ênfase na “gestão empresarial” alastrou-se por todo o 

nordeste brasileiro naquele período e tinham como foco a dimensão econômica da atividade 

com ações voltadas, principalmente para as capitais nordestinas com forte potencial litorâneo. 

Realizar a guinada para um turismo litorâneo foi a saída encontrada pelos proponentes de tais 

intervenções políticas para tentar superar imagem já cristalizada do Nordeste relacionadas ao 

semiárido que, por muitas décadas, povoou o imaginário brasileiro, sendo o ícone de 

problemas como a “seca e a pobreza”. Em contraposição pretendiam construir a imagem do 

“Nordeste turístico”, como o lugar das paradisíacas praias, de sol o ano inteiro 18 e com uma 

cultura de hospitalidade. 

Nesse período foi criada a Companhia de Desenvolvimento Industrial e Turística do 

Ceará (CODITUR), órgão responsável por adequar o turismo aos moldes empresariais, 

trazendo como escopo o desenvolvimento de empreendimentos hoteleiros e os serviços 

ligados ao trade turístico. O Estado do Ceará recebeu diversos investimentos para consolidar-

se como um atrativo pólo turístico, nacional e internacional. 

                                                 
17O PRODETUR CE foi um programa que investiu recursos na organização de infraestrutura, fomento aos 

investimentos ligados ao turismo, agroindústria e setor de serviços em sete sedes urbanas e oito distritos na 
costa oeste do Estado do Ceará (CEARÁ, 2015b). 

18A construção da imagem do Nordeste ligado à hospitalidade do povo e suas belas praias com sol o ano inteiro 
tornou-se tão evidente no Ceará que o governo cearense lançou, em 2007, em parceria com a empresa 
CVC Brasil operadora e agência de viagens S/A, o programa “Seguro-Sol no Ceará”. Este programa, reeditado 
em 2008 e 2009, garantia ao viajante, que este teria o direito de voltar ao Ceará, com as despesas pagas, 
inclusive em alta temporada, pelo período de dois anos, com o valor total ressarcido, em caso de chuva no 
período de sua estadia na localidade para qual comprou o pacote turístico. Segundo o presidente da CVC, à 
época: “Quando o turista vai ao Ceará ele espera sol, poder aproveitar as praias e as belezas naturais 
plenamente. Visitar a rota dos ventos, das emoções e das falésias sem preocupação. Esse seguro é a garantia 
disso tudo”. (BRASIL, 2009, p. 1). 
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Nesse processo de transformação em cidade turística, Fortaleza tornou-se o ícone 

cearense de lazer, modernização e cultura, tendo como expoente o Turismo de Sol & Praia. A 

partir de então, foram promovidos os primeiros vôos internacionais regulares, redundando na 

elevação do fluxo de visitantes. 

A iniciativa privada, como parceira, recebia diversos incentivos financeiros, obtendo 

prazos que, por diversas vezes, chegavam à carência de 10 anos, isenção total ou parcial no 

Imposto Sobre Serviço (ISS) e no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), como 

incentivo fiscal. Afora, essa exoneração tributária, também recebiam incentivos estruturais 

que estão relacionados à energia, abastecimento de água e, muitas vezes, a formação e o 

treinamento para a equipe de atendimento ao turista (BERNAL, 2004). 

Adentrando nas tessituras sócio-políticas da “era Tasso” 19, uma das principais 

transformações nas duas primeiras gestões foi o empreendimento político que tinha como 

lema a “Construção de um novo Ceará e a consolidação das mudanças” (CORIOLANO, 

2006) como forma de transmitir para a população a necessidade de se operar profundas 

mudanças, sobretudo de cunho administrativo e na relação da esfera pública com a dimensão 

privada. Uma das estratégias políticas para justificar o crescente aumento de recursos públicos 

destinados ao setor de turismo foi o uso recorrente do argumento de que a atividade turística 

aumenta as taxas de emprego e renda da população local 20. 

No campo do turismo, houve a realização de campanhas de marketing institucional 

para promoção e difusão da imagem do Ceará em outros países e o fortalecimento do turismo 

interno. A estratégia utilizada era a de reposicionar o Ceará no cenário brasileiro, com a 

tentativa de desvincular a imagem do sol que continuamente foi ligada à seca, pobreza e 

sofrimento, evidenciadas nas obras de Raquel de Queiroz 21, Patativa do Assaré 22, nas 

                                                 
19A “Era Tasso” é conhecida pelas gestões de Tasso Jereissati (PSDB) e seus aliados no governo do Estado do 

Ceará. Tasso Jereissati foi chefe do executivo estadual em três mandatos: o 1º no período de 1987- 1990; o 2º 
no período de 1995-1998 e o terceiro de 1999-2002. Ciro Ferreira Gomes (PDT) que na década de 1990 era 
aliado político de Tasso exerceu mandato no período de 1991-1994. 

20Segundo estudo realizado sobre os níveis salariais dos trabalhadores do setor turístico no Ceará entre 2003-
2007 constatou-se que: “Nos aspectos de rendimento mensal, no período estudado, 26,99% dos trabalhadores 
percebiam entre ½ e 01 salário mínimo, seguido de perto pelos trabalhadores que recebiam entre 01 e 02 
salários mínimos, com 26,97%. Um dado preocupante aponta que mais de 19% dos entrevistados recebem até 
½ salário mínimo, denotando uma pequena internalização da renda gerada no setor turístico via renda laboral 
[...] ainda que o segmento remunere em média com valores superiores a um salário mínimo, é possível 
perceber que a remuneração média mensal da massa laboral do turismo não acompanhou a evolução observada 
no aumento do salário mínimo, bem como da renda gerada pelo setor no período estudado.” (PEREIRA, 2010,    p. 
90). 

21Escritora cearense nascida em Fortaleza que escreveu diversas crônicas e romances, dentre eles O Quinze. 
Romance publicado em 1930 que caracterizava a imagem do homem nordestino, ligado ao tema da seca e 
coronelismo. 

22Pseudônimo de Antônio Gonçalves da Silva. Escritor nascido em Assaré que utilizava bastante literatura de 
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peregrinações e romarias ao Padre Cícero de Juazeiro do Norte e a São Francisco das Chagas 

de Canindé. 
 
[...] percebe-se no projeto político do PSDB 23, denominado de “Governo das 
Mudanças”, tentativas de eliminar esse aspecto psico-histórico, utilizando a 
estratégia de reposicionamento-estratégia utilizada com frequência no marketing e 
na propaganda-, ou seja, procurou-se criar a nova imagem do Ceará para a 
população e para o restante do País com base nos mesmos elementos que 
representava o atraso - o sol, o clima, a jangada, a cultura imaterial dentre outros 
elementos. (BELMINO, 2011, p. 8). 

 

Constituía-se e se difundia o apelo midiático que redirecionava o Ceará aos símbolos 

de sol e praia, mantendo a cidade de Fortaleza como centro receptor de turismo no Estado 

(ARAUJO, 2013). A partir de um sofisticado padrão nas campanhas publicitárias com o 

objetivo de gerar a “imagem marca das mudanças” (CARVALHO, 1999), a construção 

imagética do Ceará foi resinificada, e o Sol deixou de ser expressão da pobreza que se arrasta 

a séculos, passando a ser sinônimo de alegria, prazer, diversão, parte integrante do cartão 

postal das praias paradisíacas. De sua parte, a visão sobre a população cearense também foi 

deslocada do perfil famélico para a ideia de um povo hospitaleiro e de jeito moleque. 

Nas duas primeiras gestões da “Era Tasso”, o objetivo em relação ao turismo era 

consolidar o destino turístico, modificando os espaços com aquisição de novos recursos 

financeiros, principalmente do setor privado. Além de campanhas institucionais que 

promoviam Fortaleza como pólo de atração turística, o espaço litorâneo cearense, 

principalmente o que está inserido na Região Metropolitana de Fortaleza, recebeu diversos 

investimentos efetuados pelo PRODETUR CE. 

Na década de 1990, os recursos do PRODETUR CE I, cerca de R$ 340 milhões, foram 

distribuídos por todo o Estado do Ceará. Fortaleza recebeu 54% do total de investimentos, o 

que aproximadamente orbita em um valor de R$ 183 milhões. Dois municípios litorâneos da 

RMF foram contemplados com o programa, Caucaia e São Gonçalo do Amarante, e juntos 

com Fortaleza concentram R$ 252 milhões, ou seja, 74,5% do total de investimentos do 

programa. Os outros 25,5% foram distribuídos no litoral oeste, nos municípios de Trairi, 

Paracuru, Paraipaba e Itapipoca (ARAUJO, 2017). Os investimentos em Fortaleza e RMF 

foram focalizados na ampliação do aeroporto Pinto Martins, aberturas e ampliação de vias 

rodoviárias, saneamento básico das regiões turísticas e em ações de proteção e recuperação do 

patrimônio ambiental (ARAUJO, 2011). 
                                                                                                                                                         

cordel para retratar a marginalização e opressão sofrida pelo nordestino/cearense. Dentre as obras, destacam-
se: Inspiração Nordestina (1956) e os poemas Apelo dum agricultor e a Triste partida. 

23Partido da Social Democrata Brasileira. 
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Na gestão de Ciro Ferreira Gomes – atualmente no PDT, como chefe do executivo 

estadual (1991-1994), houve grandes dificuldades com relação à captação de recursos 

governamentais para o turismo, devido à crise política que o país estava vivenciando, por 

conta do impeachment do presidente Fernando Collor de Mello (1990-1992). As ações desse 

governo voltaram-se também para o fortalecimento da imagem turística do Ceará, via 

campanhas de marketing. 

Na era tassista, os investimentos para atração de novos públicos para o setor turístico 

utilizavam, além da propaganda, outros produtos culturais, como, “[...] novelas, filmes, 

investimentos em infraestrutura e incentivos fiscais [...]” (BELMINO, 2011, p. 4). 

Uma das ações, no campo do marketing turístico, foi a realização de novelas e filmes, 

transmitidos em rede nacional, pela emissora Rede Globo de Televisão, que utilizava os 

cenários das praias cearenses com suas dunas e falésias como pano de fundo para 

desenvolvimento da trama. Dentre as telenovelas destacam-se Tropicaliente (1994) e Meu 

bem querer (1998), ambos filmados na Praia das Fontes, localizada no município de Beberibe.  

O filme Bella Donna (1998) teve como cenário as praias de Morro Branco e de Canoa 

Quebrada. Com o grande apelo midiático que essas mídias geraram, a capital cearense deu 

mais um passo para consolidação de uma imagem que possibilitasse atrair novos fluxos de 

investimentos do capital. 

Essas produções televisivas e cinematográficas foram financiadas pelo Governo do 

Estado. Para efeito de ilustração, somente a primeira película citada obteve um “auxílio 

governamental” na ordem de U$$ 700.000, acomodação gratuita da equipe técnica em 

sessenta apartamentos, transporte aéreo patrocinado pela CODITUR, além de café da manhã, 

transportes marítimos e helicópteros para gravação em alto mar, onerando os cofres públicos 

A emissora gravou quinze dias no litoral cearense e para cada dia de filmagem teve uma 

redução na ordem de 25% no custo de cada capítulo que estava orçado em U$$ 35.000. À 

época o aumento do fluxo turístico correspondeu a 30% comparados aos anos anteriores 

(SOUZA, 1994). 

Nos dois últimos governos de Tasso Jereissati (1995-2002), a imagem do Ceará, como 

pólo turístico já estava consolidada. Este também foi o período de implantação de diversas 

obras do PRODETUR NE I, com ações do programa voltadas para infraestrutura, tendo como 

principal obra a ampliação do Aeroporto Pinto Martins que, oficialmente, passou a ser 

classificado como aeroporto internacional, chegando a receber cerca de 2,5 milhões de 

passageiros por ano. 
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Nesta primeira fase de implantação do PRODETUR NE I, o planejamento do Turismo 

no Estado do Ceará voltou-se para melhoria de infraestrutura urbana e possibilitou que a 

capital cearense se tornasse um polo receptor e distribuidor de turistas. Ainda neste período os 

investimentos financeiros do Estado e das empresas que se beneficiam com o turismo 

permanecem com o foco na faixa litorânea do Estado, incentivando o designado turismo de 

Sol & Praia. 

O Ceará entrou para a rota do turismo nacional e internacional com incentivo do 

governo estadual e do capital internacional, promovendo um turismo elitista e segregador que 

modifica o espaço, via grandes empreendimentos. Efetivam-se processos de turistificação e o 

domínio de grandes investidores na mudança de hábitos da população local, diminuindo seu 

poder de compra e reduzindo as possibilidades de autogestão dessas comunidades na 

promoção de um Turismo de Base Comunitária (TBC). 

Com o crescente investimento do capital estrangeiro no turismo litorâneo, com o 

intuito de transformar a região em zonas turísticas, com a construção de resorts, pousadas 

charme e atração de um turista com alto padrão de consumo ocorreram alterações no 

cotidiano de vida local. Sem o auxílio governamental às populações litorâneas, comunidades 

de pescadores e de trabalhadores locais, como artesãos e rendeiras, foram despossuídos de 

suas terras. Aculturados, tornaram-se personagens inseridos em uma lógica mercantil que 

explora a força de trabalho e aliena os hábitos locais.   

 

3.1.1 A interiorização do turismo: dos mares às serras e sertões 

  

Durante a década de 1990, o processo para eleição ao cargo de governador no Ceará 

perdeu em competitividade. Não havia forças políticas capazes de naquele momento quebrar  

a hegemonia política do grupo capitaneado por Tasso Jereissati. Três eleições seguidas foram 

vencidas com êxito e sem oposição que pudesse ameaçar a soberania da “era Tasso”. Seu 

discurso político contendo um forte apelo à luta contra as “forças do atraso” tinha ressonância 

em meio à sociedade cearense. Para completar o quadro, seu grupo político também contava 

com uma composição favorável na Assembleia Legislativa (MORAES, 2003). 

 Na virada do século XX para o XXI, a conjuntura política indicava que o poder 

exercido pelo governo do PSDB, durante a década anterior, perdia forças em meio ao 

eleitorado cearense. Lúcio Gonçalo de Alcântara – então PSDB, hoje filiado ao Partido da 

República – PR, concorreu a um pleito muito disputado no ano de 2002, obtendo com uma 

vitória com a diferença de 0,08%, o que equivaleu 3.047 votos válidos, em relação ao seu 
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oponente José Airton Cirilo, candidato do PT, sendo eleito para o cargo de governador do 

Estado do Ceará. Exerceu seu mandato no período que corresponde à primeira eleição de Luiz 

Inácio Lula da Silva (2003-2006). 

O governo de Alcântara recebeu um destino turístico consolidado no segmento Sol & 

Praia, devido aos diversos investimentos realizados por toda a década de 1990. Dentre as 

diversas estratégias adotas por este governo para apoiar e induzir o desenvolvimento turístico 

permaneceu a priorização dos destinos já solidificados que tinham maior potencial de retorno 

financeiro de curto e médio prazo, ou seja, investimentos no litoral cearense. 

Caracterizado por ser um governo que deu continuidade ao “Governo das Mudanças”, 

tendo em vista que o candidato foi apoiado por Tasso Jereissati – PSDB para substituí-lo, a 

administração de Alcântara assumiu algumas mudanças em relação ao setor de turismo. Seu 

diferencial residiu na proposta de interiorização do turismo como fator para dinamizar a 

competitividade territorial, considerando as diversidades dos atrativos turísticos do Ceará, 

como as serras e sertões. Suas propostas para interiorização constavam do documento 

intitulado Ceará cidadania: crescimento com inclusão social. Plano de Governo 2003-2006, 

ancorando-se, basicamente, em torno do Turismo Cultural, do Ecoturismo e do Turismo 

Religioso. 

A política de interiorização apresentava como parceiros os programas federais 

voltados para criação de destinos turísticos e ações voltadas para incentivar viagens, cabendo 

destacar: o Programa Nacional de Municipalização do Turismo (PNMT), implantado no 

Brasil entre 1994 e 2001, que previa uma abordagem comunitária participativa e a formação 

de Conselhos e Planos de Turismo; o Projeto Clubes da Melhor Idade, que objetivava 

incentivar pessoas acima dos cinquenta anos a realizarem viagens pelo país para fortalecer o 

turismo doméstico; e o Programa de Educação e Capacitação para o Turismo, que incluía 

ações voltadas para o aprimoramento dos serviços de atendimento ao turista (CEARÁ, 2003). 

Embora boa parte das ações não tenham se concretizado conforme indica a intenção do 

plano de governo, desenvolveram-se no Estado do Ceará novas formas de utilizar o turismo 

como vetor para crescimento econômico de lugares com potencialidades para além das áreas 

litorâneas, incidindo o foco no interior do Estado. Cabe esclarecer que este redirecionamento 

de foco do turismo no sentido de explorar outros segmentos não surge de forma isolada. Essas 

ações são provenientes da primeira gestão de Luiz Inácio Lula da Silva na presidência da 

República e estão vinculadas as diretrizes traçadas no Plano Nacional de Turismo (2003-06) 

para desenvolver o excursionismo a nível local, estadual e nacional e promover 

desenvolvimento socioeconômico nacional. 
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Outro exemplo das políticas nacionais que beneficiaram a gestão foi o PRODETUR 

NE II, que teve início no ano de 2003, quando a capital cearense passou a receber recursos 

voltados para restauração de seu patrimônio histórico e o fortalecimento institucional das 

secretarias municipal e estadual de Turismo. Nesta fase ocorreram investimentos em ações de 

intervenção e revitalização urbana de áreas turistificadas da cidade alencarina, destancando-se 

as ações na Praia de Iracema e na Praia do Futuro e nas Avenidas Monsenhor Tabosa e Beira 

Mar. 

Os municípios beneficiados com o PRODETUR NE II foram Fortaleza, Caucaia, São 

Gonçalo do Amarante, Itapipoca, Paracuru, Paraipaba e Trairi, já contemplados no 

PRODETUR I. Entretanto, houve a inserção de novos municípios litorâneos, como Aquiraz, 

que compõe o litoral leste da RMF e os municípios do litoral oeste, Acaraú, Amontada, 

Barroquinha, Camocim, Chaval, Cruz, Itarema, Jijoca de Jericoacoara. 

Os municípios não litorâneos de Granja e de Viçosa do Ceará também aquinhoados 

pelos financiamentos (ARAUJO, 2011). O primeiro fica localizado próximo ao litoral oeste 

do Estado do Ceará e o segundo na Serra de Ibiapaba. Além de priorizar o Turismo Sol & 

Praia, neste período busca-se incentivar a criação de novos nichos de mercado turísticos com 

objetivo de explorar as diversas paisagens do interior do Estado e a cultura do sertanejo.    

De fato, é na gestão Alcântara que começa a ser realizado um movimento para 

conquistar e consolidar um novo segmento do mercado turístico: o de Negócios & Eventos. 

Como forma de captar eventos para o mercado turístico cearense são intensificadas as ações 

de marketing que ressaltam as potencialidades do Ceará, e a inclusão da construção do Centro 

Multifuncional de Feiras e Eventos no Programa de Fomento e Promoção do Turismo para 

que este equipamento conseguisse abrigar o novo segmento em que intensificava suas ações. 

Como se perceberá do decorrer desta exposição, a organização de uma das sedes da 

Copa do Mundo de Futebol Associação, realizada no ano de 2014, na cidade de Fortaleza e a 

edificação do Centro de Eventos do Ceará (CEC), equipamento sob a administração da 

Secretaria do Turismo do Estado do Ceará (SETUR CE), tido como o mais moderno do 

espaço do gênero de toda a América Latina e o segundo maior do Brasil em área útil, com 

cerca de 70 mil metros quadrados, representam o momento do coroamento do turismo de 

Negócios & Eventos. 
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4 TURISMO DE NEGÓCIOS & EVENTOS E A POLÍTICA DE OCUPAÇÃO DO 

SOLO 

 

A partir de 2003, com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva ao governo federal, 

aumentaram os investimentos na área de turismo e o protagonismo dessa atividade revelou-se 

através de um novo ordenamento no sistema oficial de organização ministerial da União. 

Houve a criação do Ministério do Turismo (MTUR) e o fortalecimento do Instituto Brasileiro 

de Turismo (EMBRATUR), que desde então passou a ter como atividade exclusiva a 

promoção do Brasil no mercado mundial de turismo. Foi também instituída a Secretaria 

Nacional de Políticas de Turismo (SNPTur), entidade responsável pelas políticas de 

normatização, municipalização, ordenamento e capacitação turística. 

A Política Nacional de Turismo está disciplinada pela Lei nº 11.771, de 17 de 

setembro de 2008 e “[...] é regida por um conjunto de leis e normas voltadas ao planejamento 

e ordenamento do setor, e por diretrizes, metas e programas definidos no Plano Nacional do 

Turismo (PNT) estabelecido pelo Governo Federal.” (BRASIL, 2008, p. 1). 

São apresentados vinte objetivos principais para o setor de turismo, versando sobre: 

democratização do acesso ao turismo dos diversos segmentos populacionais; redução das 

disparidades socioeconômicas; ampliação dos fluxos turísticos; aumento da permanência do 

visitante; criação e consolidação de produtos e destinos; diversificação de linhas de 

financiamento para empreendimentos turísticos etc.; instituição de suporte a programas que 

captem feiras e exposições de negócios e congressos nacionais e internacionais na área do 

turismo de Negócios & Eventos. 

O PNT analisado nesta dissertação é o que apresenta orientações para o 

desenvolvimento de atividades turísticas para período 2013-2016, que teve como base as 

diretrizes do governo federal estabelecidas no Plano Plurianual 2012-2015 do Ministério do 

Planejamento (BRASIL, 2015) 24. Este último documento de planejamento foi construído por 

intermédio de uma ação conjunta do governo federal, com a iniciativa privada e o terceiro 

setor, por intermédio do Conselho Nacional de Turismo (CNT), com a coordenação do 

Ministério do Turismo. 

O PNT também tem como insumo básico o Documento Referencial – Turismo no 

Brasil 2011-2014 do Ministério do Turismo (BRASIL, 2015b) que destaca a participação e o 

diálogo com a sociedade, a geração de oportunidades de emprego e empreendedorismo, o 

                                                 
24O PPA do governo federal para o período 2012-2015 toma como referência o ano base 2012. 
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incentivo à inovação e ao conhecimento e a regionalização como abordagem territorial e 

institucional. 

Apesar de elementos como “participação” e “diálogo” com a sociedade estarem 

presentes nos documentos, verifica-se que há uma imensa distância entre teoria e realidade, 

uma vez que a presença popular nas decisões sobre a atividade turística é quase inexistente, 

tendo em vista que na instalação de equipamentos turísticos não há consulta às comunidades 

locais, muitas delas são removidas e não têm as suas características socioculturais respeitadas. 

Dentre os objetivos 25 do PNT, que em seu escopo já previa a Copa das Confederações, 

a Jornada Mundial da Juventude Católica realizada em 2013, a Copa do Mundo de futebol no 

ano seguinte e os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos em 2016, era preparar o setor de turismo 

brasileiro para a realização dos megaeventos (BRASIL, 2015a). 

Preparar as cidades brasileiras para os megaeventos significa reorganizar toda a cadeia 

produtiva urbana ligada ao turismo. Isso implica na modificação do setor de transportes, como 

portos e aeroportos, abertura de vias automotivas e linhas para receber os Veículos Leves 

sobre Trilho (VLT), infraestrutura urbana, construção de estádios e arenas, melhoria e 

ampliação do setor hoteleiro, desapropriações e remoção de comunidades, entre outras 

questões.   

Perceba que o modelo para captação de megaeventos estava circunscrito em torno da 

reorganização das cidades, alterando a malha urbana, desapropriando e removendo 

residências que apareciam como impasse às obras. Renato Pequeno, ao ser entrevistado por 

esta pesquisadora, traz uma constatação que ele e seu laboratório de pesquisa, Laboratório de 

Estudos da Habitação- LEHAB realizaram ao pesquisar os impactos da Copa do Mundo de 

2014: 
 
Várias outras cidades da época da Copa também tinham projetos de VLT, existia um 
“Kit Copa do Mundo” quando a gente fazia essa pesquisa. O kit juntava: reforma do 
estádio que vira Arena, VLT, Ponte Estaiada, e algumas cidades tinham a ideia de 
fazer um grande projeto de urbanização de favela, abrindo espaço também para 
expansão (PEQUENO, entrevista concedida à autora). 

 

Renato Pequeno nos revela que para a expansão da atividade turística, as cidades 

receptoras dos megaeventos replicavam o pacote (kit) que ele identifica como sendo “ícones 

da modernidade”, que para a população, de forma geral, significa prosperidade, progresso e 

                                                 
25A partir das diretrizes do PNT foram traçados os seguintes objetivos: incentivar o brasileiro a viajar pelo país; 

incrementar a geração de divisas e a chegada de turistas estrangeiros; melhorar a qualidade e aumentar a 
competitividade do turismo brasileiro; e preparar o turismo brasileiro para os megaeventos (BRASIL, 2015a). 
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desenvolvimento, contudo “(...) estão mais a serviço da valorização imobiliária do que 

tentando resolver um problema de mobilidade.” (PEQUENO, entrevista concedida à autora) 

Cabe ressaltar que a construção do PNT, não foi realizada com a participação popular 

e que essas mudanças intervencionistas de cunho espacial afetaram severamente os habitantes 

mais pobres das regiões onde foram construídas obras de infraestrutura turística para recepção 

dos megaeventos em Fortaleza, uma das cidades-sedes da Copa do Mundo. 

O Turismo é uma atividade econômica e social responsável pela promoção e difusão 

de informações sobre determinadas regiões ou localidades, atribuindo valores aos recursos 

naturais, culturais e sociais. Atribuem-se ao setor, novas perspectivas de desenvolvimento 

econômico para as regiões que aderem ao excursionismo, tais quais: aumento das 

oportunidades de emprego e abertura e descoberta de novos mercados. Agregado a estes 

fatores, desenvolve a integração social e incrementa, em algumas situações, a valorização do 

que é próprio do país ou região (BENI, 2008). 

Paralelo a isto, a atividade turística vem carregada de aspectos que podem impactar 

diretamente o espaço onde se desenvolve, seja através da degradação e destruição dos 

recursos naturais, turistificação, desintegração de comunidades, dependência do capital 

estrangeiro, a falsa noção estereotipada de que o turismo pode ser a atividade econômica 

redentora de lugares com baixo desenvolvimento econômico, apropriação espacial em razão 

da expansão turística, disputas territoriais, periferização, deslocamentos populacionais, 

aumento da violência, prostituição, tráfico de drogas, dentre outros. 

O Turismo atualmente é visto como uma das mais importantes atividades econômicas 

do mundo e devido à sua dinamicidade que movimenta diversos setores, estatais e privados, 

para sua realização: investimentos nacionais e internacionais, melhoria do sistema viário e de 

transportes, mobilidade urbana, construção de hotéis, gastronomia, lazer, conservação de 

logradouros públicos, abastecimento d’água, iluminação pública, moradia, segurança pública, 

preservação e conservação do patrimônio cultural e natural, ou seja, melhoria na infraestrutura 

básica e turística (RODRIGUES, 2015). 
 

[...] o turismo concerne a uma verdadeira indústria global que envolve uma ampla e 
diversificada cadeia produtiva, que articula países, economias, territórios e culturas, 
gerando crescente mobilidade de capitais e definindo pautas de desenvolvimento. 
Assim, no processo de sua expansão, segundo os autores, o turismo transforma os 
lugares, articulando ao econômico os processos políticos e culturais do mundo 
globalizado em que vivemos (LOPEZ; MARÍN, 2010 apud RODRIGUES, 2015, p. 
219). 
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Devido à sua dinamicidade, a atividade turística está envolta em um ciclo que precisa 

ser continuamente alimentado, pois demanda investimentos para sua manutenção e 

recuperação do patrimônio histórico ou infraestrutura urbana e turística. O que muitas vezes, 

como afirma Rodrigues (2015), significa o deslocamento de recursos de áreas prioritárias para 

essas atividades. A política de financiamento de obras públicas pode comprometer setores 

como o da saúde e da educação, sobremodo, em períodos de baixo crescimento econômico do 

Produto Interno Bruto (PIB) e de recessão como o vivido pelo atual governo de Michel 

Temer. 

A indefinição ou a má formulação de uma política de turismo acarreta na inadequação 

em sua fase de execução e pode provocar, dentre outras consequências, a degradação do 

patrimônio natural e cultural, implantação descompassada de equipamentos turísticos e o 

desrespeito às reais necessidades da comunidade (BENI, 2008). 

Faz-se necessário uma política de turismo em consonância com as necessidades das 

populações que habitam as cidades onde serão desenvolvidas as atividades turísticas, levando-

se em conta os interesses da comunidade, em respeito a sua cultura e a história local. É 

também necessária uma análise social e econômica aliada a uma ação concreta, tendo 

permanência em diretrizes macro, como a preservação da memória histórico-cultural da 

região e/ou país, incluindo o combate à degradação ambiental e o envolvimento do cidadão à 

atividade econômica que está relacionada. 

Por política de turismo, Beni (2008, p. 103) compreende “[...] o conjunto de fatores 

condicionantes e de diretrizes básicas que expressam os caminhos para atingir os objetivos 

globais para o Turismo no país.” Esse conjunto de fatores é responsável por influenciar as 

ações do poder executivo e empresas do trade turístico. Para o autor, todo planejamento do 

setor, por mais abrangente ou localizado que seja, deve ser norteado por três fatores: cultural, 

social e econômico (BENI, 2008).   

Os fatores culturais e sociais apontadas pelo autor revelam as precauções que devem 

ser tomadas quando as intervenções turísticas forem realizadas e advertem os gestores 

públicos com o intuito de adotarem medidas de interferência mínima na área onde será 

realizada a atividade, mantendo, assim, a configuração e revestimento natural do lugar e 

vocação turística, fazendo uma integração com as manifestações sociais das pessoas atingidas 

por essa ação, preservando assim o patrimônio cultural, artístico, documental e paisagístico 

natural do país (BENI, 2008). 

A terceira vertente apontada por Beni (2008) para a realização de uma política de 

turismo é a econômica. Para o autor, é necessário que os programas e/ou projetos, públicos ou 
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privados, dinamizem o trade turístico, leia-se: “[...] amplo apoio ao comércio, à hotelaria, à 

produção especializada e artesanal, aos transportadores, às agências de viagens e a quaisquer 

outras iniciativas válidas no setor.” (BENI, 2008, p. 104). 

Essa importância econômica é atestada pelos dados apresentados pelo Ministério do 

Turismo (BRASIL, 2016) sobre as atividades turísticas do setor de Negócios & Eventos entre 

os anos de 2014 e 2015. O setor de viagens se ampliou em 7,8% em relação ao mesmo 

período do ano anterior. Esse segmento turístico foi o segundo maior fator de atração de 

estrangeiros ao território nacional. Pelos seus cálculos 25,3% daqueles que viajaram ao Brasil 

foram motivados por interesses mercantis. Em suas viagens estes gastam quase o dobro 

daqueles turistas que viajam por motivos de lazer. Enquanto os primeiros gastam na ordem de 

US$ 102,18, os segundos desembolsam US$ 68,55. 

O governo cearense, desde o início da candidatura do Brasil para recepcionar a Copa 

do Mundo de 2014, começou a elaborar projetos e um quadro de intervenções urbanas para 

inserir Fortaleza no mercado mundial do turismo como uma das cidades-sede da Copa. Essas 

obras caracterizavam-se por realizarem intervenções na malha viária de acesso às áreas 

turísticas e aos locais em que as atividades esportivas estavam inseridas. Outro elemento a 

destacar se refere à criação e aperfeiçoamento de obras já existentes, cabendo mencionar com 

destaque a Arena Castelão e o Centro de Eventos do Ceará. Em resposta, Fortaleza foi a 

terceira capital do Nordeste que mais recebeu estrangeiros durante a Copa do Mundo de 2014 

(FORTALEZA..., 2014) 

Frutos desse movimento de reordenamento da malha viária foram implantados 

corredores exclusivos para ônibus e para os VLT. Na modernização da infraestrutura 

investiram na expansão do Aeroporto Internacional Pinto Martins. No plano paisagístico a 

proposta de construção de um aquário, a reforma urbanística da Praia de Iracema e a 

requalificação da Praia do Futuro. Cumpre destacar que nenhuma dessas obras até hoje foi 

concluída. 

 As ações retratadas demostram o esforço dos governos e da iniciativa privada em 

transformar as cidades em produtos que possam ser comercializados, dotando-as de um 

aparato mercadológico que as colocam como concorrentes com alto índice de competitividade 

no mercado turístico global. O que se pode verificar em Fortaleza é que a vertente econômica 

do turismo é aplicada com mais intensidade pelos governos, visando obtenção de lucro e o 

consequente privilégio dos setores imobiliários em detrimento de ações que conservem os 

meios naturais e históricos e incentivem a promoção da cultura. 
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Em Fortaleza, essas intervenções urbanas ganharam mais destaque com a gestão do 

governador Cid Ferreira Gomes, a partir de 2006. O ponto que diferencia a política de turismo 

de sua gestão dos antecessores são os investimentos focados na construção de ícones urbanos 

para dotar a cidade com infraestrutura condizente ao projeto ambicioso ao qual o governo se 

propunha, garantindo lucros para o setor imobiliário, ganhando fatias do segmento turístico de 

Negócios & Eventos. 

Como se perceberá no acompanhamento da presente exposição, essa opção pelo 

desenvolvimento econômico foi dissociada de uma política pública ligada às camadas mais 

periféricas da sociedade cearense. Além disso, as legislações que prevêem políticas 

participativas de ocupação do solo e habitação terminaram em letra morta. Para efeito da 

presente exposição se faz necessário abrir  parênteses para analisar o marco legal que regula 

as práticas do turismo no Estado do Ceará e na cidade de Fortaleza, a fim de refletir seus 

impactos sobre as populações marginalizadas pelo desenvolvimento urbano. 

 

4.1 Marcos regulatórios da Política de Turismo: entre o discurso oficial e a prática 

 

Além da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (BRASIL, 1988), da 

Lei Geral do Turismo (BRASIL, 2008) e Plano Nacional de Turismo 2013-2016 (BRASIL, 

2013), no Ceará, há mais algumas leis que disciplinam a atividade turística na cidade de 

Fortaleza: a Constituição do Estado do Ceará 1989 (CEARÁ, 1989), o Plano Plurianual do 

Estado 2016-2019 (CEARÁ, 2016c), o Planejamento Estratégico do Turismo para 2017 

(FORTALEZA, 2017b), Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001), Lei Orgânica do Município 

(FORTALEZA, 2017a), Plano Diretor Participativo do Município de Fortaleza (PDPFor) 

(FORTALEZA, 2009b) e os Planos Setoriais e Territoriais de Cultura de Fortaleza 

(FORTALEZA, 2015). 

Dentre as leis e planos que dão suporte e regulam a atividade turística no Ceará, 

destaco a Constituição do Estado do Ceará 1989. Ela se remete a direitos comunitários e 

ambientais, mas a realidade torna patente o distanciamento entre o previsto em lei e a vida 

cotidiana.   

Quando a lei trata “Das responsabilidades Culturais, Sociais e Econômicas”, ela 

descreve as responsabilidades do Estado em relação ao Turismo, assumindo compromissos de 

preservação dos patrimônios cultural e socioambiental das comunidades locais. Os elementos 

descritos aludem o fato de que a atividade turística deve ser promotora de “desenvolvimento 

econômico e social”, através do reforço a cultura e o estímulo a “autossustentabilidade”: 
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O Estado promoverá e incentivará o turismo como fator de desenvolvimento 
econômico e social, de divulgação, de valorização e preservação do patrimônio 
cultural e natural, respeitando as peculiaridades locais, coibindo a desagregação das 
comunidades envolvidas e assegurando o respeito ao meio ambiente e à cultura das 
localidades exploradas, estimulando sua autossustentabilidade. (CEARÁ, 1989,   p. 
65). 

 

O que se verifica, desde a sua promulgação até os dias atuais, é um crescente 

desrespeito às comunidades que são localizadas nos espaços montados para o turismo. No 

litoral podemos tomar como exemplo a atração e os incentivos fiscais que os governos 

estaduais deram para que empresas internacionais instalassem seus resorts nas zonas de praia, 

gerando um processo de turistificação e enfraquecimento das comunidades de pescadores e 

rendeiras 26. 

Na capital, os exemplos mais recentes que tivemos foram as desapropriações e 

remoções de comunidades que moravam no entorno de obras que estavam voltadas para a 

realização da Copa do Mundo de Futebol, no ano de 2014, acompanhado de um processo de 

segregação na cidade e expansão e valorização do setor imobiliário em completo desrespeito a 

ideia de pertencimento dos moradores as localidades nas quais habitavam. 

O retrato desse deslocamento foi retratado em matéria jornalística de O Povo, sobre o 

legado da Copa, intitulada Desapropriações para a Copa: um ano de mudanças e novos lares 

(2015). Os caminhos para a escola ou supermercado não são mais os mesmos. Há mais de um 

ano, pelo menos, 1.898 famílias de Fortaleza foram obrigadas a criar novas rotinas para se 

adequar a novos lares.” (MELO, 2016, p. 1).  

A mesma mídia remete o leitor à ideia de obras desnecessárias e ao sentimento de 

incerteza quanto ao futuro daqueles afetados pelas obras, ao citar o depoimento do Doutor em 

Planejamento urbano Orlando Alves Junior, coordenador nacional da pesquisa 

Metropolização e Megaeventos: impactos da Copa do Mundo de 2014 e Olimpíadas 2016 

sobre as metrópoles: “- A incerteza ainda marca o futuro dessas intervenções.” 

O chamado legado era justificativa para um projeto de cidade mais desigual. Tanto não 

eram essenciais para o evento, que ele aconteceu sem elas (MELO, 2016). Os depoimentos 

dos atingidos pintam com cores de abandono e de melancolia a realidade vivida por esses 

citadinos: 
 

- A gente fica muito magoado. Eu saí da minha casa, destruíram nossa construção, 
para um projeto que não caminha? [...] Hoje, eu poderia estar lá ainda; 

                                                 
26Para um debate mais profundo sobre o assunto, sugiro a leitura da dissertação “O sol nasce pra todos? 

Planejamento, turistificação e urbanização litorânea na Costa do Sol Poente do Ceará.” (CASTRO, 2016). 
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- A gente nasceu e se criou aqui. É difícil não sentir falta. Somos como uma árvore e 
nossas raízes estão neste chão (MELO, 2016, p. 1). 

 

 No que se refere ao hoje designado Plano Diretor Participativo do Município de 

Fortaleza (FORTALEZA, 2009b) 27, as administrações municipais de nossa cidade realizaram 

a revisão de seu texto por quase toda a década iniciada no ano 2001. Diante da resistência de 

uma minoria parlamentar na Câmara Municipal de Fortaleza, de estudos acadêmicos 

efetuados por laboratórios da Universidade Federal do Ceará (UFC) e da ação de lideranças 

comunitárias foi possível obter alguns avanços, como, por exemplo, realizar o debate sobre a 

utilização da terra urbana para implantação de assentamentos, combater a especulação 

imobiliária e valorização de espaços da cidade em detrimento de outros, além da inclusão das 

Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS). 

Consoante a Lei Complementar nº 062, de 02 de fevereiro de 2009, que institui o 

Plano Diretor Participativo do Município de Fortaleza (FORTALEZA, 2009a), as ZEIS 

compreendem espaços de democratização do uso e ocupação dos solos, destinados à 

regularização legal de posse de terrenos de pessoas de baixo poder aquisitivo: 

  
Zonas Especiais de Interesse Social são porções do território, de propriedade pública 
ou privada, destinadas prioritariamente à promoção da regularização urbanística e 
fundiária dos assentamentos habitacionais de baixa renda existentes e consolidados e 
ao desenvolvimento de programas habitacionais de interesse social e de mercado 
popular nas áreas não edificadas, não utilizadas ou subutilizadas, estando sujeitas a 
critérios especiais de edificação, parcelamento, uso e ocupação do solo 
(FORTALEZA, 2009a, p. 22). 

 

 Essa política de regularização fundiária das habitações, provenientes de ocupações, 

não resistiu ao anúncio de Fortaleza como cidade-sede da Copa do Mundo de Futebol, que se 

realizou no ano de 2014. A partir de 2009, por conta e devido à morosidade que os 

parlamentares conduziram os planos e leis complementares, houve a diminuição dos avanços 

sobre a efetivação do Plano Diretor Participativo do Município de Fortaleza (FORTALEZA, 

2009b), com consequentes perdas na “participação” das comunidades mais pobres. 

Para acelerar o cenário de investimentos e criar justificativas para construção de novas 

obras, entram em jogo os megaeventos: Copa das Confederações da Federação Internacional 

de Futebol (FIFA) 2013, Copa do Mundo de 2014 e Olimpíadas de 2016. 

Estes megaeventos esportivos estão fortemente associados a projetos de intervenção e 

reestruturação urbana e contam com o apoio da gestão pública para criação de espaços que 
                                                 
27Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) (1992, p. 1), um plano diretor deve se constituir 

no “Instrumento básico de um processo de planejamento municipal para a implantação da política de 
desenvolvimento urbano, norteando a ação dos agentes públicos e privados.” 



53 
 

propiciem investimentos, ferindo o Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001), lei que estabelece 

normas para utilização da propriedade urbana e baliza os princípios de um plano diretor. 

Um exemplo de projeto intervencionista, ligado aos megaeventos, que feriu o Estatuto 

da Cidade e promoveu mais um espaço de espetacularização mercantil na capital cearense é o 

Centro de Eventos do Ceará (CEC). Com o intuito de legitimar a criação e debater a 

localização do CEC, em março de 2007 foi realizado um fórum, em um hotel localizado na 

cidade de Beberibe-CE, com representantes de doze grupos de influência e cinquenta e um 

setores que seriam beneficiados diretamente com o aumento do fluxo turístico da cidade de 

Fortaleza, decorrentes do funcionamento do novo equipamento turístico. 
 
Se levados em consideração os propósitos do PDPFor, a partir da análise do seu 
zoneamento, é possível perceber alguns problemas. Localizado em ZOM 1, 
considerada zona em que a ocupação deva ser moderada, a presença de mais um 
equipamento de grande porte gerador de tráfego, situado entre o maior shopping 
center da cidade e a maior universidade privada da região, mostra-se contraditória, 
notadamente ante a perspectiva de adensamento trazida com os novos 
empreendimentos imobiliários residenciais e empresariais (PEQUENO, 2015 p. 38). 

 

Estavam presentes, representantes da hotelaria, indústria, transportes, comércio, 

eventos e setor imobiliário. Não há relatos de participação de setores representantes de 

interesses comunitários nesse encontro. Os discursos utilizados pelos gestores transitavam 

pela necessidade do Estado ter um novo equipamento no setor turístico para suprir a demanda 

da baixa estação, criação de novos empregos e dinamização da economia, tendo em vista que 

o então Centro de Feiras e Eventos existente já não abrigava as demandas do setor (PARTIDO 

DOS TRABALHADORES, 2007). 

 Desde os anos 2000, antecedendo a inauguração do CEC, havia uma proposta para a 

construção de um Centro Multifuncional de Eventos e Feiras (FIGURA 1) com o objetivo de 

criar um complexo que abrigasse as demandas relacionadas ao turismo de Negócios & 

Eventos e complementasse o de Sol & Praia. 

O equipamento proposto na época seria edificado nas proximidades do Centro Dragão 

do Mar de Arte e Cultura 28 e estaria inserido em um espaço próximo à rede hoteleira e a 

região de praia conhecida como Beira Mar. Ligaria o comércio à área turística, contribuindo 

para requalificar a faixa litorânea da região, impulsionando também o setor imobiliário 

(PAIVA, 2014). 
                                                 
28“O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura é um espaço de cultura e lazer da capital cearense. Nele são 

realizados eventos artísticos de nível internacional e também manifestações culturais diversas. Com mais de 30 
mil metros quadrados, o Dragão do Mar foi construído e equipado dentro de rigorosos padrões mundiais de 
qualidade. A arquitetura arrojada é assinada pelo arquiteto Delberg Ponce de Leongm e contrasta com os 
casarões do início do século XX.” (TV BRASIL, 2014). 
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Figura 1 – Maquete eletrônica do Centro Multifuncional de 
Eventos e Feiras 

 
Fonte: Arquitextos (2014). 

 

 Com a eleição de Cid Ferreira Gomes para o governo do Estado do Ceará em 2006, foi 

realizada uma proposta de mudança na construção do empreendimento, alterando seu projeto 

arquitetônico e sua localização. O equipamento foi edificado na Avenida Washington Soares, 

ao lado do antigo Centro de Convenções, em uma das áreas onde há maior índice de expansão 

urbana. 

Além de inserir Fortaleza no cenário mundial do Turismo de Negócios & Eventos, 

outro fator que fez com que a construção do CEC ganhasse mais notoriedade foi a Copa do 

Mundo de 2014, ocasião em que a cidade buscava sediar o sorteio dos grupos de futebol 

(PEQUENO, 2015). Com um custo total da obra em R$ 486,51 milhões, 33,7% a mais do 

orçamento inicial, o CEC (FIGURA 2) foi inaugurado no dia 18 de agosto de 2012. Em meio 

a polêmicas em torno de sua construção, uma vez que não ocorreram prévias audiências 

públicas, nem tampouco a realização de concurso público de projetos para elaboração da 

estrutura, a obra foi realizada sem a mínima participação popular. 

Figura 2 – Maquete do Centro de Eventos do Ceará 

 
Fonte: Ceará (2016a). 
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O CEC foi construído com inspirações nas falésias do litoral leste e artesanato 

cearense. Considerado o mais moderno espaço em sua categoria na América Latina e o 

segundo maior do país em área utilizada, possui 152.694m² de área construída, em um terreno 

de 17 hectares, 3,2 mil vagas de estacionamento e 21 mil m² de jardim. Tem capacidade para 

receber 30 mil pessoas em um único evento ou em 44 eventos simultâneos (CEARÁ, 2016b). 

 Os elementos que apelam para o desenvolvimento turístico de Fortaleza estão 

intrinsecamente ligados à construção de ícones urbanos e mudanças espaciais, sem levar em 

consideração ou trazer para o debate os anseios da sociedade e das comunidades que habitam 

no entorno dessas grandes obras. O CEC foi construído em meio a uma Zona de Ocupação 

Moderada 1- ZOM 1, que tem como característica: 
 
[...] a insuficiência ou inadequação de infraestrutura, carência de equipamentos 
públicos, presença de equipamentos privados comerciais e de serviços de grande 
porte, tendência à intensificação da ocupação habitacional multifamiliar e áreas com 
fragilidade ambiental (FORTALEZA, 2009a, p. 30). 

 

A ZOM 1 foi instituída no PDPFor (2009), dentre outros motivos, com o intuito de 

controlar os processos de transformação urbana, promover a requalificação urbanística e 

ambiental, conservar espaços de uso coletivo, áreas verdes, espaços livres voltados à inclusão 

para o trabalho, esportes, cultura e lazer e promover a integração e a regularização urbanística 

e fundiária dos núcleos habitacionais de interesse social existentes (FORTALEZA, 2009b). 

O que se constata é que o CEC foi construído em uma área imprópria para sua 

edificação, tendo em vista que os objetivos propostos no PDPFor para a ZOM 1, que vão de 

encontro à edificação de equipamentos deste tipo. De fato, a edificação do equipamento 

turístico gerou aumento do fluxo do tráfego automotivo e o crescimento da especulação 

imobiliária, provocando em decorrência o reassentamento de centenas de famílias de 

comunidades do entorno, por conta do próprio processo da urbanização voltado para o 

turismo, dentre elas a comunidade do Dendê (PEQUENO, 2015). 

Os megaprojetos, propostos no então governo Cid Gomes, consubstanciados em obras 

como a Ponte Estaiada, o Mirante de Fortaleza e o Acquário, voltados para a dinamização do 

mercado turístico cearense, embora aumentem o fluxo do setor, revelam a falta de 

planejamento administrativo, aliada à ausência de uma política habitacional criteriosa e ao 

desrespeito aos zoneamentos previstos nas discussões do PDPFor, intensificando a expulsão 

dos pobres para áreas mais periféricas da cidade, em nome de um desenvolvimento pautado 

pela construção de novos ícones urbanos de natureza espetacular e mercantil. 
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5  PONTE ESTAIADA E MIRANTE DE FORTALEZA, UM PROJETO DE 

INTERVENÇÃO URBANA NA FORTALEZA DO SÉCULO XXI 

 

Em artigo intitulado Uma ponte para a especulação – ou a arte da renda na montagem 

de uma “cidade global” (FIX, 2009), a autora traz uma relevante reflexão sobre os conflitos 

que ocorreram durante o processo de urbanização de uma área alagadiça nas proximidades do 

rio Pinheiros, na cidade de São Paulo. Ela realiza sua narrativa a partir da construção de uma 

ponte estaiada que foi edificada, no ano de 2008, sobre aquele mesmo rio, e analisa os nexos 

da financeirização global da economia e dos arranjos específicos que se desenham naquela 

cidade, por intermédio da construção de obras icônicas, como atrativo para o mercado 

imobiliário. 

Para Vainer (2013), os temas que acirravam grandes debates sobre a questão urbana 

versavam, entre outros assuntos, sobre equipamentos de consumo coletivo, racionalização do 

uso do solo, reprodução da força de trabalho e crescimento desordenado das cidades. 

Contudo, surge o que autor denomina como a nova questão urbana, onde o eixo central dos 

debates passa a ser a problemática da competitividade urbana que incorpora, de forma cada 

vez mais substancial, a questão da atração e captação de recursos financeiros para a 

viabilização de megaempreendimentos urbanos, dimensão em que devemos compreender os 

investimentos de vultosos capitais em obras icônicas. 

Em relação ao novo padrão de competitividade urbana, esta requer que as cidades sejam 

cada vez mais comercializadas e vendidas a partir de uma política de marketing, como 

produtos de luxo para compradores solventes numa relação submetida à forma mercadoria. A 

criação de espaços para atração desses consumidores vem sendo refletida em obras icônicas 

que objetivam tornarem-se cartões postais e novos espaços de consumo, como parte 

arquitetônica dessa “imensa coleção de mercadorias” (MARX, 1985, p. 45). 

Dentro da lógica da competitividade urbana, o turismo é considerado como atividade 

econômica utilizada pelos governos, em suas esferas municipal, estadual e federal, para 

legitimar processos de reprodução desigual do território, criando exclusão urbana e 

“territórios do espetáculo” (CORIOLANO, 2007, p. 72) para turistas/usuários solventes. 

Promove mudanças em detrimento das populações locais e nativas. Muitas vezes, sequer há 

infraestrutura básica para seus moradores, como saneamento. Também existem carências nas 

áreas de educação, saúde, transporte e moradia. 

Para tornar-se competitivo, e se fortalecer como destino turístico nacional e 

internacional, o Ceará recebeu diversos investimentos e a capital cearense passou por fortes 
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transformações espaciais, principalmente no que se refere à urbanização da orla marítima e 

ampliação do Aeroporto Pinto Martins, o que possibilitou receber e aumentar o número de 

vôos nacionais e internacionais. 

A construção do CEC, para a recepção de grandes conferências, a dotação de melhor 

infraestrutura para estádios receberem shows de grande porte nacional e internacional se 

constituíram em algumas das ações responsáveis por inserir Fortaleza em uma nova 

modalidade de segmentação turística denominada: Turismo de Negócios & Eventos. 

A capital cearense, ao adentrar neste novo circuito de Turismo, passou a ser alvo de 

uma série de intervenções urbanas. Coriolano (2007) alerta que desde a década de 1990, as 

políticas urbanas estão se direcionando para a edificação de uma cidade competitiva e 

mercadológica. Fortaleza busca na atividade turística a base para legitimar intervenções 

urbanas que privilegiam áreas nobres da cidade, que podem ser classificadas como “zonas do 

espetáculo”. 

Para Coriolano (2007), esses “territórios do espetáculo” funcionam como vitrines da 

cidade para atração de consumidores. Esses espaços contêm luxo e requinte e atraem os 

turistas para ambientes de divertimento e lazer. Em Fortaleza, a autora identificou esses 

territórios na área que compreende: a Avenida Beira Mar, com a presença de restaurantes, 

hotéis e boates de luxo em profusão; o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, com seu 

espaço diversional e gastronômico e; o Shopping Center Iguatemi. 

A tendência apontada por Coriolano (2007) sobre a construção de “territórios do 

espetáculo” mostrou-se bastante precisa e fortalece a atual reflexão sobre a expansão do eixo 

de segregação sudeste de Fortaleza. Tomemos como exemplo o caso do Shopping Iguatemi, 

que no ano de 2015 passou pela sua sexta expansão. Essa ampliação redundou na abertura de 

lojas no interior do centro comercial: de trezentas no ano de 2014, passaram para quatrocentos 

e oitenta em 2015 (IGUATEMI, 2015), voltadas para um público de alto padrão de consumo, 

investimento da ordem de R$ 360 milhões (IGUATEMI..., 2015). Observe que não foi apenas 

o número de lojas que aumentaram com as expansões do shopping Iguatemi, mas sim uma 

rede de serviços infraestruturais que envolveu a reorganização do trânsito no entorno, 

edificação de túneis e alargamento de vias. 

O Centro Multifuncional de Eventos, outro equipamento turístico elencado pela 

autora, que na época citada era apenas um projeto, foi construído na perspectiva de criar um 

território fértil para o turismo de Negócios & Eventos, se transformando no atual Centro de 

Eventos do Ceará (CEC), considerado como “[...] o mais moderno espaço do gênero da 

América Latina e o segundo maior do Brasil.” (CEARÁ, 2015a). 
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O governador Cid Gomes, na conferência de inauguração do equipamento, saúda o 

novo equipamento turístico de modo efusivo afirmando que ele 
 
[...] é fundamental para o desenvolvimento do turismo no Ceará, principalmente na 
baixa estação. Ele vai criar uma alternativa para gerar mais empregos, impulsionar a 
economia, gerar novas oportunidades. (PARTIDO DOS TRABALHADORES, 
2007, p. 1). 

 

A proposta de construção da Ponte e do Mirante de Fortaleza foi realizada na gestão 

do governador Cid Gomes (2006-2010), sob o argumento de que esses equipamentos 

tornariam a infraestrutura turística do Ceará mais rica e contribuiriam para ampliação e 

qualificação do fluxo turístico, pois a Ponte ligaria vias de interesse turístico e propiciaria 

melhoria na mobilidade urbana. Já a edificação do Mirante de Fortaleza, possibilitaria uma 

visão panorâmica, incluindo os litorais Leste e Norte, além de uma visão privilegiada do Rio 

Cocó. No projeto, estava previsto que a obra teria cerca de 100 metros de altura, espaços de 

lazer, arte, restaurantes e praças (CEARÁ, 2013b). 

A Ponte Estaiada e o Mirante de Fortaleza são equipamentos que reforçam essa 

tendência da criação de “territórios do espetáculo”, porém, através do desenvolvimento de 

outro eixo na região sudeste da cidade de Fortaleza. A proposta de construção destes dois 

empreendimentos associada à lógica mercantil de nossa contemporaneidade visa alimentar o 

circuito de realização do capital, sem levar em consideração a destruição de partes dos 

ecossistemas de grande relevância ambiental como o Parque Ecológico do Cocó, ou mesmo 

aprofundar processos de segregação espacial na cidade. 

 

5.1 Um novo cartão postal e os enclaves da cidade 

 

No dia 2 de abril de 2013, em caráter de urgência, o Paço Municipal 29, com o 

argumento de dotar a cidade de uma “[...] estrutura viária condizente com as necessidades 

inerentes à realização de uma Copa do Mundo [...]” submeteu à Câmara dos Vereadores a 

apreciação da Mensagem nº 011/2013 (FORTALEZA, 2013b) 30, que propunha alterar a Lei 

de Uso e Ocupação dos Solos (LUOS), Lei nº 7.987 de 23 de dezembro de 1996, –

 consolidada em julho de 1998 (FORTALEZA, 1998), que havia legislado sobre todo o 

sistema viário 31 básico da municipalidade. 

                                                 
29Designação oriunda da localização da sede da Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF). 
30 (ANEXO A) 
31A PDPFor pela Lei nº101, de 30 de dezembro de 2012, determinou em parágrafo único do Art. 171 que o 
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Face a complexidade de uma revisão do Sistema Viário Básico do Município e 
considerando a implantação de diversas obras, partes integrantes do planejamento 
viário municipal, para dotar o Município de uma estrutura viária condizente com as 
necessidades inerentes a realização de uma Copa do Mundo, antecipamos a revisão 
do Sistema Viário Básico em alguns pontos específicos para melhoramento da 
circulação do município. Uma destas obras refere-se à construção de um novo 
acesso à zona leste do município, através da implantação de uma ponte sobre o Rio 
Cocó, bem como as conexões das vias necessárias a sua compatibilização com a 
malha viária municipal (FORTALEZA, 2013b, p. 1). 
 

 
Em 23 de abril, mesmo mês e ano, a Comissão de Legislação, Justiça e Cidadania da 

Câmara Municipal de Fortaleza (CMF) aprovou a alteração do Anexo 10, da Lei de Uso e 

Ocupação dos Solos, e a vias de interseção e acessos à CE-040 incluindo a Ponte Estaiada 

sobre o Rio Cocó, passaram a integrar o sistema viário de Fortaleza (FORTALEZA, 

2013a 32). 

Para João Alfredo (PSOL), mesmo que a LUOS estivesse obsoleta e descompassada 

da realidade de Fortaleza, não havia justificativas para que o Paço Municipal impusesse em 

regime de urgência um assunto de grande relevância e complexidade para a cidade. 
 
Não se justifica a imposição do regime de urgência de assunto de grande 
complexidade e relevância para a cidade, restringindo inadequadamente o debate. É 
de causar profunda estranheza que o executivo municipal conheça as características 
do empreendimento, já que não se tem notícia de qualquer apresentação oficial do 
projeto a qualquer órgão de controle ambiental ou urbanístico. É de causar 
consternação o fato do chefe do executivo municipal não demonstrar nenhum 
interesse em dar conhecimento e favorecer o debate no parlamento sobre esse 
obscuro empreendimento, uma vez que, além do pedido de urgência, trouxe 
informações insuficientes junto ao projeto de lei que foi disponibilizado apenas 
horas antes da deliberação sobre a urgência (FORTALEZA, 2013c, p. 2) 33. 

 

A aprovação do projeto pela CMF foi realizada inadequadamente, pois restringiu o 

amplo debate que o tema exigia. Além do regime de urgência solicitado pelo Executivo 

Municipal, o projeto de lei trouxe informações insuficientes para apreciação e foi 

disponibilizado apenas horas antes da deliberação da casa legislativa. 

Faltavam as informações exatas sobre sua concepção, não havia pontos de início e fim, 

nem as definições da localização dos pontos de sustentação. Negligenciava a justificativa para 

a relevância da obra para a mobilidade urbana e carecia de laudos sobre os potenciais 

impactos socioambientais. Sem o licenciamento ambiental aspectos importantes poderiam ser 

modificados. 

                                                                                                                                                         
sistema viário deveria ser redefinido por lei específica (FORTALEZA, 2013b). 

32(Anexo B) 
33(Anexo C) 
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 Conforme o relatório de votação nominal (ANEXO D), a aprovação do projeto foi 

realizada no dia 23 de abril de 2013. O projeto de abertura de vias foi aprovado em discussão 

única na CMF. Dos 30 vereadores presentes na sessão, 23 foram a favor da abertura das novas 

vias para a construção da Ponte Estaiada, 6 foram contra e houve uma abstenção. 

Segundo João Alfredo, a aprovação precipitada do projeto via Câmara dos Vereadores, 

serviu para pressionar os órgãos ambientais e urbanísticos para também firmarem o “de 

acordo” ao empreendimento viário, à revelia dos necessários debates e considerações sobre 

preservação ambiental e planejamento urbano da capital cearense. 

João Alfredo afirma, em entrevista para esta pesquisadora, que Fortaleza está passando 

por um processo de miamização 34. Este termo, para o ex-parlamentar, está ligado ao modelo 

de “cidade rodoviarista” (TELES, entrevista concedida à autora), em que parte da população 

vê na construção dos viadutos e de obras urbanas os símbolos do progresso, mas que, na 

realidade, revela um modelo de sociedade que segrega os mais pobres e toma como padrão de 

desenvolvimento os Estados Unidos da América (EUA) “porque é o país dos viadutos, é o 

país dos transportes de carga mais forte no mundo todo”. 

O ex-parlamentar cita um dos episódios que caracteriza a forma de condução do 

governo municipal nas políticas urbanas da cidade e a associação que parte da população faz 

em relação aos avanços do capital imobiliário nos limites do Parque do Cocó. Relatou que no 

período de ocupação do Parque, pelo movimento Ocupe o Cocó houve um dia de 

manifestação de um grupo denominado “Viaduto Sim”, ligado e estimulado pela Prefeitura de 

Fortaleza. Nesse dia, um dos manifestantes, que não foi identificado pelo ex-parlamentar, 

teria afirmado que “- O prefeito Roberto Cláudio quer transformar Fortaleza numa Miami e 

que esses caras aí, esses vagabundos aí, estão atrapalhando” (TELES, entrevista concedida à 

autora). 

Os “vagabundos” citados pelo manifestante eram os ativistas sociais, parlamentares, 

representantes dos diretórios centrais de estudantes e de centros acadêmicos, diversos 

pesquisadores, sindicalistas e professores que estavam acampados no parque lutando pela 

preservação daquele espaço, eram os acadêmicos e movimentos sociais que propunham novas 

formas para desafogar o trânsito sem que fosse necessário promover devastação de grande 

área do Parque.   

                                                 
34Ao pesquisar sobre o assunto, verifiquei que o termo é utilizado em discussões sobre o processo de segregação 

realizado nas cidades que promovem áreas impenetráveis para a população pobre, contudo, no limite das 
minhas pesquisas, não encontrei na literatura uma definição sobre o termo ou uma discussão mais profunda de 
modo a apresentar contornos mais precisos do ponto de vista conceitual.   
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Com a aprovação, o projeto foi denominado “[...] sistema de interseção e acessos de 

vias urbanas à CE-040 incluindo a Ponte Estaiada sobre o Rio Cocó e Mirante [...]”. A 

Superintendência Estadual do Meio Ambiente (SEMACE), por intermédio do parecer técnico 

nº 722/2013 (CEARÁ, 2013c) 35, caracterizou o empreendimento como iniciativa de interesse 

da Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado do Ceará (SEINFRA). A rigor, este é 

um projeto cujo proponente é o governo estadual, contudo, é necessária a aprovação por parte 

do município, pois implica na abertura de vias urbanas dentro da capital. E este foi o primeiro 

passo para a realização da Ponte: a aprovação por parte da CMF da abertura de vias. 

Em uma das justificativas para a execução do projeto, a SEINFRA afirma que a ação 

objetiva a expansão do sistema viário de ligação entre as Zonas Norte e Leste/Sul da cidade e 

que trará melhorias e fluidez ao tráfego da região, além de proporcionar a criação de um 

complexo de cultura e lazer. No que concerne ao tema da mobilidade urbana, conforme indica 

o relatório da SEMACE, a criação da Ponte Estaiada tinha por objetivo desafogar as 

demandas viárias da cidade: 
 
[...] a ligação de bairros como Aldeota, Papicu, Meireles, Praia do Futuro e, de resto 
toda a zona oeste da cidade, passa hoje pelo gargalo da Avenida Sebastião de Abreu 
que recebe enorme contribuição de veículos das avenidas Antônio Sales, Padre 
Antônio Tomas e Santos Dummont na direção da Avenida Washington Soares […] 
em termos de funcionalidade a nova Ponte sobre o Rio Cocó conjugada com outras 
ações viárias representa uma ligação entra a Avenida Washington Soares com os 
bairros Dunas e Praia do Futuro (CEARÁ, 2013c, p. 3). 

 

A proposta de construção destes dois empreendimentos estava inserida em uma área 

urbanizada da cidade de Fortaleza nas proximidades do bairro Cidade 2000. Sua área de 

abrangência incluía partes dos bairros Cocó, Cidade 2000, Manuel Dias Branco (Dunas), 

Edson Queiroz. 

A figura 03 representa a projeção do cenário locacional de construção dos 

equipamentos. Mostra, de forma genérica, a localização do Mirante e da Ponte Estaiada e a 

alternativa de intervenção viária. 

                                                 
35 (ANEXO E) 
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Figura 3 – Localização de onde seriam construídos a Ponte 
Estaiada e Mirante de Fortaleza 

 
Fonte: Simon (2013). 

 

Segundo os argumentos de seus idealizadores, a intervenção compreendia uma 

proposta locacional para dar vazão à demanda de tráfego e modelar os deslocamentos na 

região Norte e Leste/Sul. Com base nesses estudos, o governo municipal asseverava que a 

criação da Ponte Estaiada, acompanhada dos sistemas viários de acesso mitigaria os 

problemas atuais de tráfego na região, além de estabelecer novas conexões com o restante da 

cidade. 

Os argumentos baseavam-se na ideia de que a construção da Ponte Estaiada iria 

mitigar os problemas com mobilidade urbana. Não obstante, a leitura dos relatórios, à época 

produzidos, indicava que este empreendimento também serviria de elemento de valorização 

de imóveis que estavam sendo construídos em sua circunvizinhança. 

Para Renato Pequeno, a Ponte Estaiada é um projeto que vem para reforçar o eixo de 

segregação sudeste de Fortaleza. Esse eixo é um prolongamento do centro da cidade para 

onde, progressivamente, houve um deslocamento de empreendimentos, como o Center 1, em 

1973, o shopping center Iguatemi, a UNIFOR, e os outros equipamentos públicos e 

institucionais que deixaram o centro da cidade e se deslocaram para aquela direção. 
 
A Ponte Estaiada conecta o quê? Ela vai estar conectando aquela avenida Evilásio 
Miranda, é uma que vem desde a Maestro Lisboa, ali de quem vai na direção do 
Beach Park, a Evilásio Miranda é uma avenida paralela à Washington Soares, indo 
pra dentro na direção leste. Essa avenida ela continua e sai lá na ponte estaiada, ela 
passa ali por trás da Unifor, antes disso, ela atravessa o sítio Colosso, que é aquela 
grande propriedade do grupo Edson Queiroz. Chegando à Ponte Estaiada, o grande 
interesse é que ela atravessaria o parque e conectaria aquelas grandes áreas que 
ainda são vazias em Fortaleza, que são a Praia do Futuro, o bairro Dunas, o bairro 
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Lurdes, indo na direção, inclusive, da Sabiaguaba (PEQUENO, entrevista concedida 
à autora). 
 

O deslocamento desses equipamentos leva recursos para esse eixo para que sejam 

realizadas grandes obras de infraestrutura, pois as áreas se tornam mais valorizadas. Essas 

intervenções contribuem com a expulsão dos pobres daquela região, porque a terra se torna 

mais cara e o valor dos aluguéis e dos itens de subsistência, consequentemente, se elevam. 

Claro está que a edificação do complexo viário sobre o Rio Cocó e a construção do Mirante 

contribuiriam para o aumento da especulação imobiliária na região. 

A valorização urbana da terra que está diretamente ligada à especulação imobiliária 

que beneficia uma série de proprietários de terra que esperam o momento de maior 

valorização dos terrenos para a venda para construtoras e estas para loteadores e empresas que 

fazem a comercialização desses lotes. 

De acordo com documentos oficiais 36, os equipamentos eram compatíveis com os 

diversos programas federais, estaduais e municipais que tinham por objetivo a melhoria da 

malha urbana de Fortaleza a exemplo de obras como o Metrô de Fortaleza, os túneis 

construídos nas Avenidas Washington Soares e Engenheiro Santana Junior e o Programa de 

Transporte Urbano de Fortaleza (TRANSFOR). 

Em suas análises havia uma compatibilidade entre o projeto viário, paisagístico e o 

Centro de Eventos do Ceará, pois a Ponte Estaiada facilitaria o acesso ao CEC. Já o Mirante 

de Fortaleza agregaria valor ao Turismo de Negócios & Eventos, atraindo mais investimentos 

para a cidade. 

Analisando o parecer técnico nº 764/2013 da (CEARÁ, 2013d) 37 que faz a análise do 

Estudo de Impacto Ambiental e do Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) para fins de 

licenciamento ambiental do empreendimento projetado, verifiquei que está descrito no parecer 

que as construções além de melhorar as vias de acesso na região, contribuiriam para o 

desenvolvimento sustentável da região: 
 
Pode-se considerar que esse conjunto de intervenções de uso do solo, associadas às 
melhorias no sistema viário, apresenta um cenário bastante favorável para o 
desenvolvimento sustentável dessa região, e que ainda proporcionará melhorias em 
corredores de tráfego do entorno que já se encontram com problemas de capacidade 
viária, indicando que as questões estão sendo abordadas de forma sistêmica, visando 
garantir ganhos para todas as atividades que funcionam nessa área, para os que 
simplesmente passam por ela, e principalmente, conforto para as pessoas usuárias 
dessa região da cidade (CEARÁ, 2013d, p. 4). 

 

                                                 
36 Ver anexos da dissertação. 
37 (ANEXO F) 
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Embora o Relatório da SEMACE (2013) afirme que as intervenções propiciariam a 

sustentabilidade ambiental, o EIA/RIMA aponta uma série de problemas ambientais que 

seriam produzidos com a construção da Ponte, entre eles, a supressão da vegetação em vários 

trechos da obra, trazendo prejuízos para a fauna da Área de Influência Direta (AID) que 

estaria bastante susceptível aos impactos ambientais relacionados à urbanização. 

Cada uma das fases da edificação dos equipamentos iria impactar sobre o meio 

ambiente: instalação de canteiro de obras, terraplanagem/movimentação de terra e 

pavimentação para o funcionamento de vias de acesso. Em curto, médio e longo prazo 

também impactariam sobre o ecossistema interferindo em seu equilíbrio: animais seriam 

afugentados pelo barulho dos veículos automotivos e o Rio Cocó sofreria assoreamento em 

seu leito. Com a inauguração da obra esses efeitos seriam potencializados. 

Consoante o projeto consubstanciado na maquete eletrônica de construção da Ponte 

Estaida sobre o Parque Ecológico do Cocó, a obra seria edificada sobre uma área de reserva 

florestal (FIGURA 4), constituída de manguezal e de dunas móveis, circundados por um rio 

caudaloso, acompanhado de um rico bioma típico dessa região contendo matas ciliares, 

mangues e animais silvestres e crustáceos: 

   

Figura 4 – Projeção de imagem da Ponte Estaiada sobre o Rio 
Cocó 

 
Fonte: Simon (2013). 

 

A localização da Ponte Estaiada e do Mirante de Fortaleza e os impactos ambientais 

decorrentes de suas edificações foram motivo de intensos debates em meio à sociedade 

cearense, colocando seus interlocutores em linha de colisão. 

Os depoimentos abaixo, coletados do facebook, ilustram bem as divergências de 

pensamentos que colocavam de um lado os interesses econômicos vinculados ao turismo de 
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Eventos & Negócios e a espetacularização mercantil da cidade e, de outro, os defensores do 

da sustentabilidade ambiental: 
 
- Além da Ponte Estaiada se tornar um ícone, um símbolo de nossa cidade tão 
carente de uma marca registrada! Que venha também o Acquário e muitos outros 
empreendimentos! 
- Nessas obras não existem nada delas, só o lado empresarial envolvido em busca da 
especulação imobiliária e dinheiro no bolso desse povo, medidas anti-democráticas e 
contra lei. (REDE GLOBO, 2013). 

 

Para liberação da construção das obras da Ponte e Mirante, outros órgãos ligados ao 

licenciamento ambiental foram ouvidos. Por intermédio do Parecer nº 08/2013 38, o Conselho 

de Políticas e Gestão do Meio Ambiente (CONPAM), órgão responsável pela administração 

do Parque do Cocó respondeu à Secretaria da Infraestrutura do Estado do Ceará (SEINFRA 

CE) sobre a anuência do licenciamento prévio para implantação do equipamento. O parecer 

do supervisor apontou que o Conselho não tinha competência legal para emitir anuência 

referente ao licenciamento ambiental do empreendimento em projeção. 

O supervisor do Núcleo Parque Ecológico do Cocó analisou o EIA/RIMA e verificou 

que segundo esses estudos ocorreriam alterações em parâmetros físicos e geológicos na Área 

Diretamente Afetada (ADA) com a construção dos empreendimentos viários e icnográficos. 

Sua argumentação também incidia no fato de que a área onde seria edificado o 

equipamento turístico ainda não estava legalmente demarcada por meio de decreto estadual, 

uma vez que o Parque do Cocó, apesar de se tratar de uma área de grande diversidade 

biológica e relevância econômica, não era à época uma unidade de conservação legalmente 

constituída, de acordo com os critérios estabelecidos na Lei nº 9985/2000 que regulamentou o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) (BRASIL, 2000). 

Como assinalado anteriormente, a Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) das 

Dunas do Cocó, também sofreriam alterações físicas e biológicas com a construção da Ponte 

Estaiada e Mirante de Fortaleza. Não obstante, o CONPAM se declarou impedido de 

manifestar parecer negando liberação para os inícios da obra, afirmando não ter competência 

legal para deliberar sob o argumento de que esta área é de responsabilidade legal PMF. 

O parecer técnico nº 764/2013 da (CEARÁ, 2013d), também revela que a construção 

de um complexo turístico sobre o Rio Cocó e a ampliação da malha viária, contribuiriam para 

a valorização predial na região, intensificando em decorrência a especulação imobiliária no 

                                                 
38 (ANEXO G) 
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entorno, o que causaria uma maior pressão sobre as áreas protegidas por lei, como zonas de 

mangue e dunas fixas, notadamente nos bairros Cocó e Dunas. 

O documento apontava, à época, que era imprescindível que se efetivasse a 

regulamentação do Parque Estadual do Rio Cocó e que fosse delimitada a sua zona de 

amortecimento para disciplinar a ocupação das áreas livres. Mesmo considerando todos os 

fatores citados, o gestor responsável concluiu naquele momento pelo deferimento para licença 

prévia de realização das obras. 

Não obstante, apresentou como condicionantes: a requisição de autorização para 

desmatamento acompanhado de um plano de desmatamento racional; requisição de 

autorização para manejo de fauna, que deveria observar os dispositivos legais referentes à 

proteção das áreas ambientalmente protegidas e elaboração de plano de controle e 

monitoramento ambiental (CEARÁ, 2013d). 

À época que os relatórios foram emitidos, o Parque Ecológico do Cocó não estava 

regulamentado. A delimitação legal aconteceu no governo de Camilo Santana, em 04 de junho 

de 2017, cinco anos após a emissão dos pareceres técnicos da SEMACE, e 30 anos desde a 

primeira tentativa, ainda por iniciativa governo municipal de Maria Luíza Mendes 

Fontenele 39. 

A área regulamentada do Parque passou a ser constituída de 1.571 hectares e tem 

como zonas limite “Fortaleza e o município de Maracanaú, no anel viário, até a foz do Rio 

Cocó, na Sabiaguaba, passando por 15 bairros da capital.” (PARQUE..., 2017, p. 1). 

Cumpre esclarecer que a regulamentação do Parque, que sempre foi palco de 

manifestações contra o avanço do setor imobiliário na cidade, gerou frustração em parte dos 

ambientalistas e movimentos sociais que lutavam pela legalização da área. 
 
O problema está na concepção do projeto governamental: para fugir das 
indenizações, a poligonal proposta se circunscreveu a terrenos da União e evitou as 
áreas privadas. Com isso, forjou-se um critério que é ao mesmo tempo inconsistente 
da perspectiva ambiental e produtor de injustiça social. Áreas frágeis e/ou 
importantes do ponto de vista da conservação foram excluídas do Parque por serem 
de propriedade privada. (PARQUE..., 2017, p. 1). 

 

João Alfredo ao falar sobre a regulamentação do Parque do Cocó em entrevista para 

esta pesquisadora, afirmou que a regulamentação do espaço é de interesse dos setores ligados 

ao capital imobiliário, contanto que existam áreas livres para o desenvolvimento e expansão 

dos lucros do setor. E foi isso que aconteceu com o processo de legalização do Parque do 

                                                 
39 Eleita prefeita de Fortaleza em 1985 (gestão 1985-1989) pelo Partido dos Trabalhadores. 
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Cocó, uma das áreas que ficaram fora da área de conservação foi a área das Dunas que seria 

uma região por onde passaria parte das intervenções da construção da Ponte e por 

consequência traria a valorização imobiliária da região. 

Para a gestão do governo Cid Gomes, a Ponte Estaiada sobre o Rio Cocó foi 

considerada como uma obra de arte especial e projetada para ser o mais novo cartão postal da 

cidade de Fortaleza, de grande potencial turístico, elemento apontado por agentes econômicos 

e políticos como importante fator de renda para a população: “[...] trata-se de uma obra 

diferenciada, um novo cartão postal a altura de uma das cidades mais desenvolvidas da região 

nordeste do país. A ponte será mais uma atração para Fortaleza, que possui no turismo uma 

importante fonte de renda para sua população.” (CEARÁ, 2013b, p. 4). 

O arquiteto e urbanista, prof. José Sales, do DAU-UFC, durante nossa entrevista, ao 

ser indagado sobre a construção da Ponte Estaiada, afirma que “O projeto não tem nada a ver 

com turismo. É um projeto megalomaníaco que diz que é obrigatório para um destino, ter 

alguns ícones que são dessa ordem. Ícones construídos.” A avaliação de Sales vai de encontro 

com a política do governador Cid Gomes que durante sua gestão foi responsável pela 

proposição de megaempreendimentos, como Ponte e Mirante, Acquário e Centro de Eventos 

do Ceará. 

Para o governo cearense, a construção do Complexo de Cultura e Lazer Mirante de 

Fortaleza, ao mesmo tempo, que possibilitaria uma visão panorâmica da cidade (FIGURA 5), 

devido a sua proximidade proporcionaria uma maior valorização ao Centro de Eventos do 

Ceará – CEC. Integrado a Ponte Estaiada de Fortaleza, o Mirante poderia atrair mais Eventos 

para cidade. Não restam dúvidas que essa obra icnográfica poderia ajudar a fixar na memória 

do turista a imagem de uma cidade moderna, o que por sua vez agregar valor ao Turismo de 

Eventos & Negócios capitando mais atividades turísticas para a cidade de Fortaleza. 

  

Figura 5 – Maquete do Mirante de Fortaleza 

 
Fonte: Simon (2013). 
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Dessa forma, a construção do Mirante de Fortaleza pretendia associar fatores de 

diferenciação para a cidade de Fortaleza, tornando-a mais atrativa aos visitantes. A ideia era 

potencializar sua dimensão turística lhes agregando novos fatores de atração para ocupar 

novas fatias do mercado nacional e internacional, fortalecendo em decorrência o Turismo de 

Negócios & Eventos e outras segmentações do setor. 

Os dois maiores centros receptores de turismo de Negócios & Eventos no Brasil estão 

nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo e estas cidades estão ficando, com o passar dos 

anos, mais caras para realização de eventos e manutenção dos turistas por dias prolongados. 

No caso de Fortaleza, avalia-se que a posição geográfica é extremamente favorável 

para realização desse segmento turístico e que a atividade ainda não está saturada, mas que 

para a sua execução, o modelo de gestão estadual e municipal está tornando a atividade cada 

vez mais excludente e segregadora. 

Camilo Santana, atual governador do Ceará, ao assumir o posto de chefe do executivo 

estadual em 2015, comprometeu-se a pôr em execução as obras que na gestão de Cid Gomes 

não foram executadas. A Ponte e Mirante estavam como prioridade e logo no início de 2015 o 

governador buscou garantir recursos em Brasília para a construção dos equipamentos.  

Contudo, vários episódios retardaram a execução da licitação. Destaca-se: o requerimento da 

anulação do edital por parte do TCE por conta de erros no edital que, após a regularização das 

regras, permitiu que o processo licitatório prosseguisse; a falta de regulamentação do Parque 

que implicava em diversas indenizações; e o processo de impeachment da presidenta eleita 

Dilma Vana Rousseff (2011-2016) o que, por sua vez, propiciou que o governo fosse 

conduzido pelo vice-presidente Michel Miguel Elias Temer Lulia (2016-...), que vem 

realizando uma política de cortes e reformas no país. 

Na primeira semana de janeiro de 2017, o governo cearense anunciou o cancelamento 

da PPP que previa dentre outras obras a construção da Ponte Estaiada sobre o Rio Cocó e a 

edificação e exploração dos serviços do Mirante (CEARÁ, 2017c) 40. No decreto não consta 

descrito que os projetos de intervenção no Parque do Cocó estejam descartados. O que está 

anunciado é o cancelamento da PPP, como se o projeto guardasse potencialidade para ser 

realizado em outro momento. 

O professor José Sales aponta que a região para construção da Ponte é uma área que 

“está estocada” (SALES, entrevista concedida à autora) para ser desenvolvida pelos grandes 

                                                 
40 (ANEXO H) 
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grupos, de acordo com os interesses dos empresários. Os maiores beneficiados com a 

construção seriam os grupos Dias Branco e Edson Queiroz, que detêm as maiores porções de 

terra na região. 

A Ponte Estaiada atua como mais um equipamento de valorização do capital 

imobiliário, e ao que avalia João Alfredo, esta suspensão da obra é temporária, pois a Ponte 

valoriza muitos terrenos e em um momento posterior o projeto poderá ser recolocado em 

marcha, tendo em vista que a construção do equipamento abre novas áreas para o setor 

imobiliário. 

O espaço destinado para construção do equipamento não foi inserido na 

regulamentação do parque do Cocó, contribuindo para futura valorização dos terrenos do 

grupo Edson Queiroz, M. Dias Branco, IDIBRA 41. Teles aponta que a crise fiscal decorrente 

da conjuntura política do país como um dos elementos para suspensão do edital. Para o ex-

parlamentar, outro motivo elencado é a seca que vem assolando o Estado. Para ele, a Ponte e 

Mirante são obras faustosas e que neste momento, devido à seca que assola o Estado cearense 

há quase seis anos, poderia causar revolta na população. 

Pequeno avalia que a suspensão das obras da Ponte e Mirante deve-se à 

indisponibilidade dos investidores, das empreiteiras que estão envolvidas na Operação Lava-

Jato. Atualmente, conforme indicou o professor, o Porto do Pecém foi comprado por 

empresários da Holanda, o aeroporto Pinto Martins pelos donos do aeroporto de Frankfurt e a 

Coréia está administrando a Companhia Siderúrgica do Ceará- CSP. Há em curso uma 

negociação para a compra do CEC por empresários espanhóis e italianos, a Refinaria são os 

chineses que irão construir e há um consórcio entre empresas israelenses e espanholas para 

construção do Acquário. 

Essas intervenções urbanas impactam diretamente no cotidiano da cidade, na medida 

em que envolvem questões legais, processos de desapropriação e impactos ambientais 

causados por essas obras. Estudo realizado pelo Observatório das Metrópoles de Fortaleza, 

apresentado no livro, Fortaleza: Os impactos da Copa do Mundo de 2014, constatou que após 

um ano da realização do evento mundial de futebol de associação houve uma alteração 

significativa na paisagem urbana que se, de um lado, redundou em ganhos de valorização 

imobiliária, de outro, trouxe o deslocamento espacial dos mais pobres para a periferia da 

cidade: 
 

                                                 
41A IDIBRA é uma empresa com foco na construção civil, do grupo Dias Branco. 
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[...] o crescimento do processo de segregação na cidade; o atrelamento das obras à 
valorização imobiliária, abrindo novas áreas para a expansão do setor imobiliário; as 
dificuldades na implementação da política urbana reformista e includente; as 
tendências de deslocamento residencial dos mais pobres para a periferia. 
(PEQUENO, 2015, p. 17). 

 

Esta perspectiva de turismo revela a intercessão entre esse segmento turístico e o setor 

imobiliário, ancorada em um modelo de desenvolvimento urbanístico mercantil, inserido no 

cenário de investimentos de capitais públicos e privados, nacionais e internacionais.  Verifica-

se então a reestruturação e a ampliação dos setores empresariais turísticos e dos setores 

imobiliários, gerando novas configurações espaciais, uma vez que esta modalidade de turismo 

tem por base as obras ligadas aos grandes eventos e a investimentos em infraestrutura viária e 

de lazer. Segundo os dados do anuário do mercado imobiliário brasileiro, teve um crescimento 

de 43% em relação ao ano anterior e consagrou a cidade de Fortaleza como o quarto maior 

mercado do país (LOPES, 2013). 

Os processos de revitalização, requalificação, revalorização e refuncionalização dos 

espaços urbanos requerem como pressuposto para justificar suas transformações, áreas que 

são caracterizadas como degradadas, esvaziadas, desindustrializadas, abandonadas e/ou 

subutilizadas (ALVES, 2015). A desigualdade nesse processo é apontada como pressuposto 

para beneficiar alguns grupos e promover um processo de segregação socioespacial que atinge 

de forma mais contundente as populações mais pobres. 

Há que se compreender a metrópole como um lugar onde as transformações urbanas e 

a produção do espaço são realizadas em função da reprodução do capital. A política urbana, 

nesse sentido, é vista como um dos mecanismos importantes para a acumulação realizada por 

agentes hegemônicos de produção do espaço, em um contexto crescente de mundialização e 

financeirização. Diante das disparidades socioespaciais geradas por intervenções urbanísticas 

o que se averigua é a total preponderância dessas obras e projetos urbanos diante dos 

processos de planejamento e a falta de instrumentos eficazes de controle social em torno do 

conjunto de ações segregacionistas. 

Embora não materializadas, a proposta de criação da Ponte e Mirante, como novos 

ícones urbanos, engendra uma lógica que vem dominando, de forma hegemônica, a orientação 

das políticas públicas de turismo no Estado. Revela que há uma aproximação da esfera 

pública em relação aos interesses privados, privilegiando, sobretudo os setores que estão 

ligados ao mercado imobiliário. Some-se à falta de participação popular, os riscos ambientais 

que podem ser causados diretamente à fauna e flora do Parque do Cocó. Cumpre ressaltar, que 

não há mecanismos de controle por parte da população para a escolha de onde, quando e 
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como serão implantadas as intervenções urbanas, o que não foi diferente na proposição da 

construção da Ponte e Mirante. A execução desse projeto, além de causar impactos ambientais 

irreversíveis, aprofunda a segregação urbana mediante valorização fundiária da terra, com a 

consequente expulsão dos pobres, fragilizando os mecanismos de controle social sobre o 

processo de desenvolvimento urbano. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Nesta dissertação foi possível compreender que a atividade turística, na cidade de 

Fortaleza, desde o final da última década, está focada para a captação de novos segmentos do 

mercado de Turismo, notadamente o segmento de Negócios & Eventos. 

 Desde a década de 1990, o foco da atividade estava em criar uma imagem atrativa para 

o turista conhecer as praias cearenses. Cumpre destacar, que este foi um programa que 

aconteceu em toda a região nordeste do país. A atração de turistas para o litoral cearense 

estava ligada a investidores financeiros internacionais que realizaram várias obras 

intervencionistas na área litorânea de Fortaleza e, como contraproposta, o Estado realizava 

uma série incentivos fiscais e infraestruturais aos investidores. Atrelado a isso, uma forte 

campanha de marketing institucional para mudar a concepção dos turistas sobre a cidade. 

 O segmento de Negócios & Eventos ganhou ênfase a partir do governo Cid Ferreira 

Gomes. Durante sua gestão, vários empreendimentos urbanos que intervinham na 

configuração da cidade foram propostos com a justificativa de dotar Fortaleza de ícones 

urbanos e/ou infraestrutura para atender os megaeventos que o país ia receber. A cidade, ícone 

do turismo de Sol & Praia, estava sendo preparada para ser mais um pólo receptor do 

segmento de Negócios & Eventos e com isso reduzir a sazonalidade. 

Conseguir mais uma fatia do mercado para reduzir a sazonalidade e aumentar o 

número de empregos formais eram um dos argumentos governamentais utilizados para dar 

legitimidade às obras que se espalhavam por toda cidade. A rigor, muitos desses 

empreendimentos não se concretizaram, mas permanecem seus espectros, como se os 

governos estivessem aguardando o momento correto para garantir mais lucros para os setores 

imobiliários e construção civil. 

Das obras propostas na gestão Cid Gomes, destaco o Centro de Eventos e Feiras, o 

Acquário, VLT, Ponte Estaiada e Mirante de Fortaleza, a transformação do estádio Castelão 

em arena, abertura de vias e túneis e a requalificação do aeroporto Pinto Martins. Cabe 

ressaltar que muitos dos que foram construídos, estão sendo privatizados. Os investidores são 

diversas empresas internacionais que administrarão o aeroporto Pinto Martins, o Centro de 

Eventos e está em execução a venda do que será o Acquário do Ceará. 

A política de turismo no Ceará sofre influência de diversos grupos econômicos que 

almejam uma fatia dos recursos governamentais para garantir mais lucros, a partir da 

exploração comercial da cidade. Esses grupos de influência estão ligados à construção de 

equipamentos e aberturas de vias, como também à valorização da terra. 
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As legislações, planos, programas e projetos que versam sobre a regulamentação da 

atividade turística no Ceará, de forma geral, propõem em seu escopo que sejam preservados o 

patrimônio cultural, histórico e os direitos socioambientais das comunidades onde serão 

inseridos mecanismos para difusão do turismo. Contudo, o que se constata em Fortaleza é que 

na busca por uma cidade que atraia o fluxo turístico, os territórios, o meio ambiente e a 

preservação das comunidades são peças de um jogo que são facilmente descartadas para 

garantir lucros para empresas do ramo da construção civil. 

Fortaleza é gerida como um grande produto que deve ser comercializado para atração 

de novos fluxos turísticos. Nesse jogo, a cidade é remodelada sob a égide da acumulação do 

capital, e os grupos que se filiam na luta pela moradia, educação e direitos sociais têm, 

continuamente, seus direitos dilapidados em benefício dos grandes investidores. 

Na política de turismo, não há participação popular, não há controle social. As 

comunidades que serão impactadas pelas intervenções urbanas, são surpreendidas com 

anúncios televisivos sobre as obras e/ou com tratores à sua porta, derrubando sonhos, 

colocando abaixo anos de trabalho para a realização do sonho da “casa própria”.     

Esse modelo de turismo realizado em Fortaleza ancora-se em intervenções urbanas, 

sem participação popular nas esferas deliberativas que por consequência não permitem um 

efetivo controle social. As mudanças na metrópole ocorrem em função da reprodução 

capitalista e gera disparidades socioespaciais, expulsando o cidadão mais pobre para áreas 

mais periferizadas, tendo em vista que após a realização de obras urbanas, os custos de vida 

nos bairros emergentes ficam mais caros, quando, por muitas vezes, os moradores não têm 

suas casas removidas do entorno das obras. 

 O Turismo é uma atividade econômica que gera impactos sociais, financeiros, 

ambientais e culturais nas regiões em que são desenvolvidas suas interações. A construção 

desses “ícones da modernidade” pode ser compreendida como uma ação que corresponde à 

exploração organizada e comercial do lazer que exige a produção e transformação da área 

urbana através da produção de serviços e equipamentos. 

 A Ponte Estaiada e Mirante seriam obras de grande envergadura que se ancorariam em 

dois pressupostos como argumentos para sua construção: Turismo e mobilidade urbana. 

Cumpre destacar que a construção dos equipamentos está ligada à valorização de áreas 

urbanas na capital, pois incidiriam diretamente na abertura de vias dentro de uma região que 

valorizariam terrenos do grupo IDIBRA e onde não há grande fluxo de trânsito. 
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Mesmo diante da não realização das obras, avalia-se que elas poderão ser construídas 

futuramente. Em momento algum, os gestores públicos sinalizaram que os empreendimentos 

não serão construídos. O que se tem como notícia, através da publicação do Diário Oficial do 

Estado e de sites de jornais locais é que houve uma suspensão da Parceria Pública Privada. 

De forma abrangente, pode-se constatar que a construção desses equipamentos atuaria 

no fortalecimento de setores econômicos abastados da cidade, notadamente os grupos ligados 

à construção civil, e influenciariam na valorização fundiária dos terrenos por onde a via 

urbana for construída. Se os projetos forem executados, o processo de segregação 

socioespacial que atua diretamente na expulsão dos pobres para comunidades mais afastadas, 

será acelerado, tendo em vista que não existe a preocupação dos governos e investidores de 

manter as comunidades na região. Somem-se a isso, os danos ambientais diretos e indiretos 

que serão causados ao parque do Cocó como prejuízo para a fauna e flora e ao equilíbrio do 

ecossistema. 

O ideal seria que a atuação dos governos na realização de políticas públicas voltadas 

para o turismo, na capital cearense, fosse reavaliada com o intuito de garantir a efetiva 

participação dos cidadãos nos processos decisórios e a garantia de suas escolhas para 

implantação de equipamentos urbanos. É importante a construção de mecanismos que 

possibilitem ao morador desfrutar do potencial turístico já existente e os que poderão ser 

construídos. Contudo, o que se enxerga é que os processos decisórios na cidade, realizados 

pelos executivos, municipal e estadual, continuam restritos a pequenos grupos onde estão 

circunscritos investidores que atuam na valorização fundiária da terra, em detrimento dos 

grupos sociais que se filiam na luta por moradia, educação, saúde e cultura. 
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ANEXO A 
Mensagem 0011/2013 do Executivo à Camara Municipal  de Fortaleza 
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Anexo B 
Redação final ao projeto de Lei Complementar Nº 0020/2013 
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Anexo  C 
Parecer do pedido de vistas do projeto de Lei Complementar nº20/2013 
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ANEXO D 
Relatório de votação nominal 
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ANEXO E 
Parecer técnico nº 722/2013 
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ANEXO F 
Parecer Nº 764/2013 
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ANEXO G 
Parecer técnico 08/2013 
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ANEXO H 
Resolução do CGPPP Nº 01/2017 

 


