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RESUMO

Fortaleza, em seu processo de organização socioespacial passou por inúmeras reestruturações

urbanas que produziram, uma cidade cada vez mais segregada, com expulsão periódica dos

moradores  pobres  das  áreas  centrais.  Muitos  destes,  migraram para  a  periferia  da  cidade

promovendo  uma  expansão  da  malha  urbana.  Tal  processo,  abriu  precedente  para  uma

intensificação na ocupação do litoral, em especial na parte leste, que com o passar dos anos

foi sendo apropriado por segmentos populacionais com maior poder de compra, bem como,

pelo mercado imobiliário. O Grande Mucuripe é um importante exemplo desta dinâmica na

capital, pois desde meados do século XX tornou-se um eixo de expansão da cidade, expansão

de atividades industriais e terciárias, bem como do capital imobiliário. Na primeira década do

século XXI, foi intenso o processo de produção espacial na área, acelerada no período de

preparação de Fortaleza para Copa do Mundo 2014. Este serviu como pano de fundo para um

grande processo de reestruturação no Grande Mucuripe, onde se verificou ações do Estado no

processo  de  construção  e  instalação  de  grande  equipamentos,  abrindo  caminhos  para  a

aplicação  do  capital  excedente  em  áreas  visadas  há  tempos  pelo  ramo  da  construção

imobiliária. Esse movimento, gerou resistência dos mais pobres, que se viam em meio a um

intenso  processo  de  acumulação  por  espoliação.  As  lutas  revelaram  a  continuidade  da

problemática habitacional em Fortaleza, bem como o processo de periferização da pobreza,

gerando  acirramento  da  segregação  socioespacial.  A  porção  leste  da  cidade,  que

historicamente  foi  grande  receptora  de  investimentos,  saturou  o  espaço  e  o  mercado  em

determinados bairros, permitindo uma expansão mais a leste, área que ainda apresenta vazios

urbanos  em  especulação  e  reservas  de  terras  ocupadas  por  populações  pobres.  Sua

localização, aliado a proximidade da praia e a ideologia de status social, permitiu uma grande

valorização dos terrenos mucuripenses, acirrando esta disputa pela apropriação do solo urbano

e consolidando a segregação socioespacial na capital cearense. Para a execução da tese, foram

levantados dados qualitativos e quantitativos, principalmente os fornecidos pelo IBGE (2010)

e PMF, bem como a base cartográfica utilizada na construção dos mapas. Além disso, foram

realizados levantamento bibliográfico e registros fotográficos da área em estudo.

Palavras-chave: Reestruturação. Acumulação. Segregação. Habitacional.
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ABSTRACT

Fortaleza has  undergone many urban restructuring process,  during  your  process  of  socio-

spatial organization. It produced a city increasingly segregated, with periodic expulsion of

poor  residents  of  the  central  areas.  Many  of  these  migrated  to  the  outskirts  of  the  city,

promoting  an  expansion  of  the  urban  fabric.  This  process  opened  precedent  for  an

intensification in the occupation of the coast, especially in the eastern part, which over the

years was being appropriated by population segments with greater purchasing power, as well

as the real estate market. The Grande Mucuripe is an important example of this dynamic in

the capital, because since the mid-twentieth century it became an axis of expansion of the city,

expansion of industrial and tertiary activities, as well as real estate capital. In the first decade

of this century, it was intense spatial production process in the area, especially in Fortaleza,

for  World  Cup 2014.  This  served as  a  backdrop for  a  major  restructuring  process  in  the

Grande Mucuripe.  The State  provided many actions  in  the  process  of  building  and large

equipment installation, opening the way for the application of surplus capital in targeted areas,

important for the branch of building. This movement has generated resistance of the poorest,

who suffered because an intense process of accumulation by dispossession.  The struggles

revealed  the  continuity  of  the  housing  problem in  Fortaleza,  and  the  process  of  poverty

peripheries, generating worsening of socio-spatial segregation. The saturation the space and

the market in certain neighborhoods of eastern portion of the city that was historically large

recipient of investment, allowed for expansion further east, an area that still has gaps in urban

speculation and land reserves inhabited by poor people. Its location, combined with proximity

to the beach and the ideology of social status, allowed a great appreciation of mucuripenses

land, exacerbating this dispute over the ownership of urban land and consolidating the socio-

spatial  segregation  in  Fortaleza.  For  the  implementation  of  the  thesis,  qualitative  and

quantitative data were collected, mostly provided by IBGE (2010) and PMF, and the basemap

used in the construction of maps. In addition, they conducted bibliographic and photographic

records of the study area.

Keywords: Restructuring. Accumulation. Segregation. Housing.
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1 INTRODUÇÃO

A produção do espaço urbano é um processo dinâmico que obedece uma série  de

variáveis históricas, políticas, econômicas e culturais. As transformações realizadas no espaço

contam a história das cidades e revelam contradições que são inerentes ao modo de produção

capitalista.  Assim,  cidades  desiguais  vão  se configurando em diferentes  pontos  do  globo,

distintas quanto ao desenho e paisagens, mas muito semelhantes em relação aos processos que

levaram a produção destas desigualdades.

Fortaleza,  metrópole  brasileira  que  possui  uma população  de  2.452.185  habitantes

(IBGE, 2010) distribuída de forma diferenciada sobre o espaço urbano, em razão de fatores

como renda e trabalho, concentra grande parte dos serviços e dos estabelecimentos comerciais

da  sua  região  metropolitana.  A distribuição  populacional,  contudo,  não  ocorre  na  mesma

medida  de  distribuição  de  serviços  e  infraestrutura  básica  entre  os  bairros  na  cidade,

revelando uma desigualdade de acesso a própria cidade.

Assim,  a  concentração  de  atividades  comerciais  e  financeiras,  bem  como  de

infraestrutura e equipamentos de uso coletivo, na porção leste da cidade com tendência de

escoamento para a direção sudeste da cidade, mostra um espaço produzido para poucos na

capital, em geral para população com poder de compra, que busca estas áreas para moradia.

Ressalta-se a existência de bairros em Fortaleza cujos moradores apresentam alta renda, no

entanto,  são  enclaves  em meio  a  bairros  onde predominam a  habitação da  grande massa

trabalhadora. 

 A questão  imobiliária  e  habitacional  tem  relação  direta  com  este  processo  de

segregação socioespacial, presente em cidades em todo o mundo. Na produção espacial do

solo  urbano  a  mobilidade  de  capital  determina  a  destruição  e/ou  construção  dos  lugares,

valorizando-os ou não. Assim, na cidade contemporânea a organização socioespacial ocorre,

em grande parte, conforme os interesses do capital, na busca pela acumulação e escoamento

do excedente.

Conforme Harvey (2006a, 2009b, 2013c, 2013e) a construção de cidades, ou seja, o

processo de urbanização, tem sido uma das saídas para o escoamento do capital excedente,

evitando as  crises  de superacumulação.  O capital  excedente pode assumir  muitas  formas,

como: abundância de mercadorias no mercado; excesso da capacidade produtiva; excesso de

capital investido em áreas construídas ou em outros tipos de bens (HARVEY, 2013e). Para

cada forma que o excedente assume, entretanto, origina-se um tipo específico de crise.

Os processos de reestruturação espacial são uma das maneiras de escoar o excedente.
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Assim, terrenos que podem ser utilizados pelo mercado imobiliário são transformados nas

cidades, com o intuito de investimento seja no ramo habitacional ou comercial. Isso, todavia,

não ocorre de uma hora para outra, mas faz parte de planejamento executado pelo grande

capital  que age em conjunto com o Estado.  Com a instituição do neoliberalismo,  onde o

mercado tem grande voz sobre as decisões políticas, o Estado passou por um processo de

resiliência, adaptando suas ações a nova realidade que se impunha pelo capital.

O proprietários fundiários que antes eram entendidos como um entrave à expansão

capitalista e ao processo de acumulação, passam a perder terrenos para o grande capital que

vê na renda fundiária um nova forma de acumulação, em especial, na terra urbana, que é mais

valorizada que a agrícola. O solo urbano, deste modo, vai sendo moldado e valorizado com a

finalidade de acumulação.

Neste  processo  os  mais  pobres  são  os  mais  prejudicados.  Inicialmente,  pela

impossibilidade de participação no mercado imobiliário formal, pelo baixo poder de compra,

o que promove a formação de loteamentos irregulares, cortiços e favelas. Depois, pela forma

como são tratados pelo Estado que, ao apoiar o capital em seus projetos faraônicos sobre o

espaço, age de forma violenta com esta população, quando este ocupam as áreas que passarão

por reestruturações.

A cidade, deste modo, torna-se um local de conflitos, com vários participantes: ricos,

pobres, Estado, proprietários fundiários, industria da construção, mercado imobiliário. Nesta

briga, há uma desigualdade de forças, onde todos estão contra os mais pobres, que quando não

conseguem permanecer em suas casas por meio dos movimentos de resistência, seguem o

destino imposto pelo Estado ou o caminho da sobrevivência.

Entendendo que esta realidade urbana global está presente em Fortaleza, decidiu-se

investigar  um setor  da  cidade  que  abriga  uma série  de  realidades  e  conflitos  acerca  das

transformações  impostas  pelo  capital,  com  apoio  do  Estado.  Trata-se  de  uma  área  que

classificamos de Grande Mucuripe, formada por sete bairros da capital cearense: Mucuripe,

Varjota, Papicu, Praia do Futuro I, Vicente Pinzón, Cais do Porto e De Lourdes. 

Estes bairros se misturam entre antigos e delimitados recentemente, mas que possuem

muito  forte  as  características  de  uma área  litorânea,  marcada pelo  mar  e  pelas  dunas.  O

Mucuripe, um reduto histórico da cidade, serve como referência de localização. Até a década

de 1960 era uma área pouco habitada, com presença de habitações nos territórios que hoje

constituem bairros  como Mucuripe,  Varjota  e  Cais  do Porto.  Sua ocupação neste  período

estava relacionada, em especial, a construção do Porto de Fortaleza, o Porto do Mucuripe, que

por muitos anos foi o porto principal do estado do Ceará.
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Assim,  chegaram o porto,  as industrias,  a  valorização do litoral,  a  implantação do

corredor turístico e a industria do ramo habitacional. Atualmente, há bairros cuja a população

é predominantemente rica, ao mesmo tempo em que se encontra bairro constituído em sua

maioria por favelas e população pobre.  É uma parte da cidade onde a extrema pobreza e

riqueza encontram-se muito próximas e os conflitos são inevitáveis.

A participação do Estado na produção do espaço no Grande Mucuripe foi de extrema

importância, pois por meio da construção de vias, de equipamentos e infraestrutura o espaço

foi ganhando novas formas e tornando-se mais favorável à ação do capital imobiliário. Isso

permitiu  a  expulsão  de  muitos  moradores  antigos  para  a  construção  de  casas  e  edifícios

voltados para a classe média-alta. Este comportamento do Estado assegura a concentração de

renda  nas  mãos  dos  proprietários  imobiliários,  valorizando  os  terrenos  sem  nem  cobrar

impostos sobre isto (BOLAFFI, 1982).

Mais  recentemente,  o  Grande  Mucuripe  concentrou  alguns  projetos  urbanos  no

período de preparação da cidade para os megaeventos Copa das Confederações e Copa do

Mundo 2014. Apesar dos atrasos para início de grande parte das obras, bem como para sua

conclusão, a cidade entre os anos de 2013 e 2014 mais parecia um canteiro de obras. Além

disso,  muitas  melhorias  em  infraestrutura  ocorreram  em  locais  que  já  concentravam

investimentos  na  cidade,  fato  semelhante  a  outras  cidades-sede,  como  identificado  por

Mascarenhas (2007). Para o autor, há este objetivo em ações voltadas para megaeventos, no

âmbito  urbanístico,  de  investir  em  áreas  privilegiadas  socialmente,  não  considerando  os

interesses sociais e coletivos.

Estas  transformações  no espaço do Grande Mucuripe,  bem como de Fortaleza,  foi

responsável pelo despertar de muitos movimentos de resistência nas comunidade carentes da

cidade,  principalmente nas  que sofriam risco de remoção,  em função das obras da Copa.

Algumas conseguiram bons resultados, diminuindo os terrenos a serem atingidos pelas obras,

outros até 2015 estavam a espera da continuidade da obra e do seu futuro quanto ao local de

moradia.

O objetivo deste trabalho está em analisar as sucessivas reestruturações urbana e seus

resultados no espaço fortalezense e suas implicações na habitação popular, tomando como

ponto  de  análise  o  Grande  Mucuripe.  A relevância  deste  trabalho  consiste  percepção  de

diferentes formas de produção do espaço pelo diferentes atores que compõem a cidade, e

como isso influencia diretamente no habitar em Fortaleza, que não foge a regra das demais

cidades  latino-americanas.  Além  disso,  verifica-se  que  o  setor  leste  da  capital  ainda  se

constitui enquanto eixo de expansão. O Grande Mucuripe é um vetor de expansão da capital
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que aos poucos vai sendo apropriado pela industria de construção do ramo habitacional. O

estudos revelam um intenso processo de segregação na cidade, com grande concentração da

classe média-alta no extremo leste. Assim, a expulsão dos mais pobres, que historicamente

ocorre  nesta  porção  da  cidade,  demonstra  o  interesse  do  grande  capital  imobiliário  e  a

constante  aplicação  de  capital  excedente.  O  incremento  nos  equipamentos  turísticos,

comerciais  e  infraestruturais  demonstra  os  investimentos  estatais  e  privados  que  só

consolidam a área enquanto reduto das elites da capital.

O  desenvolvimento  desta  tese  está  dividido  em  quatro  capítulos.  No  capítulo  2,

Produção e organização do espaço fortalezense, há uma descrição e análise da história de

ocupação do solo de Fortaleza, com as transformações realizadas por diferentes gestões da

cidade, destacando a organização socioespacial de cada década, desde o início do século XX.

O grande destaque está no comparativo das ações realizadas pelos últimos prefeitos da cidade,

que  apresentaram  divergências  de  prioridades,  principalmente  quanto  ao  planejamento

urbano. Além disso, há uma ênfase nas transformações espaciais resultantes da preparação da

cidade para o megaevento Copa do Mundo, 2014, um momento de abertura da capital ao

mercado internacional.

Esta caracterização do espaço urbano fortalezense é seguida pela discussão acerca do

conceito de espaço na Geografia.  As análises  abordadas são,  principalmente,  de Lefebvre

(2008, 2006) e Harvey (2013a, 2010, 1980). O entendimento de Lefebvre de um espaço que

possui 3 concepções (percebido, concebido e vivido) que coexistem e que são relevantes para

o seu entendimento, foi aceito por Harvey, que em estudos anteriores já havia identificado

também 3 concepções de espaço (absoluto, relativo e relacional). Harvey deste modo, cria

uma matriz  utilizando suas concepções em conjunto com as de Lefebvre,  concluindo que

assim obteria um entendimento mais completo sobre o espaço.

Ao se discutir espaço, refere-se também ao processo de produção deste que obedece

diferentes lógicas, que vão da escala local ao global. Assim, nos últimos tópicos deste capítulo

é  feita  uma  caracterização  do  neoliberalismo  e  da  cidade  neoliberal,  bem  como  da

globalização  e  a  sua  influencia  na  produção  do  espaço  urbano,  em diferentes  pontos  do

mundo, incluindo Fortaleza.

No  capítulo  3,  Grande  Mucuripe  na  produção  espacial  de  Fortaleza,  há  um

delineamento do processo de formação e organização do espaço no Grande Mucuripe. Uma

área ainda em expansão, mas que vem apresentando um intenso processo de produção do seu

espaço desde a construção do Porto de Fortaleza, situado atualmente no território do bairro

Cais do Porto. Assim, a partir meados do século XX chegam ao Grande Mucuripe: porto,
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indústrias, exploração da atividade turística e especulação imobiliária.

A área, todavia, era reduto de pescadores e moradores pobres que tiveram suas terras

tomadas por processos de reestruturação urbana instaurados em nome da modernização da

cidade. Esta população foi expulsa das áreas onde habitavam, deslocando-se para o alto do

Morro do Teixeira e/ou mais a oeste do porto. No início do século XXI, o Grande Mucuripe se

caracterizava por um emaranhado de atividades econômicas e coexistência de população de

diferentes  extratos  de renda,  havendo bairros  com predominância  da  classe  média  e  alta,

marcada  pela  paisagem  verticalizada  e  condomínios  fechados;  e  outros;  com  favelas  e

conjuntos habitacionais.

Durante  o  período  de  preparação  de  Fortaleza  para  a  Copa  do Mundo,  o  Grande

Mucuripe vai passar por uma intensa transformação em diferentes pontos.  Neste trabalho,

destacou-se três grandes projetos, de natureza pública e privada que foram construídos na área

em estudo: Terminal de Passageiros do Porto de Fortaleza, Veículo Leve sobre Trilhos (VLT)

e o Shopping RioMar. Ressalta-se que esta é uma região da cidade privilegiada em relação a

quantidade de  investimentos  aplicada ao  solo  urbano,  em razão da  presença  do  mercado

imobiliário, bem como, pela importância turística de alguns bairros neste setor da cidade.

No capítulo 4,  O processo de acumulação: a terra em Fortaleza,  fala-se sobre o

processo de acumulação, no qual o capitalismo se sustenta. A base para a discussão é a tese de

Harvey,  que  defende  a  urbanização,  enquanto  produção  de  cidade,  como  uma  forma  de

investimento do capital excedente. Deste modo, evitam-se crises de superacumulação, bem

como, permite ao capitalista a obtenção de novos lucros, seja a curto ou longo prazo.

O destaque está no conceito de acumulação por espoliação desenvolvido por Harvey

(2004,  2006b,  2008,  2013b,  2013c).  O  conceito  refere-se  uma  forma  de  acumulação

semelhante à chamada acumulação primitiva,  que baseia-se na expropriação com base em

fraudes, violência, seja de terra, de trabalho, de direitos, dentre outros, de um grupo para fins

de acumulação de capital. Para o autor, não há uma continuidade da terminologia, porque o

termo primitivo remete ao originário, então preferiu-se utilizar o termo espoliação, pela forma

como é praticada. Para o autor, esta prática nunca deixou de ser realizada e sucede em toda

parte do globo. Assim, “ocorre em todos os lugares e independentemente do período histórico,

e  se acelera  quando ocorrem crises  de sobreacumulação na reprodução ampliada,  quando

parece não haver outra saída a não ser a desvalorização” (HARVEY, 2006b, p.24). 

Em Fortaleza, o processo de acumulação por espoliação ocorreu em várias etapas da

sua  história.  O  Grande  Mucuripe  é  um  dos  locais  onde  esse  processo  é  contínuo,

principalmente porque muitas reservas de terras estão ocupadas por áreas de favela. Neste
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processo, o Estado neoliberal atua ativamente, por meio de remoções de assentamentos em

nome da modernização.

Estas  transformações  promovidas  pelo  Estado  aliado  ao  investimento  no  ramo  da

construção  de  imoveis,  habitacionais  ou  comerciais,  promovem  intensa  valorização  de

fragmentos do espaço urbano. A produção da cidade que ocorre de forma diferenciada em sua

totalidade, revela espaços específicos de atuação mais intensa do grande capital, o que afeta

diretamente no preço da terra. Para tanto, neste capítulo também se levanta uma discussão

acerca da renda da terra e o seu mercado. Além disso, analisa-se variáveis como domicílios,

apartamentos e rendimentos para verificar áreas de esgotamento de terras e de expansão, bem

como a segregação socioespacial na cidade.

No capítulo 5, Produção espacial e implicações na habitação no Grande Mucuripe,

há uma apresentação socioespacial do Grande Mucuripe,  com foco especial na habitação.

Assim,  fala-se  das  condições  gerais  de  habitação,  como  quantidade  de  domicílios  e

aglomerados  subnormais,  infraestrutura  e  deficit  habitacional.  Depois,  faz-se  uma

caracterização de cada bairro da área em estudo, com destaque aos aspectos habitacionais, uso

e função dos espaços.

Em seguida, há uma discussão acerca do conceito de habitar, baseado na teoria de

Lefebvre,  entendo-o enquanto o uso da casa e dos demais locais da cidade.  A casa é um

espaço muito importante, pelas funções essenciais que agrega, mas o habitar envolve além da

estrutura física,  pois inclui as infraestruturas e os equipamentos necessários a reprodução.

Deste modo, há muitas famílias brasileiras que não usufruem deste direito.

As  favelas  refletem  essa  negação  do  habitar  aos  mais  pobres,  que  são  excluídos

também  do  seu  direito  a  cidade.  Assim,  descreve-se  a  realidade  habitacional  em  países

desenvolvidos e subdesenvolvidos, diferenças e semelhanças, até chegar a Fortaleza e seu

processo  de  organização  socioespacial  a  partir  da  mobilidade  populacional  e  de  capital,

ressaltando  as  ações  do  Estado.  Identificou-se  uma Fortaleza,  segregada  e  apropriada  de

forma  diferenciada  pela  população.  No  Grande  Mucuripe,  verificou-se  este  processo  de

segregação  socioespacial,  mais  ainda  com  a  presença  de  muitas  áreas  de  favelas,  que

periodicamente  são  removidas  ou  ameaçadas  para  a  expansão  do  capital  imobiliário  no

extremo leste da cidade.

 Na constituição dos capítulos optou-se pela descrição das realidades encontradas seja

em Fortaleza e/ou Grande Mucuripe,  comparando-as  às demais realidades  encontradas  no

Brasil e no mundo. O referencial teórico não ficou restrito a apenas um capítulo, mas está

presente em todos, buscando uma melhor comunicação entre teoria e empírico. Assim, são há
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uma ordem estabelecida, mas um diálogo contante entre a realidade e a ciência.

A partir  de  uma  matriz  estabelecida  em  Harvey  (2013a)  realizou  uma  descrição

completa do espaço do Grande Mucuripe, onde se percebe desde os objetos nele encontrados

às relações sociais, econômicas, culturais e políticas que se estabelecem no espaço urbano

fortalezense.  O  uso  da  matriz  foi  uma  opção  metodológica  que  visou  a  um  melhor

detalhamento do objeto,  descobrindo as teorias mais adequadas para explicar determinado

processo de produção espacial.

A pesquisa foi orientada em uma abordagem quantitativa e qualitativa, com utilização

de bases secundárias e levantamento bibliográfico. Foram utilizados documentos públicos,

leis, decretos, bem como livros e artigos em periódicos relacionados a temática abordada.

Houve vários resgates históricos no decorrer dos capítulos mas o foco da tese concentra-se

entre os anos 2000 a 2014, principalmente na temática habitação. 

A base fornecida pelo Censo IBGE 2010 é predominante no trabalho, mas recorreu-se

a dados mais antigos ou já tratados por outras fontes, para complementação da tese. Os mapas

foram produzidos por meio do programa GvSig 2.2, a partir de bases e dados advindos do

IBGE, PMF e  Google Earth.  As paisagens da área foram registradas  em fotografias,  que

permitiram  uma  análise  da  aparência  do  Grande  Mucuripe,  para  tanto  as  visitas  foram

realizadas periodicamente para se perceber as transformações que emergiam na área estudada.
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2 PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO FORTALEZENSE

Fortaleza,  em  um  intervalo  de  14  anos  (2000-2014),  passou  por  inúmeras

transformações  espaciais,  que  mais  recentemente  foram  intensificadas  por  questões

principalmente políticas. Levanta-se algumas razões que determinaram a produção do espaço

na metrópole fortalezense neste período: a dinâmica socioespacial promovida pela ação do

capital, do Estado e dos moradores sobre o espaço urbano; a mudança de grupos políticos no

poder local, o que influenciou na forma de planejar e produzir a cidade; o uso de recursos

públicos destinados à preparação da cidade para a Copa das Confederações e do Mundo, nos

últimos anos; e a lógica global capitalista de produção e uso dos espaços, que por meio da

destruição criativa faz e refaz as cidades aplicando o capital excedente1.

A produção espacial  é  um processo  que atinge  toda  a  cidade,  no  entanto  há uma

seletividade de áreas destinadas à acumulação mais intensa do capital, ou seja, que recebem

consequentemente  mais  investimentos.  O  setor  leste  de  Fortaleza  é  uma  região  que

historicamente constituiu-se como concentradora de capital, estabelecendo-se como porção da

cidade  com  bairros  centrais,  local  de  residência  da  classe  abastada,  áreas  a  espera  de

valorização  e  importantes  atrações  turísticas.  Assim,  parte  dos  grandes  projetos  e

equipamentos  instalados  na  cidade  no  período  em  estudo,  além  de  outros  tipos  de

investimentos que chegaram à cidade, situam-se nos bairros desta região.

Entende-se que a dinâmica de produção do espaço urbano é contínua,  todavia,  ela

pode ser alterada por fatores diversos. Em Fortaleza, no período que precedeu a Copa do

Mundo de Futebol de 2014, por exemplo, houve uma aceleração deste processo, característica

das cidades que recebem este tipo de evento. Deste modo, não se trata de um processo local

ou cuja causa maior está na Copa do Mundo, mas refere-se a um fenômeno global, pautado na

lógica capitalista de produção do espaço urbano. Percebe-se, então, as diferentes escalas de

influência atuando sobre a transformação espacial da cidade.

Apesar  de  muitos  projetos  executados  na  cidade  já  existirem  nos  arquivos  das

secretarias de governo, o megaevento foi um “empurrão” que faltava para serem postos em

prática. Mascarenhas (2007) ressalta que há grande interesse das cidades em sediarem estes

eventos,  pois os compreendem como forma de dinamizar a economia local,  redefinindo a

1 Conforme Harvey (2013c) as cidades são um resultado da concentração geográfica e do excedente da produção.
Quando há um capital excedente, ele é aplicado na produção espacial do espaço urbano com a finalidade de
investimento, o que resultará em novos excedentes. Há, deste modo, como indica o autor, uma íntima relação
entre o desenvolvimento capitalista e a urbanização, pois a medida que os excedentes crescem, eles necessitam
ser destinados a um uso e a produção do espaço urbano tem sido um dos meios de aplicação desse capital. Esta
tese será melhor explicada no capítulo 3.
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imagem da cidade no cenário mundial, o que permite a competição com outras na busca por

investimentos  e  turistas.  As  consequências  desse  processo  também  são  semelhantes  na

maioria das cidades onde ele acontece2, destacando os grandes custos com as obras, onerando

os cofres públicos; os conflitos entre diferentes segmentos da sociedade e a construção de

uma  cidade  cada  vez  mais  desigual  e  segregada  socioespacialmente.  Assim,  Fortaleza

enquanto cidade atrativa e voltada para o espetáculo, busca sua inserção no mercado global,

seja no setor de serviços, imobiliário ou industrial.

2.1 Fortaleza no tempo e no espaço

Fortaleza, capital do Ceará, é uma cidade litorânea da Região Nordeste brasileira. Em

1726, tratava-se de um pequeno núcleo urbano que foi elevado à Vila, tornando-se Cidade em

1826. Segundo Costa (2009),  “era uma pequena e acanhada vila sem nenhuma expressão

econômica, tendo apenas o papel de capital administrativa” (p.143). Sua expansão, segundo a

autora,  acompanhava o traçado dos antigos  caminhos que levavam ao interior.  No século

XVIII, o Ceará contava com muitas cidades importantes como Aracati, Sobral, Icó e Crato,

com maior  expressão  econômica  que  Fortaleza,  que  desenvolviam atividades  nos  setores

industrial, comercial e de prestação de serviços.

Na segunda década do século  XIX,  as  ações  estatais  passaram a  demonstrar  uma

preocupação  com o  espaço  urbano,  em especial  quanto  a  sua  organização,  conforme  os

interesses  políticos da época.  Para tanto,  Silva Paulet,  a  convite  do então Governador da

Província do Ceará Coronel Manuel Inácio de Sampaio, elaborou um Plano Urbanístico da

Cidade  de  Fortaleza,  que  continua  a  ser  matriz  básica  da  capital  nos  tempos  atuais.  De

formação europeia, o urbanista, inspirou-se no modelo em retângulo ou xadrez, característico

das cidades hispano-americanas.

A  preocupação  com  a  organização  do  espaço  urbano  fortalezense  ocorreu
concomitantemente  ao  fortalecimento  das  capitais,  resultante  da  nova  ordenação
política  da  Regência,  que  concentrava  poderes  nas  sedes  das  províncias  e  ao
crescimento econômico de Fortaleza, iniciado com a concentração de mercadorias e

2 Destacando as Olimpíadas, Mascarenhas (2013) afirma que a partir da década de 1980 os grandes eventos
esportivos vêm acompanhados de grandes intervenções no espaço urbano, que promovem a valorização da terra
e processos de gentrificação. O autor cita o exemplo de Londres,  sede dos Jogos Olímpicos de 2012, onde
ocorreram grandes transformações no setor oeste da cidade, porção onde se situa o porto e é marcada pela
presença de moradores de baixa renda, que com a valorização da terra, provocada pelas intervenções, tiveram
que sair de seus locais de moradia,  acentuando o processo de segregação socioespacial da cidade. Há ainda
outros exemplos de cidades-sede em que há a valorização de determinadas áreas já valorizadas do espaço urbano
e intensificação  do  processo  de  segregação.  Para  os  jogos  Pan-Americanos  de  2007,  no  Rio  de  Janeiro,  a
infraestrutura do evento concentrou-se na Barra da Tijuca (BIENENSTEIN, 2011), ponto turístico carioca e de
alto valor de mercado. Em Barcelona, para os Jogos Olímpicos de 1992, os projetos estavam concentrados nas
áreas centrais e mais valorizadas da cidade (COMPANS, 2014).
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riquezas a partir da integração do Ceará na divisão internacional do trabalho, como
exportador de algodão em 1818 (COSTA, 2009, p.148).

Em  meados  do  século  XIX,  a  então  vila,  sobressai-se  no  cenário  econômico,

expandindo  em  tamanho,  em  infraestrutura  e  em  relações  com  outras  cidades  e  países,

elevando seu  status para cidade. Isso ocorreu em razão do algodão. Com o despontar desta

cultura no estado, Fortaleza se destaca diante das cidades cearenses de maior desenvolvimento

econômico.  O Porto de Aracati  já  não mais  respondia as necessidades  de escoamento do

algodão, passando, assim, a função para o Porto de Fortaleza, que se localizava, na época, no

Poço da Draga.

A capital do Ceará consolida-se como polo econômico-social hegemônico da região
na segunda metade do século XIX, a partir da grande exportação de algodão para o
mercado externo  (décadas de  1860-1870).  A melhorias  que  se  seguiram em seu
porto, a implantação da estrada de ferro Fortaleza-Baturité (1873) e a multiplicação
de firmas estrangeiras concorreram para esse inédito crescimento comercial e para a
constituição da cidade enquanto mercado de trabalho urbano (PONTE, 2001, p.14).

O algodão,  portanto,  possuiu grande relevância  para o fortalecimento  de Fortaleza

enquanto centro urbano, resistindo a concorrência dos centros interioranos, como Icó, Sobral e

Aracati  (COSTA,  2009).  Silva  (2009)  ressalta  que:  “O binômio  gado-algodão  vai  ter  em

Fortaleza seu grande centro, em termos urbanos, assim como a cana de açúcar teve o Crato e a

carne de sol teve em Aracati. O algodão também fez de Sobral um expressivo centro coletor,

porém não nas mesmas proporções de Fortaleza” (p.88). O despontar da economia do algodão

no  Ceará  ocorreu  em razão  do  avanço  da  indústria  têxtil  na  Europa,  com o  advento  da

Revolução Industrial. Além disso, com a Guerra de Secessão, nos Estados Unidos, o Ceará

estreitou as relações comerciais com a Inglaterra, ampliando a abertura do mercado externo

para o algodão cearense.

[…]  podemos  demarcar  dois  momentos  no  processo  de  expansão  urbana.  O
primeiro, quando a cidade se torna capital da província, estendendo-se até meados
do século XIX. O Estado é o principal agente, cujo projeto consistia em dotá-la das
condições urbanas necessárias à função de cidade-portuária, mercantil e de capital
da  Província.  O  segundo  momento  inicia-se  na  segunda  metade  do  século  XIX
(1860-1870),  quando a cidade consolida sua hegemonia como polo econômico e
social na rede urbana cearense (ACCIOLY, 2008, p.95).

Com o desenvolvimento da cidade, surgem “seus primeiros sobrados, belas casas e

fachadas, alguns imponentes prédios públicos, calçamento nas vias principais, bondes à tração

animal e extensa rede de iluminação a gás carbônico” (PONTE, 2001, p.14). Além disso,

lojas,  cafés,  dentre  outros  estabelecimentos  comerciais  começam a  constituir  o  centro  da
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capital, ao redor da Praça do Ferreira. A cidade começa a apresentar fixos que confirmam seu

crescimento e destaque político e econômico.

Na  busca  por  disciplinar  a  expansão  de  Fortaleza,  uma  nova  planta  da  cidade  é

desenhada, agora por Adolfo Herbster, em 1875. Apoiado nos ideais de Haussmann3, segundo

Ponte (2001), Herbster elabora a Planta Topográfica da Cidade de Fortaleza estabelecendo um

sistema de grandes avenidas com fins de embelezar a cidade, tornando-a sobretudo segura

contra a organização de movimentos sociais. Fortaleza, até este período, passara por grandes

transformações  socioeconômicas,  estabelecendo-se  como  um  centro  político,  econômico,

social e cultural,  onde emergiam novos grupos dominantes.  O autor ainda salienta que as

reformas de Haussmann, em Paris, não foram um modelo seguido apenas no Ceará, mas “[…]

serviram como orientação e respaldo para as diversas reordenações urbanas levadas a efeito

nas sociedades ocidentais no século XIX” (p.24).

Os  projetos  de  remodelação  da  cidade  persistiram  após  a  instituição  da  Primeira

República,  caracterizando-se pela busca do embelezamento e  de medidas higienistas.  Nas

primeiras décadas do século XX houve uma intensificação deste processo na cidade, em razão

da  ânsia  em dar  um  ar  de  modernidade  os  centros  urbanos  do  Brasil,  desligando-se  do

provincialismo que marcara a Monarquia no Brasil.

O advento da República e, logo a seguir, a chegada do novo século reforçaram ainda
mais os anseios por alinhar o Brasil à modernidade, o que significava a instauração
efetiva de uma reordenação política institucional que redimisse o país do “atraso” e
“provincianismo” que se lhe teria sido imposto pelo regime monárquico ao longo de
quase todo o século XIX (PONTE, 2001, p.15-16).

A cidade crescia rumo ao lado oeste e no sentido oposto ao litoral, como afirma Costa

(2009), pois nesta época o litoral não era valorizado como local de moradia. Assim, “a cidade

expandia acompanhando a antiga estrada do Soure (hoje, Bezerra de Menezes/BR-222), e a

Guilherme Rocha. Nesta área surgiu o bairro Jacarecanga, onde aglutinavam-se as famílias de

alto  poder  aquisitivo”  (p.150).  Ponte  (2001)  explica  que  a  expansão  e  o  aumento  da

movimentação na área central, estimulou a mobilidade da população abastada para locais na

periferia da cidade, principalmente a partir dos anos 1915. Os novos usos dados ao Centro de

3No período do Segundo Império, na França, o Barão de Haussmann, o então prefeito de Paris, destacou-se na
História pelas belas grandes obras realizadas durante sua administração. A abertura de vias, alargamento de
avenidas, construções padronizadas caracterizaram as transformações espaciais instauradas na capital francesa.
Para tanto, foram realizadas desapropriações, expulsão da população trabalhadora e das industrias situadas nas
áreas centrais. O discurso de Haussmann apoiava-se em ideais de modernização, renovação urbana, preocupação
ambiental e sanitária, e cidadania.  Para Harvey (2013c),  neste período Haussmann já se utilizava do capital
excedente  na  produção  do  espaço  urbano,  com  o  objetivo  de  embelezamento,  segregação  socioespacial  e
controle os movimentos sociais que explodiam na Paris da época.
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Fortaleza permitiram que outras áreas da cidade, antes desocupadas, passassem a ter função

residencial, direcionada para as elites da época, iniciando um tímido processo de segregação

socioespacial.

A ocupação de Jacarecanga e, em menor escala, da Praia de Iracema pelas elites, a
partir da década de 20, configura o surgimento dos primeiros bairros elegantes da
Capital, delineando com maior visibilidade os novos espaços burgueses e reforçando
a segregação socioespacial entre ricos e pobres na Cidade (PONTE, 2001, p.60).

Assim, a medida que a cidade crescia em comércio, serviços e indústria4, percebia-se

uma nova organização socioespacial urbana, estimulada também pelas as secas periódicas que

promoveram um crescimento da população na capital. Fugindo do sertão durante as secas os

sertanejos aumentavam bastante o contingente populacional da cidade, fato que influenciou na

expansão da cidade e no aumento de favelas.

Com a chegada da energia elétrica, em 1914, fornecida pela Ceará Light and Power,

houve  a  substituição  dos  bondes  a  tração  pelos  bondes  elétricos,  que  facilitavam  o

deslocamento das pessoas que vivenciavam um novo modelo de vida urbano. A chegada dos

automóveis  também  influenciou  na  mobilidade  da  população  e,  ao  mesmo  tempo,  na

expansão  da  malha  urbana.  “A cidade  começou  a  se  organizar  em função  do  transporte

individual e da população que tem recursos para adquiri-lo” (COSTA, 2009, p.151).

Nos anos de 1920, as reformulações urbanísticas continuaram. Novas obras públicas e

privadas surgiram no espaço urbano fortalezense, como o Parque da Liberdade, a reforma da

Praça do Ferreira, criação de avenidas e constituição de bairros elegantes (PONTE, 2001).

Ressalta-se  ainda  as  obras  que  se  concentram  no  Centro  da  cidade  e  no  seu  entorno,

constituindo ainda uma pequena escala de atuação do poder público. Há, nesta época, uma

preocupação com a racionalização do espaço, legitimando o ideal de ordem e progresso e

segregando o espaço urbano (ACCIOLY, 2008).

A partir de 1920, percebe-se um indício de segregação espacial, quando a elite se
desloca em direção oeste, para o bairro Fernandes Távora (entre a Praça da Lagoinha
e a Praça Fernandes Vieira), enquanto a leste já se evidencia uma ocupação da Praia
de Iracema e loteamentos ao longo da avenida Santos Dumont, no bairro Aldeota.
Outros bairros, também, passam a ser ocupados: Benfica (elite) e Joaquim Távora
(pelas  classes  médias).  Surgem  então,  os  bairros  populares,  ocupação,  ainda
rarefeita, nas proximidades das indústrias, nos bairros Jacarecanga e Farias Brito,
mais acentuada na direção sudoeste. Evidencia-se a presença de barracos, ao longo
da orla marítima, nas dunas do Pirambu, próximos à linha férrea, faixa de domínio

4 De acordo com Ponte (2001), o bom andamento da produção e do comércio do algodão permitiu uma tentativa
de industrialização no Ceará, surgindo a primeira fábrica de tecidos e fiação na cidade, em 1883. Posteriormente,
ainda na Primeira República outras fábricas têxteis foram fundadas, bem como, fábricas de cigarros, chapéus,
cerveja, dentre outros. Para o autor, essa tímida industrialização teve mais relevância social que econômica, pois
possibilitou a emergência de um diminuto grupo de empresários e de centenas de operários.  
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da ferrovia e de terrenos da União (ACCIOLY, 2008, p. 123).

No final da década de 1920, houve uma crise internacional, que se caracterizou pela

diminuição das exportações de produtos primários brasileiros, fato que atrelado à Revolução

de 30, alterou a divisão regional do trabalho e a organização do espaço brasileiro (COSTA,

2009). A crise de 1929, que se distinguiu pelo desemprego em massa, falência de empresas

americanas a e quebra da Bolsa de Valores de Nova York, gerou consequência em vários

países, bem como no Brasil, cuja venda do café, que se apresentava no auge da sua produção,

foi diminuída. Houve, deste modo, a diminuição das exportações e aumento do preço dos

produtos  importados.  Diante  desta  realidade,  investiu-se  no  mercado  interno,  expandindo

assim  a  indústria  nacional,  timidamente,  e  enfrentando  dificuldades  na  importação  de

produtos e máquinas.

Oliveira (1987) ressalta que a revolução de 1930 marca o fim da hegemonia agrário-

exportadora e o início da predominância da estrutura produtiva de base urbano-industrial. O

desenvolver da indústria no Sudeste brasileiro, após o enfraquecimento da oligarquia do café,

consolidou  a  região  enquanto  área  industrial.  Neste  período  “o  Ceará  passou  a  exportar

algodão, cera de carnaúba, outras matérias-primas e, principalmente, mão de obra para região

sudeste.  Teve início o grande e interminável  fluxo migratório – cearenses  que fugiam da

destruição da economia agrária” (COSTA, 2009, p.152).

O processo migratório para os grandes centros urbanos do país,  bem como para a

capital  cearense,  gerou  entre  os  anos  1930  e  1950,  uma  grande  proliferação  de  favelas.

“Diferentemente, no Sudeste brasileiro, os fluxos migratórios estão associados ao binômio

migração/industrialização, realizando-se, inicialmente, por fatores de atração da cidade-capital

[...] e, posteriormente, pela difusão da mecanização no campo” (ACCIOLY, 2008, p.116). Em

Fortaleza, nesse período surgem as primeiras favelas, localizadas na faixa de praia e campo de

dunas. Seus habitantes serviram à indústria, assim como ao comércio e às atividades de pesca.

Neste período, a cidade começa a apresentar um processo de segregação socioespacial

mais visível, em razão da ida das elites em direção ao setor leste da cidade, que fugiam da

poluição das indústrias e dos aglomerados de favela.  Houve então uma nova organização

socioespacial na cidade, onde a zona leste passou a ser uma nova centralidade na capital com

a vinda do porto,  indústrias,  e estabelecimentos  comerciais.  Além disso,  o bairro Aldeota

aparece como novo local de moradia da população rica fortalezense.

No final da década de 1940, o prefeito Acrísio Moreira da Rocha apresenta o projeto

final do Plano Diretor para Remodelação e Extensão de Fortaleza. O Plano se destaca pela
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divisão e nomenclatura dos bairros, sistema viário e espaços livres, bem como, indicava zonas

portuárias, industriais, comerciais e residenciais (COSTA, 2009).

Na  década  de  1950  sobressaem-se  as  mudanças  no  cenário  político  e  econômico

brasileiro. A partir de 1955, houve a integração de importantes setores da indústria dos países

industrializados  no  circuito  internacional  do  capital  (SINGER,  1982).  Para  o  autor,  a

industrialização de países como Brasil, Argentina e México tornou-se cada vez mais aberta ao

capital  internacional.  No  Brasil,  isso  promoveu  uma  importante  expansão  da  indústria,

destacando a automobilística.

A industrialização na região Nordeste só ganha destaque no cenário nacional após a

criação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), em 1953, cujo

objetivo  era  “planejar,  encaminhar  e  coordenar  um  conjunto  de  medidas  destinadas  a

promover  o  crescimento  da  região  e  a  melhoria  dos  padrões  de  vida  da  população”

(BARROS, 1975, p.119). A justificativa para sua atuação pautava-se nas grandes disparidades

de renda entre o Nordeste e as regiões Centro-Sul do país. Assim, a chegada das indústrias

atrelada  à  “crise  da  agricultura  brasileira”,  decorrente  da  modernização  da  agricultura

brasileira,  resultou no enfraquecimento das atividades familiares desenvolvidas no campo,

fazendo com que os migrantes buscassem nas cidades trabalho e melhores condições de vida.

No Ceará, a indústria desenvolveu-se graças aos incentivos da SUDENE, na década de

1960, instalando-se, em um primeiro momento em Fortaleza e, a posteriori, em municípios de

sua região metropolitana, como em Maracanaú, onde foi criado o Distrito Industrial, e em

Caucaia (AMORA, 2005). Em Fortaleza, “as indústrias concentraram-se na zona oeste e sul

da cidade, ao longo da Avenida Francisco Sá, nos bairros Antônio Bezerra e Parangaba, nas

proximidades  das  rodovias  e  ferrovias.  A leste,  em razão do porto,  desenvolve-se a  zona

industrial do Mucuripe” (COSTA, 2005, p.78).

As classes mais abastadas dirigiam-se para a Aldeota, na Zona Leste, que já contava
com  características  residenciais  de  alto  nível.  As  classes  menos  abastadas  se
direcionavam  para  bairros  periféricos  nas  zonas  Oeste  e  Sul,  onde  já  estavam
instaladas  algumas  indústrias  ao  longo  da  via  férrea.  Eram  áreas  ainda  não
urbanizadas, sem infraestrutura (COSTA, 2009, p.157).

O  crescimento  populacional  ocorrido  neste  período  provocou  uma  concentração

populacional no Centro de Fortaleza, favorecendo o deslocamento dos antigos habitantes para

áreas mais distantes e fortalecendo a segregação socioespacial na cidade. Costa (2009) destaca

nesse período a incorporação de terras da periferia urbana e de loteamentos de antigos sítios

por especuladores imobiliários. Esse fato permitiu que terrenos situados entre o Centro e as



24

áreas mais distantes permanecessem sem uso, a espera de valorização.

Para Accioly (2008), até o início dos anos 1960, a ação governamental relativa às

soluções de problemas urbanos ainda era fragmentada, não possuindo uma constância, mas

pontualidades. As mudanças, entretanto, necessárias para a instalação das indústrias na cidade,

via  substituição  de  importações,  “representaram para  Fortaleza  as  primeiras  tentativas  de

implantar a racionalidade do planejamento nas práticas do setor público estadual” (p.130).

Na década de 1960, Hélio Modesto elaborou um novo Plano Diretor para Fortaleza,

que adotava um zoneamento funcional,  estabelecendo quatro zonas classificadas quanto o

nível de renda da população. Neste período, houve uma expansão dos serviços básicos na

capital. A exploração e o fornecimento de água na capital eram feitos pela SAAGEC, sendo a

Aldeota  o  primeiro  bairro  beneficiado  com  a  captação  de  água.  Além  disso,  há  o

prolongamento da rede de energia elétrica, produzida pela CHESF na Usina de Paulo Afonso.

Accioly (2008) salienta que as ações do governo federal e estadual foram importantes na

produção  do  espaço  urbano,  neste  período,  juntamente  com os  proprietários  de  terra,  as

empresas construtoras e a população. Além disso, as normas municipais estabelecidas pelo

Plano  Diretor  da  Cidade  Fortaleza  foram  deixadas  de  lado,  para  que  se  cumprissem  os

interesses da elite.

Também, na década de 1960, se inicia movimento militar no Brasil, bem como, em

quase  todos  os  países  sul-americanos.  Oliveira  (1987)  explica  que  o  regime  político

instaurado pelo movimento militar de março de 1964 buscava a contenção da inflação, com

finalidade de retomar investimentos públicos e privados.  Para o autor este movimento foi

marcado  por  uma combinação  de  expansão  econômica  e  repressão,  características  que  o

assemelhavam  ao  fascismo.  O  objetivo  dos  militares  era  promover  a  modernização,

intensificando  o  desenvolvimento  do  capitalismo  no  território  nacional  e  mantendo  a

segurança nacional, por meio da força e da repressão. Assim, neste período

[…] os militares abriram o país ao capital estrangeiro, contraíram imensas dívidas
com  bancos  internacionais,  incentivaram  uma  maior  entrada  de  multinacionais,
fizeram grandes obras de infraestrutura (hidrelétricas e rodovias,  principalmente),
desenvolveram o complexo agroindustrial no campo e aumentaram a produtividade
da indústria por meio do arrocho salarial (SOUZA; RODRIGUES, 2004, p.42).

O movimento militar  inseriu  também novas  diretrizes  de  desenvolvimento  urbano,

criando o Banco Nacional de Habitação (BNB) e o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo

(SERFHAU). O primeiro tinha como objetivo o financiamento da casa própria, sendo extinto

nos anos de 1980; o segundo dava suporte para os planos diretores, mas foi extinto já nos anos
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de  1970  (SOUZA;  RODRIGUES,  2004).  O  movimento  também  se  caracterizou  pela

concentração de recursos financeiros e redução na autonomia dos Estados e Municípios.

Em Fortaleza, foi durante a gestão do prefeito José Walter Cavalcante (1967-1970),

que se consolidou a política urbana característica da Ditadura Militar, em especial as políticas

habitacionais,  como  as  mediadas  pelo  BNH,  que  resultaram  na  construção  de  conjuntos

habitacionais  e  residências  para  os  segmentos  de  renda  média  e  alta.  Os  conjuntos

habitacionais  situavam-se  na  zona  periférica  da  cidade,  o  que,  conforme  Accioly  (2008)

“favorecia a reprodução do capital no setor da construção civil, que contava com incentivos,

mas,  em contrapartida,  comprometia  as  condições  de  vida da população e a  dinâmica  da

cidade” (p.167).

Ainda conforme a autora, a planta de Fortaleza, do ano de 1968, revela vetores de

expansão rumo a porção leste da cidade,  em razão de loteamentos existentes na Praia  do

Futuro, bem como para a porção sudeste, sentido Messejana e Água Fria. Nestas porções

desenvolve-se um mercado voltado para as camadas de média e alta renda da cidade. Já no

sentido sudoeste,  em direção ao Mondubim e à Parangaba,  a expansão ocorre mediante a

construção de conjuntos habitacionais para a massa trabalhadora.

No Ceará, foi a partir de 1962 que o nacional-desenvolvimentismo ganha expressão,

com o “surgimento da “União pelo Ceará” e a consolidação das lideranças políticas de Carlos

Jereissate (pai de Tasso Jereissate) como senador e de Virgílio Távora como governador, que,

mais tarde, se aliou aos outros “coronéis” César Cals e Adauto Bezerra” (BERNAL, 2004,

p.54). Buscou-se, neste período uma modernização do Estado, que seguia os moldes militares.

No  governo  de  Virgílio  Távora  (1963-1964),  existia  esta  racionalidade  tecnocrática,  que

buscava o desenvolvimento capitalista no Estado, em benefício das elites. São exemplos de

ações  deste  governo:  “a  solução  para  o  problema  do  abastecimento  de  energia,  com  a

implantação  da  Usina  de  Paulo  Afonso,  a  conclusão  do  projeto  do  Distrito  Industrial,  a

organização da Companhia de Telecomunicações do Ceará e a instalação da fábrica de asfalto

do Mucuripe” (BERNAL, 2004, p.55).

Ainda na década de 1960, numa ação ligada ao Plano Diretor da Cidade de Fortaleza,

a capital se volta para o mar. Conforme Dantas (2006b) este plano orienta o crescimento da

cidade para o litoral, promovendo um movimento das elites para a porção norte de Fortaleza.

Uma das ações que fortaleceu esta política foi a inauguração da avenida Beira-Mar, em 1963.

A obra resultou em uma valorização do solo urbano naquela área, ao expulsar os segmentos

mais pobres, como afirma Accioly (2008). Ainda segundo a autora, os investimentos públicos

realizados no local beneficiaram os proprietários de terra e o setor imobiliário, havendo, assim
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uma privatização dos benefícios. Mais uma vez, as elites tiveram seus interesses garantidos

pela ação Pública.

Na década de 1970, foram muitas as mudanças no espaço urbano fortalezense, fruto do

desenvolvimento de políticas urbanas que objetivam a expansão da cidade e a valorização de

terras  por  intermédio  da  ação  estatal.  Para  tanto,  em  1972,  foi  elaborado  o  Plano  de

Desenvolvimento Integrado para a Região de Fortaleza (PLANDIRF), que

[...]  propunha a  incorporação  de  novas  áreas  à  cidade,  com aberturas  de  vias  e
construção de pontes sobre o Rio Cocó, uma antiga barreira à expansão urbana. A
cidade ultrapassaria a linha férrea Mucuripe-Parangaba e o Rio Cocó, incorporando
o Sítio Cocó e as terras além do rio, o atual bairro Água Fria (COSTA, 2009, p.160).

A autora destaca que a expansão em direção ao setor leste de Fortaleza permitiu a

ocorrência  de  um  acelerado  processo  de  especulação  imobiliária,  em  especial  na  zona

litorânea, mas também em áreas sem infraestrutura básica e sem fiscalização da Prefeitura.

Este fato provocou a expulsão da população mais pobres para áreas mais distantes, resultando

em outros problemas de cunho social e ambiental. Além disso, o PLANDIRF aliado a lei nº

4486 de Uso e Ocupação do Solo permitiu a incorporação de outras áreas da cidade, como o

Sítio Cocó, o Sítio Colosso, o Sítio Alagadiço e o Sítio Cambeba, por meio da construção de

grandes  obras  públicas,  instalação  de  infraestrutura  e  equipamentos  urbanos.  São  deste

período  equipamentos  como  Rodoviária  Engenheiro  João  Thomé  (1973),  Centro  de

Convenções (1973) e o estádio Castelão (1973).

Em  âmbito  nacional,  na  década  de  1970,  houve  a  implantação  das  Regiões

Metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São

Paulo, Curitiba e Porto Alegre. Conforme Accioly (2008), os limites da Região Metropolitana

de Fortaleza (RMF) foram definidos pelos estudos do PLANDIRF, sendo composto pelos

seguintes municípios:  Fortaleza (município sede), Aquiraz, Maranguape, Pacatuba, Caucaia5.

Além disso, os estudos também revelavam que naquele período em Fortaleza ainda não se

comprovava  uma  metropolização,  “pois  inexistiam  indícios  de  conurbação,

complementaridade  nas  relações  econômicas  intermunicipais,  movimentos  pendulares  e

continuidade da mancha urbana entre os municípios” (p.90). A institucionalização da RMF,

deste modo, ocorreu com finalidade preventiva, baseada em experiências de outras cidades.

Criou-se ainda o Distrito Industrial de Maracanaú, cujo objetivo era o deslocamento

das  indústrias  antes  localizadas  ao  longo  da  Avenida  Francisco  Sá,  nos  bairros  Antônio

5 Atualmente a RMF é composta pelos municípios de: Fortaleza, Aquiraz, Maranguape, Pacatuba, Caucaia, 
Itaitinga, Maracanaú, Eusébio, Guaiuba, Pacajus, Horizonte, Chorozinho, Pindoretama, Cascavel, São Gonçalo 
do Amarante, Paracuru, Paraipaba, Trairi e São Luís do Curu.
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Bezerra e Parangaba, para o distrito. Este fato promoveu o esvaziamento e empobrecimento

da zona oeste da cidade, e o movimento da população operária em direção aos conjuntos

habitacionais construídos nas proximidades das indústrias (BERNAL, 2004).

No final dos anos de 1970, em 1979, é aprovado o Plano Diretor Físico da cidade, na

gestão de Lúcio Alcântara (Lei n° 5.122-A de 13 de março de 1979). O plano dividiu a cidade

em zonas que utilizaram a densidade populacional como critério. Conforme Costa (2009) a

legislação não demostrava uma preocupação em relacionar a densidade populacional e o meio

ambiente, tampouco com a oferta de serviços e infraestrutura. Assim, conforme a autora, entre

os anos de 1979 e 1984, Fortaleza recebeu muitas construções. Como se passaram alguns anos

de seca, as construções foram feitas sem o cuidado necessário para se enfrentar um período

chuvoso. “O solo foi pouco a pouco impermeabilizado, lagoas e riachos foram aterrados […]

a  inexistência  de  galerias  pluviais,  têm  provocando  sérios  prejuízos  à  cidade,  como  a

destruição do sistema viários, o extravasamento do leito dos rios [...]” (COSTA, 2009, p.168).

Tem-se,  então,  a  partir  dos  anos  1970  um  crescimento  da  estrutura  urbana  de

Fortaleza,  fato  ligado  ao  processo  de  modernização  e  industrialização  sob  comando  da

SUDENE (BERNAL, 2004). Tal fato atingiu o crescimento populacional na cidade, que entre

as  décadas  de  1970 e 1980 aumentou em 65%. Foi  nesse  contexto  que o bairro  Aldeota

consolidou-se enquanto centralidade, com a vinda de comércio e serviços e a procura por

parte da classe média e alta da cidade. O preço da terra no bairro sobe, mas isso não impede a

elite de buscar o bairro como local de moradia, em razão do “valor simbólico de  status e

prestígio social” (BERNAL, 2004, p.153).

Braga (1995) ressalta que em meados da década de 1970, a forma de desenvolvimento

utilizada pelo regime militar, não só no Brasil, mas em outros países da América Latina, inicia

um processo de crise econômica, social e política, que se aprofundou nos anos de 1980. Na

política,  destacou-se  a  “abertura  democrática”  que  ocorreu  no  fim  da  década  de  1970;

posteriormente  tem-se uma transferência de poder  a  um presidente  civil,  José  Sarney em

1985, iniciando, assim, a Nova República (BRAGA, 1995).  No final da década, em outubro

de 1988, foi elaborada e promulgada a nova Constituição Federal e, e em novembro de 1989,

foram realizadas as eleições diretas e universais para a Presidência da República, uma vitória

da democracia no Brasil.

A eleições diretas para presidência rebateram também nas realidades dos estados e

municípios. “Com a aprovação, pelo Congresso, de eleições diretas para prefeitos das capitais,

Fortaleza elegeu, para surpresa de muitos, a deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores

–  PT,  Maria  Luíza  Fontenele”  (COSTA,  2009,  p.180).  Pela  primeira  vez,  não  havia  um
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representante direto da elite a frente da cidade. A gestão da prefeita foi marcada por grandes

dificuldades. As diferenças partidárias e de interesses entre os governos estadual e municipal

dificultou a liberação de verbas, fato que prejudicou a execução dos projetos da então gestão,

bem como, a população fortalezense.

Desde a posse da Prefeita, reinava uma ambiguidade acerca do papel de um partido
de esquerda no governo de uma cidade,  no contexto de um país onde o regime
político, ainda que em processo de abertura democrática, possuía acentuados traços
autoritários  e  estava  imerso  em uma profunda crise  econômica  (BRAGA, 1995,
p.211).

A  gestão  de  Maria  Luíza  Fontenele  (1986-1988)  caracterizou-se  por  grandes

dificuldades quanto a dívida pública, folha de pagamento do funcionalismo público em atraso,

serviços  públicos  deteriorados,  corrupção,  nepotismo,  fato  agravado  pela  oposição  dos

governos federais e estadual, responsáveis pela liberação das verbas públicas (SOUTO, 2013).

Ao ser eleita por um partido de esquerda, o Partido dos Trabalhadores (PT), Maria Luíza

buscou em suas ações  apoiar  a população carente,  fato gerador de conflitos  na sociedade

fortalezense.

No eixo econômico, na década de 1980, enquanto os países capitalistas desenvolvidos

passavam por um intenso processo de modernização nos eixos tecnológico, informacional e

organizacional,  o  Brasil,  bem  como  os  demais  países  emergentes,  permanecia  em  uma

estagnação econômica, devido à crise da dívida externa e das políticas impostas pelo Fundo

Monetário  Internacional  (FMI)6 (BERNAL,  2004).  Aliado  a  estes  fatos,  o  processo

inflacionário  influenciou  no  agravamento  de  questões  sociais  como  o  desemprego  e  a

informalidade no mercado de trabalho.  Tais  fatos  desencadearam uma crescente migração

campo-cidade, aumento do preço dos imóveis e a disseminação de favelas nas cidades, em

especial a partir de meados desta década.

No  período  1980-1985,  sobretudo  nas  médias  e  grandes  cidades  brasileiras,  as
invasões de terras (públicas e privadas) se multiplicaram. Pouco a pouco, centenas
de famílias que viviam em casas alugadas foram perdendo a capacidade de pagar tal
renda, somando-se a isto o processo de crescimento vegetativo e migratório de uma
população que sofria uma escala de pauperização provocada sobretudo, pela crise
econômica em processo (BRAGA, 1995, p.103).

Em Fortaleza, os anos de 1980, caracterizou-se pela expansão da porção sudeste da

cidade, tendo como marco construção do Shopping Center Iguatemi, em 1982. “A construção

6 Em razão do modelo econômico adotado pelos militares ter enfatizado as políticas de incentivo à exportação,
industrialização, mecanização da agricultura e expansão da pecuária, o Brasil tornou-se mais dependente das
medidas  externas,  debilitando  a  economia  interna  e  gerando  grandes  sacrifícios  sociais  para  a  maioria  da
população (BRAGA, 1995).



29

do Shopping Center Iguatemi aumentou o fluxo de veículos para o bairro Água Fria, que já

tinha  grandes  equipamentos  como a  UNIFOR7,  IOCE8,  Centro  de  Treinamento  do  BEC9,

Colégio Farias Brito e uma crescente ocupação por residências de classe médias” (COSTA,

2009, p.168).

Em 1990, Fortaleza abriu-se à economia globalizada.  O turismo foi uma atividade

importante  neste  processo,  introduzindo  na  cidade  equipamentos  hoteleiros,  comércio,

infraestrutura e serviços voltados para esta atividade. Foi na primeira gestão do “Governo das

Mudanças” (1987-1990), conforme Bernal (2004), que o turismo se tornou uma alavanca para

a economia cearense, com a exploração do turismo litorâneo e instalação de equipamentos e

infraestruturas, com apoio do capital privado. “A construção do novo terminal do aeroporto

Pinto Martins e a rodovia estruturante ligando a capital às principais praias do litoral oeste

foram as  primeiras  grandes  obras  voltadas  para  adoção  do turismo como instrumento  de

política econômica” (BERNAL, 2004, p.73).

Em Fortaleza, o processo de produção do solo urbano aliado ao turismo e à inserção

no mercado global,  promoveu uma intensa transformação da cidade.  Durante a gestão do

PMDB,  segundo  Costa  (2005),  marcado  pela  sequência  Juraci  Magalhães/Antônio

Cambraia/Juraci  Magalhães/Juraci  Magalhães,  desde  1990,  grandes  obras  urbanas  foram

realizadas na capital cearense, que afetaram além do turismo na cidade, mas o cotidiano da

população,  em  razão  da  quantidade  de  obras  que  se  espalhou  pela  capital.  Dentre  as

mudanças, enumera-se:

[...] aterro da Praia do Ideal, a revitalização da Praia de Iracema; a urbanização da
Praia do Futuro e de bairros da periferia; a construção de viadutos urbanos; a criação
do Sistema Integrado do Ônibus (1992), com a implantação de cinco terminais em
bairros afastados; a abertura e alargamento de vias, facilitando a circulação Leste-
Oeste  (Heráclito  Graça,  Domingos Olímpio,  Leste-Oeste);  e  a  ponte sobre  o rio
Ceará, favorecendo a integração com o litoral oeste, principalmente com as praias do
município de Caucaia (COSTA, 2005, p.88).

Souto (2013) lembra que a gestão de Juraci Magalhães foi beneficiada pelas mudanças

ocorridas  desde  a  promulgação  da  Constituição  de  1988,  dentre  elas  a  elevação  dos

municípios e Distrito Federal a condição de entes federativos. Isso permitiu a vinda de mais

recursos e autonomia aos municípios, que antes estavam totalmente subjugados aos estados e

à União, fato não vivido pela gestão de Maria Luíza Fontenele.

Além disso, nesse período foi aprovado o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano

7 Universidade de Fortaleza.
8 Imprensa Oficial do Ceará.
9 O Banco do Estado do Ceará (BEC) foi vendido para a rede de bancos Bradesco no final do ano de 2005.
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de Fortaleza – PDDU (Lei 7.061/92), cujo objetivo era orientar a atuação do Estado e da

iniciativa privada no processo de produção do espaço urbano. O plano dividiu a cidade em

três macrozonas (urbanizada, adensável e de transição) que eram subdividas em microzonas.

Um diferencial dos planos anteriores foi a instituição do bairro como unidade de planejamento

para o direcionamento das carências e das ações de melhorias. O bairro passou, deste modo, a

ser tratado enquanto unidade, com suas particularidades.

Accioly (2008) explica que o PDDU foi o primeiro plano diretor elaborado por uma

equipe técnica local. O plano trouxe uma nova concepção que rompeu com alguns princípios

básicos do planejamento moderno, ao defender a descentralização das decisões do Estado,

diretrizes a longos prazos, zoneamento funcional, dentre outros. A autora destaca que para o

macrozoneamento  foram utilizados  apenas  critérios  quantitativos  relacionados  ao  grau  de

urbanização,  condições  físicas  e  a  disponibilidade  de  infraestrutura.  A  forma  como  a

descentralização  foi  realizada  também apresentou  limites,  deixando  brechas  para  práticas

clientelista e de interesses particulares.

A descentralização  administrativa  realizou-se  como  forma  institucionalizada  de
planejamento  e  ação  na  qual  a  definição  das  regiões  administrativas  foi
operacionalizada para efeito de aprovação e fiscalização dos projetos. A proposta
fica comprometida por não determinar instrumentos legais a fim de evitar as práticas
clientelistas vigentes nas administrações municipais, associadas ao corporativismo
que permeia as relações entre os diferentes setores da sociedade civil (ACCIOLY,
2008, p.246).

Assim, no decorrer da década de 1990, as zonas leste e sudeste consolidaram-se como

as mais ricas e melhor equipadas, com concentração de comércio, serviços, infraestruturas e

equipamentos  urbanos,  sobressaindo  os  seguintes  bairros:  Praia  de  Iracema,  Meireles,

Aldeota, Dionísio Torres, Varjota que se adensaram e se verticalizaram (COSTA, 2005). Os

bairros Papicu e Dunas caracterizam-se pela função residencial, voltada para os segmentos de

alta  renda.  “Apesar  da  erradicação  de  muitas  favelas  na  zona  leste,  algumas  resistem  e

conquistam o direito à urbanização” (p.88). Já nos setores sul e oeste “o padrão habitacional

se diferencia conforme a renda e o nível de vida de seus moradores” (p.90), há então uma

maior  variedade  de  paisagens,  quanto  a  tipologia  das  casas  e  ofertas  de  serviços  e

infraestruturas.

Souto (2013) afirma que no segundo mandato de Juraci Magalhães, a partir de 2001,

foram realizadas reformas administrativas na Prefeitura. “A reforma de maior visibilidade e

impacto,  cujos  pressupostos  se  amparam  na  implementação  de  uma  política  de

descentralização  e  intersetorialidade,  foi  a  criação  das  Secretarias  Executivas  Regionais”
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(p.44).  Seu  mandato,  ainda  segundo  a  autora,  foi  marcado  por  ações  paternalistas,

inaugurações de grandes obras e “sucessivos casos de transformação da máquina pública em

negócios de família” (p.45).

Com seu slogan “Juraci  faz”,  na  sua segunda gestão houve uma continuidade das

grandes obras de infraestrutura,  que vinham sendo executadas desde a gestão de Antônio

Cambraia (1993-1996).  Apesar  de diminuir  um pouco o ritmo das  obras  no seu segundo

mandato,  ainda  instaurou  projetos  de  grande  porte  como  a  construção  da  Via  Expressa,

inaugurada em abril de 2004. A construção da via foi marcada por atrasos na obra, tendo

iniciado no fim 1999, e por grande quantidade de desapropriações10.

A  preocupação  em  executar  grandes  projetos  na  capital,  demonstra  o  tipo  de

planejamento urbano adotado, voltado para o mercado e preocupado com a construção de uma

cidade moderna e aberta a investimentos privados. Ribeiro (2003) verifica este modelo de

produzir cidades, cuja voz é do Estado e beneficia o capital imobiliário, deixando de lado os

interesses sociais.

A ideia de plano para a cidade é substituída pela de projeto,  e  as  preocupações
finalísticas  são  abandonadas  em  favor  de  uma  concepção  instrumental  na
intervenção,  através  da qual  busca-se dotar  a  cidade de elementos que melhor a
adaptem aos requerimentos e necessidades da flexibilidade e da competitividade. É
por esta razão que presenciamos a volta ao monumentalismo e ao embelezamento
como padrão de intervenção urbanística. Os valores relacionados aos fins da cidade
e sociedade não estão mais em questão nos princípios estéticos hegemônicos, uma
vez que eles têm a ver com opções políticas necessariamente plurais em razão da
diversidade social da sociedade (RIBEIRO, 2003, p.19).

 

Enquanto  Fortaleza  tinha  seu  solo  intensamente  transformado  para  benefício,

principalmente, do capital imobiliário, discutia-se no Brasil, uma nova lei que legitimava a

função social da terra urbana. Assim, em 2001, foi estabelecida a lei n° 10.257, o Estatuto da

Cidade, cujo objetivo é regulamentar os artigos 182 e 183 da Constituição Federal de 1988,

relativos  ao  capítulo  sobre  Política  Urbana.  Este  instrumento  trouxe  como  princípios

fundamentais:  a  gestão  democrática  e  participativa  da  cidade,  a  distribuição  justa  dos

benefícios e malefícios trazidos pela urbanização; o fortalecimento do papel dos municípios

no planejamento e gestão urbanos; e o direito à cidade.

Com  as  eleições  de  2004,  Fortaleza  se  abriu  novamente  a  uma  forma  de  gestão

liderada por um partido de esquerda (PT), agora na figura de Luizianne Lins, que diferente de

Maria Luíza Fontenele, conseguiu experimentar “o benefício da conjuntura de alinhamento

10 Inaugurada em 13 de abril de 2004, por Juraci Magalhães em comemoração ao aniversário da cidade, a Via
Expressa  foi  motivo  de  reclamações  e  discussões  em razão  da  instalação  de  fotocensores  que controlam a
velocidade em 60 km/h e semáforos, além da grande quantidade de assaltos. Segundo o jornal O Estado (2014),
foram gastos mais de R$ 25 milhões na obra, além da verba gasta com indenização para desapropriações de
imóveis. O atraso para entrega da via ultrapassou os quatro anos.
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político  com  os  governos  federal  e  municipal11”  (SOUTO,  2013,  p.45).  Luizianne  Lins

administrou a cidade por oito anos, de 2005 a 2008 e de 2009 a 2012.  

No final de 2004, Fortaleza encontrava-se tomada de problemas urbanos e sociais,

como a questão da coleta do lixo, que estava paralisada,  e os buracos nas ruas, que mais

tinham destaque na mídia local.  Estas  foram, então,  as  prioridades  da gestão petista,  que

recebeu uma Prefeitura cheia de dívidas e sem contratos com empresas prestadoras de serviço.

O governo anterior havia suspendido todos os contratos. Lembro que estávamos com
uma cidade destruída, muitas pessoas não lembram, mas o lixo, por exemplo estava
acumulado nas ruas em dezembro do 2004 de forma tão grave que a prefeita, antes
de assumir, negociou com as empresas responsáveis (FONTENELE, 2012, p.14).

Utilizando o slogan “Fortaleza Bela”, nos oito anos de administração, a cidade passou

por mudanças, como: ampliação e qualificação da prestação de serviço à população, com a

reativação de creches, mudanças no atendimento dos postos de saúde; construção de moradias

populares, urbanização de áreas de favela e regularização fundiária; criação do Plano Diretor

Participativo  de  Fortaleza  -  PDPFor;  Orçamento  Participativo;  obras  de  drenagem  e

pavimentação;  estímulo  cultural  e  crescimento  do  turismo.  Neste  período,  em  Fortaleza

serviços considerados básicos para toda a população, mas em especial, para a residente na

periferia  eram  o  destaque  nas  propagandas  institucionais,  onde  se  sobressaíram:  o

congelamento do preço da passagem de ônibus, com a implantação de um canal de integração

e  a  tarifa  social;  a  priorização  da  educação  infantil;  presença  de  postos  de  saúde  que

funcionavam durante a noite; construção de conjuntos habitacionais; e promoções de festas

populares como Pré-carnaval, Carnaval, Festas Juninas e Réveillon.

Para  Rebouças  e  Gomes  (2012)  apesar  de  problemas  como  obras  inacabadas,

superlotação em unidades de saúde e baixos índices na educação, e um segundo mandato

menos ativo, muito foi feito nas áreas da educação e saúde. Além disso, algumas prioridades

foram invertidas ao responder reivindicações antigas de populações que antes não passavam

das promessas políticas.  A habitação, foi um setor de destaque desta gestão,  em razão da

construção de casas populares, diminuição das áreas consideradas de risco e realização de

regularização fundiária.

Quanto ao planejamento urbano, o destaque foi a elaboração do novo plano diretor da

cidade12. O PDPFor começou a ser preparado em 2006, chegando ao final do processo de

11 Neste  ano  Lula  (PT)  ganha  a  eleição  para  presidente  do  Brasil  e  em 2006  Cid  Gomes  (PSB)  é  eleito
governador do Estado do Ceará, com apoio do PT.
12 De  acordo  com  Sousa  (2010),  em  2002,  o  PDDU  começa  a  ser  revisado  ainda  no  mandato  de  Juraci
Magalhães, sendo enviado para votação na Câmara Municipal em 2004, no entanto, uma ocupação da Câmara
pelos Movimentos Sociais no final deste mesmo ano impediu a votação. Assim em 2005, com a nova gestão na
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elaboração  e  aprovação  da  Câmara  Municipal  em 2008,  sendo  assim instituído  pela  Lei

Complementar Nº 062, de 02 de fevereiro de 2009.

As  experiências  de  Planejamento  Participativo  nas  cidades  brasileiras  iniciaram  a

partir de 1990, Fortaleza, todavia, experimentou este processo em meados da década de 2000,

durante a construção do PDPFor.  A elaboração contou com a participação de três grupos

principais: o Estado, os empresários e o “campo popular”. Sousa (2010) explica que a opinião

do Estado ficou  dividida  entre  os  que possuíam ideais  conservadores  e  democráticos;  os

empresários,  que  foram representados  pelo  Sindicato  da  Construção  Civil  (Sinduscon),  e

tiveram papel importante, especialmente, na elaboração do texto final; e o “campo popular”,

representado  por  entidades  e  movimentos  sociais.  Ainda  conforme  o  autor,  as  etapas

principais de construção do plano diretor ocorreram nos primeiros meses dos anos de 2006 e

2007, contando com 534 delegados e 7 audiências temáticas na Câmara e 28 audiências que

ocorreram após a aprovação do texto final no Congresso da Cidade.

O PDPFor instituiu várias zonas na cidade de Fortaleza, dentre elas: Zonas Especiais

de Preservação do Patrimônio Cultural de interesse artístico,  estético, histórico, turístico e

paisagístico  (ZEPH),  Zonas  Especiais  de  Dinamização  Urbanística  e  Socioeconômica

(ZEDUS),  Zonas  Especiais  de  Interesse  Social  (ZEIS);  Zona  de  Preservação  Ambiental

(ZPA); Zona de Interesse Ambiental (ZIA). Quanto a estrutura urbana o plano dividiu a cidade

em macrozonas que levam em conta a ocupação do solo. São elas: I - Zona de Ocupação

Preferencial  1  (ZOP 1);  II  -  Zona  de  Ocupação  Preferencial  2  (ZOP 2);  III  -  Zona  de

Ocupação Consolidada (ZOC); IV - Zona de Requalificação Urbana 1 (ZRU 1); V - Zona de

Requalificação Urbana 2 (ZRU 2); VI - Zona de Ocupação Moderada 1 (ZOM 1); VII – Zona

de Ocupação Moderada 2 (ZOM 2); VIII - Zona de Ocupação Restrita (ZOR); IX - Zona da

Orla (ZO).

Destaca-se  a  importância  das  ZEIS  como  um  avanço  no  trato  às  questões

habitacionais,  visto  a  delimitação de  áreas  de ocupação,  conjuntos  habitacionais  e  vazios

urbanos para promoção de regularização fundiária e construção de habitação popular. Esta foi

uma reivindicação da luta popular, gerando oportunidade de garantia da propriedade da terra e

a proximidade de seu local de moradia em caso de desapropriação.

Ribeiro e Cardoso (2003) explicam que o zoneamento é um instrumento de política

urbana que aparece já no século XIX, na Alemanha, firmando-se, posteriormente nos Estados

Unidos,  em 1920.  Este  instrumento  foi  bastante  utilizado  como  meio  de  manutenção  da

cidade, o plano antigo é retirado de pauta cuja justificativa estava na metodologia não seguir as normas do
Estatuto da Cidade quanto a participação popular, iniciando a construção do PDPFor, mas apenas em 2006.
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segregação socioespacial, bem como, da manutenção dos interesses imobiliários. Os autores

defendem, entretanto, que o zoneamento deve ter como finalidade “o controle do uso solo,

tendo em vista a preocupação de proteger certos padrões de qualidade de vida e ao mesmo

tempo, de gestão democrática da cidade, entendida esta como uma distribuição social mais

equitativa dos custos e benefícios da urbanização” (p.114).

Apesar  do  avanço  quanto  a  construção  de  um  plano  diretor  participativo,  com

destinação de áreas para habitação popular, proteção ambiental, importância cultural, dentre

outros,  muito  ainda  não  fora  concluído,  pois  grande  parte  do  plano  ainda  necessita  ser

regulamentado13. Além disso, houveram alterações no projeto original, durante a votação na

Câmara  do  Vereadores,  onde  foram eliminadas  partes  das  Zonas  de  Interesse  Ambiental,

ganho dos promotores imobiliários, com ônus para o meio ambiente da cidade.

O  Orçamento  Participativo  (OP)  também  foi  um  diferencial  deste  período.  Um

processo  ainda  não  experimentado  em Fortaleza  iniciou-se  em 2005.  Assim,  a  partir  das

divisões  por  Secretarias  Executivas  Regionais  (SER)  foram  estabelecidas  as  Áreas

Participativas, que foram aumentando com o tempo. Após este processo, foram iniciadas as

assembleias, inicialmente de apresentação (Orçamento Anual, metodologia de trabalho, etc.) e

posteriormente, assembleias para se estabelecer as demandas sociais e os delegados do OP,

que atuariam como representantes de determinada Área Participativa.

Nestas  assembleias,  eram  propostas  as  ações  que  seriam votadas  pelos  presentes,

direcionadas para diferentes temáticas, como: assistência social,  cultura, direitos humanos,

educação, esporte e lazer, infraestrutura, meio ambiente, saúde, segurança, trabalho e renda e

transporte.  Conforme  a  PMF  (2012)  houve  a  participação  de  146.634  cidadãos  no

planejamento das políticas públicas de Fortaleza,  sendo 2.700 o número de representantes

escolhidos pela população para decidirem sobre as demandas do OP.

Assim, houve uma expansão da ocupação da periferia da cidade, por parte do Poder

Público, com o surgimento de novos equipamentos e investimentos nas áreas habitadas pela

grande massa trabalhadora. O Mapa 1, cujo o título ressalta haver uma inversão de prioridades

do  gasto  público  em  razão  da  histórica  concentração  de  investimentos  no  setor  leste,

principalmente  na  SER-02, revela  uma  maior  porcentagem de  investimentos  em obras  e

serviços nas SER V e VI, áreas periféricas da cidade,  marcadas pela presença de grandes

conjuntos habitacionais construídos com financiamento do BNH e antiga COHAB a partir da

década de 1970, vazios urbanos e problemas sociais.  São as maiores SERs da cidade em

território,  abrangendo  desta  forma  muitos  bairros.  Acredita-se  que  a  quantidade  de

13 Ação ainda não concluída até dezembro de 2015.
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intervenções na área poderiam ser ainda maior visto a grande demanda por infraestrutura e

serviços básicos, nestas regiões. O gasto público nestas regionais referiram-se a construções

de conjuntos habitacionais pelo Minha Casa Minha Vida, melhorias viárias, programas de

limpeza de ruas e canais urbanos, e implantação de serviços básicos. 

Mapa  1:  Mapeamento  da  porcentagem  em  investimentos  públicos  municipais  de  acordo  com  as
Secretarias Executivas Regionais (SERs). 

Fonte: PMF (2012)

O  Mapa  2  destaca  equipamentos  voltados  para  habitação  popular  (Vila  do  Mar,

Conjunto Maria Tomásia e Conjunto Maravilha), cultura e educação (CUCA Che Guevara e

Escola de Ensino Fundamental do Luxou), saúde e atendimento especializados para mulheres

(Hospital da Mulher e Centro de Referência da Mulher), e mobilidade (Avenida D) como

reivindicações do Orçamento Participativo. Este projetos, em grande parte, são destinados ao

atendimento à população mais pobre, bandeira levantada pela gestão de esquerda. Além disso,

dividindo a cidade ao meio tem-se uma concentração de equipamentos construídos na porção

oeste da cidade,  área de habitação de grande parte da massa trabalhadora,  saindo do eixo

leste-sudeste, local de habitação e migração da classe média-alta fortalezense.

Há um destaque a grandes equipamentos construídos e distribuídos pela cidade, que

foram solicitados pelo Orçamento Participativo, ou seja, uma demanda do povo. Implícito há

o discurso que mostra que toda a cidade ganhou com a política desenvolvida, no entanto, é
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sabido que as desigualdades inclusive na aplicação da política persiste. 

Mapa 2: Ações provenientes do Orçamento Participativo. 

Fonte: PMF (2012)

“Os  orçamentos  participativos  são  uma  possibilidade  de  abertura  à  participação

popular na gestão dos recursos públicos,  uma forma de controle direto da sociedade civil

sobre a formulação do orçamento público” (SOUZA; RODRIGUES, 2004, p.78). Adotado em

países como França, Argentina, Espanha e Canadá, ganhou visibilidade no Brasil na década

de  1980,  inicialmente  em  Porto  Alegre.  Depois  foi  sendo  instaurado  nas  capitais  Belo

Horizonte, Vitória, Belém e Brasília, cuja gestão pertencia ao Partido dos Trabalhadores (PT),

bem  como,  em  capitais  sob  governos  de  outros  partidos,  como  Salvador  e  Recife

(AZEVEDO, 2003).

Azevedo (2003) levanta alguns pontos positivos e negativos sobre a prática do OP. É

positivo ao ir de encontro às práticas clientelistas de alocação de recursos, pois consiste em:

combinar  práticas  democráticas  e  progressistas;  promover  a  modernização  das  agências

públicas  municipais  e  maior  fiscalização  por  parte  da  população,  das  ações  estatais.

Entretanto,  os obstáculos encontrados no percurso ainda são muitos e relevantes, como: a

burocracia  do  processo  público  de  licitação  resulta  no  atraso  das  obras;  há  reduzida
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participação da classe média, assim como, da população com alto nível de pobreza, que possui

baixa capacidade de organização.

Souto (2013) entende que em Fortaleza o OP não foi uma abertura para a contestação

social,  mas  uma  mobilização  da  massa  trabalhadora  como  expectadora  do  processo  de

participação, já que a votação da demanda a ser efetuada não era garantia de execução. A

autora conclui que a forma de operação do OP promovia uma regulação da disputa de classe,

assim como um “apassivamento da classe trabalhadora”, cujas ações se limitavam até onde se

iniciava  os  interesses  do  capital.  Além disso,  “[...]  enquanto  os  trabalhadores  explorados

disputam entre si por seus direitos sociais e demandas imediatas, a classe dominante tem seus

direitos garantidos no interior do Estado” (p.141).

Uma demanda do Orçamento Participativo e a “menina dos olhos” da gestão petista

em Fortaleza foi o Vila do Mar. Este foi um importante projeto para a cidade, pois trouxe a

proposta de revitalizar o lado oeste da orla de Fortaleza. Até então, apenas a faixa litorânea

leste  da  capital  recebia  melhorias  públicas,  acompanhadas  de  obras  da  inciativa  privada.

Conforme Silva (2012), o Projeto Vila do Mar visou urbanizar e reurbanizar 5,5 km do litoral

oeste de Fortaleza, abraçando os bairros Pirambu, Cristo Redentor e Barra do Ceará. Este

projeto foi iniciado pelo Governo do Estado, quando se chamava Costa Oeste, começando

suas obras em 2002, sendo continuado pelo Poder Municipal. Inaugurado em dezembro de

2012, hoje sua paisagem contém: avenida litorânea, ciclovia, calçadões, iluminação pública,

praças  de  convivência,  quadras  poliesportivas,  quiosques,  banheiros  públicos,  saneamento

ambiental, engorda de praia e erradicação de áreas de risco. Atualmente, no entanto, há um ar

de abandono em razão da presença de pichações, ferrugem em equipamentos, ciclovia com

calçamento apagado, violência, dentre outros.

A revitalização desta parte da cidade, principalmente por ser uma zona de praia cujo

objetivo é habitação popular, indo contra os interesses imobiliários de grandes incorporadoras,

foi a grande bandeira levantada pela então gestão. Para Duarte (2012) o Vila do Mar “pode

parecer para muita gente como uma abertura de uma nova fronteira imobiliária na cidade”

(DUARTE, 2012), no entanto, ainda não se percebe a presença do grande capital na área, nem

o interesse dos novos gestores em incorporar a área aos interesses imobiliários e turísticos.

Uma  das  obras  voltadas  para  o  turismo  na  cidade,  também  neste  período,  foi  a

construção da chamada Ponte da Sabiaguaba, uma ponte construída sobre o Rio Cocó, que

liga a Praia do Futuro à Sabiaguaba. Inaugurada em junho de 2010, sua construção contou

com o investimento de 9,7 milhões de reais. Conforme reportagem do Diário do Nordeste, de

2010,  esta  obra  havia  começado  ainda  em 2002,  contudo  passou  anos  paralisada,  sendo
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retomada em 2009. Foi uma obra de responsabilidade do Departamento Estadual de Rodovias

(DER). Há, ainda, um projeto que visa à ligação da Ponte ao Anel Viário situado no município

de Eusébio. Assim, a ponte daria acesso a outras praias do litoral leste da capital.

Também em 2010, Fortaleza é indicada como cidade-sede da Copa do Mundo 2014.

Assim a cidade inicia sua preparação para sediar o megaevento. Neste intervalo de quase

quatro anos, muitas obras surgiram na cidade, nem todas, entretanto, voltadas exclusivamente

para  o  evento.  Construções  de  equipamentos,  instalação  de  infraestrutura,  melhorias  no

sistema  viário,  dentre  outros,  foram  projetos  que  floresceram  na  paisagem  urbana

fortalezense.

Os projetos destinados à Copa 2014 em Fortaleza se dividiram quanto à esfera pública

responsável.  Dentre  os  assumidos  pelo  Governo  Federal  sobressaem-se:  a  reforma  do

Aeroporto Internacional Pinto Martins e a construção do Terminal de Passageiros do Porto de

Fortaleza. A primeira obra refere-se à ampliação do aeroporto, que foi interrompida em maio

de 2014, com apenas 15% do projeto concluído14. Divido em duas fases, o projeto visava à

reforma e ampliação do terminal de passageiros, ampliação da área de estacionamento das

aeronaves e adequação do sistema viário de acesso ao terminal. A primeira fase deveria estar

pronta para o megaevento, facilitando assim o trânsito dos turistas que viriam acompanhar os

jogos na capital. Em razão do atraso e do dinheiro já gasto, a obra foi paralisada e no início de

2015 foi  aberto  novo edital  de  licitação para  dar  continuidade à reforma e ampliação do

aeroporto.

O Terminal Marítimo de Passageiros do Porto de Fortaleza também foi um projeto

cujo objetivo era facilitar o trânsito de turistas, que chegariam via mar. Conforme Caruso Jr

(2011)  o  terminal  traria  comodidade  e  melhor  recepção  para  os  que  adentram a  cidade.

Conforme o portal Copa Transparente15, o projeto estimado em R$ 118.481.530,42 permite

que navios de grande porte possam atracar no Porto, desenvolvendo ainda mais o turismo na

capital. Apesar da obra inconclusa, o terminal foi utilizado durante a Copa para desembarque

de cruzeiros, tendo seus serviços iniciados em julho de 2014.

O governo do Estado responsabilizou-se pela Arena Castelão, Acquário Ceará, VLT e

Estações  Padre  Cícero  e  Juscelino  Kubitschek.  A reforma  do  estádio  Plácido  Aderaldo

Castelo, Castelão, foi o pontapé inicial para as obras da Copa na capital. A obra contou com a

reforma do estádio, construção de um estacionamento para automóveis e do edifício-sede da

14 Disponível em: <http://g1.globo.com/ceara/noticia/2015/01/infraero-lanca-edital-para-conclusao-de-obras-do-
aeroporto-de-fortaleza.html>. Acesso em: 02 abr 2015.
15 Disponível em: <http://www.copatransparente.gov.br/acoes/terminal-maritimo-de-passageiros-porto-de-
fortaleza>. Acesso em: 10 abr 2015.

http://g1.globo.com/ceara/noticia/2015/01/infraero-lanca-edital-para-conclusao-de-obras-do-aeroporto-de-fortaleza.html
http://g1.globo.com/ceara/noticia/2015/01/infraero-lanca-edital-para-conclusao-de-obras-do-aeroporto-de-fortaleza.html
http://www.copatransparente.gov.br/acoes/terminal-maritimo-de-passageiros-porto-de-fortaleza
http://www.copatransparente.gov.br/acoes/terminal-maritimo-de-passageiros-porto-de-fortaleza
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Secretaria  de  Esporte  do  Estado  do  Ceará.  A  Arena  Castelão  teve  um  custo  de  R$

518.606.000,00, sendo iniciada em 13 de dezembro de 2010 e inaugurada dois anos depois

(16/12/2012).  O  seu  entorno  contou  com  obras  de  drenagem  e  pavimentação  nas  ruas

vizinhas, mas até o final de 2012 os BRTS de acesso ao Castelão não haviam sido concluídos.

Em razão das melhorias esperadas, em especial nas obras de mobilidade, o bairro que

leva o mesmo nome do estádio, bem como áreas adjacentes, obteve uma valorização do solo16.

A média do valor do m² do bairro saltou entre abril de 2011, período de intensificação das

obras,  e  dezembro  de  2014,  pós-Copa,  76,3%,  segundo  dados  da  tabela  FIPEZAP17.

Comparando com outros bairros da capital, percebe-se esta supervalorização ao verificar o

aumento do m², no mesmo período, em bairros vizinhos, como o Passaré (42,68%), e em

bairros da zona turística que também se valorizaram com a Copa, como o Meireles (55%).

O  Acquário Ceará  foi  outro  projeto  de  responsabilidade  do  Governo  do  Estado.

Iniciou-se como mais um projeto para a Copa do Mundo, visando seu término até o evento, o

que não ocorreu. Este projeto rodeado de polêmicas que envolviam alto custo, problemas de

licitação,  liberação do IPHAN, construção de  uma termelétrica  para  seu  abastecimento  e

crítica dos  movimentos  sociais,  teve repasse de verbas  suspendido em fevereiro de 2015.

Ressalta-se que nem 50% das obras foram concluídas até a data da suspensão. De acordo com

site do Governo do Estado do Ceará, o aquário teria uma área construída de 21,5 mil metros,

com tanques cuja capacidade seria de 15 milhões de litros, teria o título de maior aquário e

mais moderno do hemisfério Sul18. A obra está localizada na Praia de Iracema.

O Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), que conforme o Portal da Transparência19, trata-

se de um trem urbano de passageiros cujo tamanho permite que sua estrutura de trilhos se

encaixe no meio urbano existente. Em Fortaleza, o Ramal VLT Parangaba-Mucuripe servirá

de  ligação  da  região  hoteleira  ao  centro  da  cidade  (na  integração  com  a  Linha  Sul  do

Metrofor) e região do bairro da Parangaba, passando por vários bairros da cidade. Uma das

obras  bastante  esperadas  para  o  megaevento,  também  não  conseguiu  ser  concluída.  A

16 Conforme reportagem do G1, o  entrevistado Paulo Angelim, afirma que o bairro Castelão e seu entorno
obtiveram  um  percentual  de  valorização  maior  que  outros  bairros  da  capital.  Ao  analisar  o  processo  de
valorização do solo desta área na cidade, ele o divide em três etapas: a primeira refere-se a escolha de Fortaleza
como cidade-sede já trouxe consigo uma valorização do solo da cidade; a segunda tem relação com o anúncio
das obras para o bairro, o que trouxe, conforme Angelim, uma supervalorização do solo especificamente da área
do Castelão e seu entorno; e a terceira fase, que se trata de uma estabilização no preço da terra e dos imóveis.
(Disponível em: <http://g1.globo.com/ceara/noticia/2012/12/imoveis-na-area-do-1-estadio-da-copa-ficar-pronto-
tem-forte-valorizacao.html>. Acesso em: 03 abr 2015.
17 Disponível em: <http://www.zap.com.br/imoveis/fipe-zap-b/> Acesso em: 03 abr 2015.
18 Disponível em: <http://www.ceara.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/3424-acquario-ceara-parceria-e-
formalizada> Acesso em: 07 abr 2015.
19

 Disponível em http://www.portaltransparencia.gov.br/copa2014/fortaleza/mobilidade-urbana/vlt-parangaba-
ucuripe/. Acesso em 17 fev 2012.

http://www.portaltransparencia.gov.br/copa2014/fortaleza/mobilidade-urbana/vlt-parangaba-ucuripe/
http://www.portaltransparencia.gov.br/copa2014/fortaleza/mobilidade-urbana/vlt-parangaba-ucuripe/
http://www.ceara.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/3424-acquario-ceara-parceria-e-formalizada
http://www.ceara.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/3424-acquario-ceara-parceria-e-formalizada
http://www.zap.com.br/imoveis/fipe-zap-b/
http://g1.globo.com/ceara/noticia/2012/12/imoveis-na-area-do-1-estadio-da-copa-ficar-pronto-tem-forte-valorizacao.html
http://g1.globo.com/ceara/noticia/2012/12/imoveis-na-area-do-1-estadio-da-copa-ficar-pronto-tem-forte-valorizacao.html
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instalação deste equipamento foi muito criticada pela quantidade de desapropriações a serem

feitas para a passagem do veículo.

As estações Padre Cícero e Juscelino Kubitschek fazem parte do projeto da linha Sul

do  metrô  de  Fortaleza  (METROFOR),  estando  situadas  nos  bairros  Damas  e  Montese,

respectivamente. Estas obras estavam dentro do plano de mobilidade elaborado para a Copa

do Mundo 2014. Até a data do evento, entretanto, apenas 53% das obras estavam concluídas,

havendo  uma  previsão  de  investimento  de  R$  43.500.000,00,  conforme  Portal  da

Transparência20.

Os BRTs (Bus Rapid Transit)  Alberto Craveiro,  Paulino Rocha, Dedé Brasil  (Silas

Munguba) e Raul Barbosa; a construção de túneis em três cruzamentos da Via Expressa e

alguns melhoramentos em vias no percurso Orla-Castelão foram as obras de responsabilidade

da prefeitura. As primeiras obras a serem realizadas foram de drenagem e pavimentação no

entorno da Arena Castelão,  ainda durante a  reforma do estádio.  Em 2012,  último ano de

mandado do PT em Fortaleza, os BRTs Alberto Craveiro e Paulino Rocha foram iniciados. O

atraso nas obras de mobilidade foi alvo de críticas veiculadas pela mídia e de conflitos entre

Prefeitura e Governo do Estado.

Os últimos anos de governo de Luizianne Lins foram caracterizados por polêmicas e

disputas de interesses com o Governo do Estado, chefiado por Cid Gomes que fora apoiado

pela gestão petista durante as eleições. O não entendimento entre as duas esferas iniciou-se

ainda em 2010, com a falta de apoio do município e até a não permissão para a construção de

um estaleiro no Mucuripe. Esta decisão abalou a relação entre os gestores. No ano seguinte

ocorreu  a  acusação  da  prefeitura  contra  a  CAGECE,  órgão  do  estado  do  Ceará,  como

responsável pelos buracos existentes na malha viária da capital. E em 2012, as obras para a

Copa trouxeram novas discussões acerca das desapropriações para o andamento das obras de

responsabilidade da prefeitura21. Estes fatos trouxeram à tona novas discussões mediadas pela

mídia,  que aliados a declarações polêmicas realizadas pela gestora abalaram sua imagem.

Assim, nas eleições de 2012, o governo do Estado apoiou o candidato do PSB para prefeito,

Roberto Cláudio, que ganhou as eleições.

Em 2013, uma nova gestão assume a cidade,  com uma ideologia diferente do PT,

assim como, uma nova forma de pensar o solo urbano. Em um ano de mandato do Prefeito

20 Disponível em: 
<http://www.portaltransparencia.gov.br/copa2014/cidades/execucao.seam;jsessionid=E2E4A5F290EA3A04BB8
1882AF3E44C93.portalcopa?empreendimento=214> Acesso em: 07 abr 2015.
21 Neste período a Prefeitura de Fortaleza alegava que para realizar as obras de melhoramentos viários fazia-se 
necessário algumas desapropriações, tarefa que seria de responsabilidade do Governo do Estado do Ceará. Este, 
todavia, afirmava não ser o responsável de tal ação e iniciou-se, então, uma troca de acusações entre as gestões.

http://www.portaltransparencia.gov.br/copa2014/cidades/execucao.seam;jsessionid=E2E4A5F290EA3A04BB81882AF3E44C93.portalcopa?empreendimento=214
http://www.portaltransparencia.gov.br/copa2014/cidades/execucao.seam;jsessionid=E2E4A5F290EA3A04BB81882AF3E44C93.portalcopa?empreendimento=214


41

Roberto  Cláudio,  na  época  filiado  ao  Partido  Socialista  Brasileiro  (PSB),  percebeu-se

diferenças quanto aos tipos de projetos executados e a localização destes. O prefeito assumiu

a cidade com o objetivo inicial de prepara-la para receber a Copa das Confederações e a Copa

do  Mundo.  Para  tanto,  no  seu  primeiro  ano,  a  cidade  aparentava  um canteiro  de  obras,

principalmente nas áreas turísticas e nos percursos que ligavam ao aeroporto, à rodoviária e à

Arena Castelão.

Assim, em 2013 e 2014 foram executadas e inauguradas algumas das obras para a

Copa elencadas como responsabilidade da Prefeitura. Os BRTs Alberto Craveiro e Paulino

Rocha foram entregues  para  os  eventos  inconclusos,  tendo continuado suas  obras  após o

evento. Dos três túneis prometidos na Via Expressa, apenas um localizado na avenida Santos

Dumont,  sob a Via Expressa, foi entregue.  Suas obras foram iniciadas em maio de 2013,

sendo inaugurado em 14 de junho de 2014, recebendo o nome de Barros Pinho. Além disso,

no eixo das avenidas Raul Barbosa/Via Expressa foram realizadas reformas paisagísticas, com

objetivo de embelezamento.

Dentre as intervenções feitas na cidade ainda neste período, a construção dos viadutos

Celina Queiroz e Reitor Antônio Martins Filho causou grandes conflitos entre Município e

movimentos sociais e ambientais. Os viadutos situados no cruzamento das avenidas Antônio

Sales e Engenheiro Santana Júnior foram construídos próximos ao Parque do Cocó, tendo que

derrubar 94 árvores para a implantação do projeto, conforme informações da prefeitura22. Em

defesa do parque manifestantes ocuparam a área, entrando em confronto com a polícia. A

prefeitura alegou que plantou 600 mudas de árvores nativas como compensação das árvores

derrubadas,  no entanto,  a  invasão da área do parque demonstrou uma não valorização do

patrimônio ambiental da cidade. Além disso, a obra foi embargada duas vezes antes da sua

conclusão, sendo inaugurada dia 29 de novembro de 2014. O projeto faz parte do Programa de

Transporte Urbano de Fortaleza (TRANSFOR) e tem como objetivo a implantação do BRT

Antônio Bezerra/Papicu, no entanto, só a primeira etapa do projeto foi concluída. A obra teve

um custo de 18 milhões de reais.

Analisando Fortaleza e seu crescimento,  Duarte (2012) afirma que a capital sofre as

consequências de um processo conhecido como “metropolização descapitalizada”,  ou seja,

“cidades imensas que são criadas sem uma base de sustentabilidade, sem recursos, processo

este muito comum na América Latina” (p.73). Walton (1984) explica que a urbanização das

cidades  periféricas,  mediadas  por  uma  abertura  ao  mercado  interno,  provoca  uma

22 Disponível em: <http://www.fortaleza.ce.gov.br/noticias/transito/construcao-de-viadutos-da-av-eng-santana-
junior-e-av-antonio-sales-segue-dentro-do>. Acesso em: 16 abr 2015.

http://www.fortaleza.ce.gov.br/noticias/transito/construcao-de-viadutos-da-av-eng-santana-junior-e-av-antonio-sales-segue-dentro-do
http://www.fortaleza.ce.gov.br/noticias/transito/construcao-de-viadutos-da-av-eng-santana-junior-e-av-antonio-sales-segue-dentro-do
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centralização nas cidades em razão de alterações da hierarquia urbana existente.  Assim as

cidades vão crescendo, superpovoadas de pobres que se acomodam em cortiços e favelas, sem

serviços básicos. O Poder Público, contudo, não consegue dar conta do problema em razão de

baixos ganhos, dilema gerado pela pouca renda fiscal e altos custos com a máquina pública,

resultando na construção de cidades cada vez mais segregadas.

Em Fortaleza, o planejamento urbano em muito colaborou com a ocorrência de um

crescimento  urbano  desigual  e  fragmentado.  Nos  últimos  quatorze  anos  (2004-2014)

ocorreram mudanças tanto nas prioridades de atuação do Estado quanto na própria estrutura

da cidade. A cidade cresceu em tamanho e população, e as prioridades mudaram conforme

cada gestão, apesar de questões como saúde, educação, habitação, saneamento, dentre outros,

estarem presentes na realidade fortalezense. A Fortaleza do século XXI “além de turística, [...]

é vista como cidade de eventos, de espetáculos e de vertente litorânea homogeneizada por

padrões mundiais, e também produtora de confecções e calçados baratos, apreciados pelos

turistas, em passeio, ou a negócios” (A.M.M.ARAÚJO, 2010, p.56)

O  espaço  urbano  é,  deste  modo,  uma  mistura  de  tempos  e  culturas  que  vão  se

acumulando. Assim, a cada período há uma forma de organização espacial e de mobilidade

populacional. As influências externas são bastante fortes na lógica de produção do espaço,

mas este possui suas singularidades físicas e sociais,  tornando-o diferentes dos demais. O

espaço é assim, um reflexo da sociedade e ao mesmo tempo um determinante das relações

sociais.

2.2 Espaço, categoria de análise

A década  de  1970,  período  de  surgimento  da  geografia  crítica,  foi  marcada  por

intensos debates sobre o espaço, onde este conceito, que possuía uma análise limitada nas

décadas  de  1950  e  1960,  desponta  como  conceito-chave23.  Conforme  Sposito  (2004),  a

geografia  crítica  ou  radical,  de  cunho  marxista,  foi  responsável  pela  mais  polêmica

transformação  do  conceito  de  espaço,  tendo  seus  estudos  baseados  inicialmente  em

Lefebvre24, em especial com sua obra Espaço e Política.

23 Santos (2002) explica que com a New Geography ou Geografia Quantitativa, em meados do século XX, os
estudos sobre o espaço foram empobrecidos, pois o maior pecado desta corrente foi o fato de se trabalhar com
resultados, omitindo os processos que ocorriam no espaço, assim os resultados poderiam ser utilizados como
objetos de mistificação. Ressalta-se que na geografia tradicional, conforme Corrêa (2011), o espaço não possuía
destaque nos estudos geográficos, mas sim os conceitos de paisagem e região. Apenas com os estudos de Ratzel,
com o espaço vital, e de Hartshorne, com o espaço absoluto, é que o conceito começa a aparecer timidamente na
Geografia. Com a geografia teorético-quantitativa, o espaço sobressai-se nos estudos geográficos, ainda de forma
limitada. O surgimento da Geografia Crítica trouxe uma maior preocupação com o espaço e a sociedade.  
24 Gottdiener (1997) destaca que o espaço, na Economia Política tradicional, era considerado como um elemento
das forças produtivas. Entendido como terra, era visto como um importante meio de produção. Assim, “em vez
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Nesta obra, Lefebvre (2008) analisa o espaço enquanto vivido, permeado de relações

sociais, e para entendê-lo se faz necessário conhecer a vida cotidiana. O autor, de imediato,

encontra um distanciamento entre o espaço vivido e o espaço epistemológico. Para ele, “No

que concerne ao 'vivido', o espaço nunca é neutro e 'puro'. O que já coloca uma distância entre

a problemática do espaço vivido e a do espaço epistemológico, posto como neutro” (p.40).

Assim,  para  compreender  o  espaço,  Lefebvre  levanta  hipóteses  que  vão  sendo

negadas, até que o autor demonstre que o espaço não pode ser entendido como uma forma

pura, pois isso excluiria o tempo vivido da análise espacial; não pode ser entendido, também,

apenas como produto social,  sendo “o lugar geral dos objetos produzidos,  o conjunto das

coisas  que  o  ocupam e  de  seus  subconjuntos,  efetuado,  objetivado,  portanto,  'funcional'”

(p.44).  O  espaço  não  é,  ainda,  um  instrumento  “político  intencionalmente  manipulado”,

segundo  o  autor  “esta  hipótese  convém  ao  capitalismo  do  século  XIX,  ao  capitalismo

concorrencial, cujo problema principal era re-produzir materialmente seus meios de produção

(máquinas e força de trabalho) e permitir  o consumo dos produtos, ou seja,  a compra no

mercado” (p.47).

Nesta  obra,  o  espaço  era  entendido  como “uma espécie  de  esquema num sentido

dinâmico comum às atividades diversas, aos trabalhos divididos, à cotidianidade, às artes, aos

espaços  efetuados  pelos  arquitetos  e  pelos  urbanistas.  Seria  uma  relação  de  suporte  de

inerências na dissociação, de inclusão na separação” (p.48), ou seja, lugar de reprodução das

relações  sociais  de  produção  da  força  de  trabalho.  Assim,  cada  sociedade  produziria  seu

espaço, marcado por suas características próprias. O autor, entretanto, destaca a importância

política do espaço, e a presença da ideologia nele, que é inerente à própria práxis da produção.

Ora, é evidente, agora, que o espaço é político. O espaço não é um objeto científico
descartado pela ideologia ou pela política; ele sempre foi político e estratégico. Se
esse espaço tem um aspecto neutro, indiferente em relação ao conteúdo, portanto
“puramente” formal, abstrato de uma abstração racional, é precisamente porque ele
já está ocupado, ordenado, já foi objeto de estratégias antigas, das quais nem sempre
se  encontram vestígios.  O  espaço  foi  formado,  modelado  a  partir  de  elementos
históricos  ou  naturais,  mas  politicamente.  O  espaço  é  político  e  ideológico
(LEFEBVRE, 2008, p.61-62).

Para  Gottdiener (1997) o espaço é, no entendimento de Lefebvre, um simultâneo de

local  de  ação  e  da  possibilidade  social  de  engajamento  na  ação,  bem como de  meio  de

produção, como a terra e parte das forças sociais de produção como o espaço. “Além disso, é

objeto de consumo, um instrumento político e um elemento na luta de classes” (p.127). Ele

apresenta,  assim,  uma  complexidade,  simultaneamente,  fazendo-se  de  palco  e  ator  nas

de reduzir o espaço a meros meios de produção, Lefebvre considera-o uma das forças de produção, ao lado de
outras reconhecidas pelos marxistas ortodoxos” (p.127-128).
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relações sociais, políticas e econômicas.

 

Ora, o espaço (social) não é uma coisa entre as coisas, um produto qualquer entre os
produtos; ele engloba as coisas produzidas, ele compreende suas relações em sua
coexistência e sua simultaneidade: ordem (relativa)  e/ou desordem (relativa).  Ele
resulta de uma sequência e de um conjunto de operações, e não pode se reduzir a um
simples objeto.  Todavia,  ele não tem nada de uma ficção, de uma irrealidade ou
“idealidade” comparável àquela de um signo, de uma representação, de uma ideia,
de um sonho. Efeito de ações passadas, ele permite ações, as sugere ou as proíbe.
Entre tais, umas produzem, outras consomem, ou seja, gozam os frutos da produção
(LEFEBVRE, 2006, p.7).

Na obra A produção do espaço, de Lefebvre (2006), o espaço é analisado a partir de

três compreensões: percebido, concebido e vivido. Para o espaço percebido tem-se à realidade

cotidiana;  o  espaço concebido (representações  do espaço)  é  o  espaço dominante em uma

sociedade, ou seja, o modo de produção; e o espaço vivido (espaço de representação) refere-se

ao espaço dos habitantes, das pessoas. Quanto ao vivido, o autor acrescenta que “trata-se do

espaço dominado, portanto, sujeitado, que a imaginação tenta modificar e apropriar” (p.68).

“É imprescindível que o vivido, o concebido, o percebido sejam reunidos, de modo

que o 'sujeito', o membro de determinado grupo social, possa passar de um ao outro sem aí se

perder” (LEFEBVRE, 2006, p.70). O espaço, deste modo, contém as três concepções, não

podendo ser entendido apenas em uma, pois desse modo sua compreensão seria incompleta,

seria  restrita.  Além disso,  o  espaço  é  um produto  e  algo  que  se  encontra  em constante

processo de produção.

Ana Maria Matos Araújo (2010) resume o conceito de espaço de Lefebvre,  assim,

“como produto da sociedade, o espaço contém as relações sociais que o produziram e, assim,

ele  estrutura  as  formas  de  reprodução  dessas  relações,  portanto,  o  espaço  corresponde  à

morfologia social. Então ele reage aos próprios movimentos da sociedade” (p.24).

Enquanto  produto,  por  interação  ou  retroação,  o  espaço  intervém  na  própria
produção: organização do trabalho produtivo, transportes, fluxos de matérias-primas
e de energias, redes de repartição de produtos. À sua maneira produtivo e produtor,
espaço  (mal  ou  bem  organizado)  entra  nas  relações  de  produção  e  nas  forças
produtivas.  Seu  conceito  não  pode,  portanto,  ser  isolado  e  permanecer  estático
(LEFEBVRE, 2006, p.7)

Harvey,  seguindo  também  uma  linha  marxista,  levanta  uma  análise  do  espaço,

inicialmente no seu livro Justiça Social e a Cidade (1980). Na obra, ele indica um espaço que

se  faz  absoluto,  relativo  e  relacional,  que  pode  ser  mutável  entre  suas  diferentes

classificações, dependendo das circunstâncias.  
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Se tomamos o espaço como absoluto ele se torna uma “coisa em si mesma” com
uma existência  independente  da  matéria.  Ele  possui  uma estrutura  que podemos
utilizar para classificar ou para individualizar fenômenos. A caracterização de um
espaço relativo propõe que ele deve ser entendido como uma relação entre objetos, a
qual existe somente porque os objetos existem e se relacionam. Há outra acepção,
segundo a  qual  o  espaço  pode ser  tomado  como relativo,  e  proponho chamá-lo
relacional – espaço tomado à maneira de Leibniz, como estando contido em objetos,
no sentido de um objeto existe somente na medida em que contém e representa
dentro de si próprio as relações com outros objetos (HARVEY, 1980, p. 4-5).

Anos depois, o autor ratifica sua teoria acerca do espaço absoluto, relativo e relacional,

mas destaca a relação espaço-tempo na análise dos fenômenos.  Assim afirma o autor:  “o

espaço (espaço-tempo)  é  absoluto,  relativo  ou relacional? Não sei  se  existe  uma resposta

ontológica  a  esta  questão.  (…)  A decisão  de  utilizar  uma  ou  outra  concepção  depende

certamente  da  natureza  dos  fenômenos  considerados”  (HARVEY,  2013a,  p.14-15).  No

entanto, o autor chega à conclusão que é “impossível confinar-se em apenas uma modalidade

de pensamento espacial e espaço-temporal.  As ações empreendidas no espaço absoluto só

fazem sentido em termos relacionais” (p.24).

Harvey (2013a) propõe uma matriz que contem a divisão tripartite entre o espaço-

tempo  absoluto,  relativo  e  relacional  que  se  relaciona  com  o  espaço  experimentado

(percebido), conceitualizado (representação do espaço) e vivido (espaços de representação),

identificados por Lefebvre. “O resultado é uma matriz (de três linhas e três colunas) cujos

pontos de interseção remetem às diferentes modalidades de compreensão dos significados do

espaço e do espaço- tempo” (p.21-22).

Quadro 1. Uma matriz dos possíveis significados do espaço como palavra-chave

Espaço material
 (espaço

  experimentado)

Representações do
  espaço (conceitualizado)

Espaços de
representação

 (espaço vivido)

Espaço
Absoluto

Muros, pontes, portas, solo, 
teto, ruas, edifícios, cidades, 
montanhas, continentes, 
extensões de água, 
marcadores territoriais, 
fronteiras e barreiras físicas, 
condomínios fechados.

Mapas cadastrais e 
administrativos; geometria 
euclidiana; descrição de 
paisagem; metáforas do 
confinamento, espaço aberto,
localização, arranjo e posição
(comando e controle 
relativamente fáceis) – 
Newton e Descartes

Sentimentos de satisfação em 
torno do círculo familiar; 
sentimento de segurança ou 
encerramento devido a 
confinamento; sentimento de 
poder conferido pela 
propriedade, comando e 
dominação sobre o espaço; 
medo de outros que “não são 
dali”.

Espaço (tempo)
Relativo

Circulação e fluxo de 
energia, água, ar, 
mercadorias, povos, 
informação, dinheiro, capital;
acelerações e diminuições na 
fricção da distância.

Cartas temáticas e 
topológicas (ex: o sistema de 
metrô de Londres); 
geometrias e topologias não 
euclidianas; desenhos de 
perspectiva; metáforas de 
saberes localizados, de 
movimento, mobilidade, 

Ansiedade por não chegar na 
aula no horário; atração pela 
experiência do desconhecido; 
frustração num 
engarrafamento; tensões ou 
divertimentos resultantes da 
compressão espaço-tempo, da 
velocidade, do movimento.
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deslocamento, aceleração, 
distanciamento e compressão
do espaço-tempo (comando e
controle difíceis requerendo 
técnicas sofisticadas). 
Einstein e Riemann.

Espaço (tempo)
Relacional

Fluxos e campos de energia 
eletromagnética; relações 
sociais; superfícies 
econômicas e de renda 
potenciais; concentrações de  
poluição; potenciais de 
energia; sons, odores e 
sensações trazidas pelo 
vento.

Surrealismo; existencialismo;
psicogeografias; ciberespaço;
metáforas de incorporação de
forças e de poderes (comando
e controle muito difíceis – 
teoria do caos, dialética, 
relações internas, 
matemáticas quânticas) – 
Leibniz, Whitehead, Deleuze,
Benjamin.

Visões, fantasmas, desejos, 
frustrações,  lembranças,  
sonhos, fantasmas, estados 
psíquicos (ex: agorafobia, 
vertigem, claustrofobia)

Fonte: HARVEY (2013a)

Harvey e Lefebvre possuem, deste modo, ideias concordantes, pois ambos acreditam

que o espaço não pode ser  entendido apenas  em uma vertente,  já  que ele  contém várias

realidades que se sobrepõem. No quadro 1 pode perceber como as diferentes faces do espaço

aparecem  umas  nas  outras.  Não  se  pode  entender  o  espaço  pelo  espaço,  sem  levar  em

consideração as relações sociais, econômicas, políticas que promovem a sua transformação.

Ele se faz ao mesmo tempo absoluto, relativo e relacional, bem como material, conceitual e

vivido.

No  quadro  1,  o  autor  também  destaca  a  relação  espaço-tempo,  e  Harvey  (2010)

entende  espaço  e  tempo  como  categorias  básicas  da  existência  humana25.  Além  disso,

adotando uma perspectiva materialista, o autor afirma que as concepções de tempo e espaço

se dão por meio de práticas e processos materiais que servem à reprodução da vida social,

pois o entendimento de espaço e tempo podem variar geográfico e historicamente, verificando

uma construção diferenciada do tempo social e do espaço social. Para Harvey (2010, p.189),

“cada modo distinto de produção ou formação social incorpora um agregado particular de

práticas e conceitos de tempo e espaço”. Assim, continua o autor, como no capitalismo há

uma constante  transformação  das  práticas  e  processos  materiais  de  reprodução  social,  há

também uma permanente mudança das concepções de tempo e espaço.

O autor compreende que a modernidade trouxe consigo um novo sentido para espaço e

tempo:  “Afinal,  a  modernização  envolve  a  disrupção  perpétua  dos  ritmos  espaciais  e

temporais, e o modernismo tem como uma de suas missões a produção de novos sentidos para

25 Carlos (2004) ressalta  haver uma indissociabilidade entre espaço e tempo no processo de reprodução da
sociedade no espaço visto que as relações sociais produzem o espaço no decorrer do tempo, havendo períodos
históricos com maior destaque. Para a autora, “a sociedade constrói um mundo real e objetivo; na prática sócio-
espacial, esse mundo se revela em suas contradições, num movimento que aponta um processo em curso, que se
realiza enquanto relação espaço-temporal” (p.24).
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o espaço e o tempo num mundo de efemeridade e fragmentação” (HARVEY, 2010, p.199).

Houve, assim, uma compressão do tempo-espaço, em função “da aceleração do ritmo de vida,

ao mesmo tempo em que venceu as barreiras espaciais em tal grau que por vezes o mundo

parece encolher sobre nós” (p.219).

A consideração fundamental de Harvey é que esse movimento rumo à aceleração
temporal  contínua  da  circulação  de  capital,  ou  “compressão  do  tempo-espaço”,
baseia-se na produção do espaço e na configuração espacial. É unicamente por meio
da construção de infraestruturas de transporte, comunicações e de regulamentação
institucional  relativamente  fixas  e  imóveis  –  uma  “segunda  natureza”  de
configurações de organização territorial socialmente produzidas – que esse acelerado
movimento físico das mercadorias através do espaço pode ser obtido. (BRENNER,
2010, p.538).

Harvey em seus estudos se utiliza do pensamento de Lefebvre, buscando, entretanto, ir

além.  Conforme Harvey,  se  Lefebvre  afirmou que “o espaço é  uma fonte  fundamental  e

passiva de poder social na e sobre a vida cotidiana” (2010, p.207), para ele o domínio do

espaço sempre foi um aspecto vital nas lutas de classes, em razão do domínio sobre o espaço

ser sinônimo de poder.

[…] quem domina o espaço sempre pode controlar a política de lugar, mesmo que, e
isso  é  um  corolário  crucial,  primeiro  assuma  o  controle  de  algum  lugar  para
controlar  o  espaço.  As  forças  relativas  dos  movimentos  da  classe  operária  e  da
burguesia no tocante ao controle do espaço há muito são um importante elemento
constituinte das relações de poder entre eles (HARVEY, 2010, p.213a).

Dessa forma,  entende-se o espaço como além de um produto social,  permeado de

ideologia e utilizado como instrumento político e, portanto, de dominação, sendo, assim, algo

dinâmico onde os eventos ocorrem e que participa deles. Algo em constante transformação,

que  pode  ser  compreendido  de  formas  diferentes,  dependendo  do  contexto  histórico-

geográfico em que se encontra.

2.2.1 A produção do espaço e o processo de reestruturação urbana

Conforme Lefebvre (2006) a  produção espacial  é um processo,  porque é algo que

demanda um tempo para ocorrer, sendo um resultado do trabalho humano. James Amorim

Araújo (2010), concordando com Lefebvre afirma, “que se há produção há também a história

dessa produção. Ela responde ao que no nível teórico nomeamos de modo de produção, ou

seja, de acordo com a maneira como os homens organizam a produção social corresponde

também à maneira como se produz o espaço” (p.24). Destaca-se, portanto, a relação espaço-

tempo e como o processo de produção está ligado às relações sociais.
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Lefebvre (1999) ao analisar  os  escritos de Marx e Engels,  em  A ideologia alemã,

afirma que a forma de produção está relacionada ao processo de reprodução, verificando a

existência de uma diversidade na forma de produzir, que pode ser identificada no espaço. O

espaço, deste modo, agrega características de diferentes épocas e culturas. Os hábitos de uma

sociedade,  bem como sua  economia,  política,  dentre  outros  fatores,  marcam o espaço de

alguma forma, é por isso que hoje se pode encontrar a história dos lugares escrita no espaço.

Quem diz “produção” diz também “reprodução”, ao mesmo tempo, física e social:
reprodução do modo de vida. “A maneira pela qual os indivíduos manifestam sua
vida, reflete exatamente o que eles são. O que eles são coincide, portanto com sua
produção, tanto com o que eles produzem com também como a maneira pela qual
produzem (p.46, trad. Bottogelli) (LEFEBVRE, 1999, p.39).

Godoy (2008) entende que para Lefebvre a produção do espaço “não implica numa

leitura  ortodoxa  da  produção-circulação-consumo,  ou  mesmo da  espacialização  do  valor”

(p.126), pois há “um sentido histórico e sociocultural por conter uma dimensão temporal,

subsumindo a historicidade do conceito de trabalho e uma dimensão espacial  definida no

momento da objetivação do trabalho concreto e do trabalho abstrato” (p.126).

Carlos (2004) afirma que “a noção de produção tem um conteúdo mais amplo que a

economia lhe confere, pois esta se vincula a produção do homem, às condições de vida da

sociedade em sua multiplicidade de aspectos, e como é, por ela, determinado” (p.21). Assim,

para a autora, a noção de produção espacial está relacionada à reprodução das relações sociais

no sentido lato senso, ou seja, uma noção mais ampla, o que Lefebvre chama de produção

filosófica.  Há,  deste  modo,  uma  incorporação  do  conceito  de  produção  stricto  senso,

estendendo-o ao plano da reprodução, incluindo o habitar, o lazer e à vida privada.

Harvey  (1998)  entende  que  a  produção  do  espaço  é  vital  para  a  manutenção  e

fortalecimento do modo de produção. Neste aspecto há concordância com o pensamento de

Pintaudi (2008), quando esta afirma que “o espaço geográfico é, pois, de natureza social,

cujas transformações são orientadas por leis que regem o movimento da sociedade – em nosso

caso, as leis de acumulação do capital” (p.123). Assim, a produção do espaço, de modo geral,

como vem acontecendo é uma forma de manter o capitalismo funcionando, cuja base está na

acumulação.

Sem  expansão  geográfica,  reorganização  espacial  e  desenvolvimento  geográfico
desigual,  o  capitalismo  teria  parado  de  funcionar  há  muito  tempo.  A procura
contínua de uma “solução espacial  para as  contradições internas  do capitalismo,
junto  com  a  inserção  desigual  dos  diferentes  territórios  e  formações  sociais  no
mercado  mundial  capitalista,  tem  criado  uma  geografia  histórica  mundial  da
acumulação capitalista, cuja natureza precisa ser bem entendida (HARVEY, 1998,
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p.65).

No caso de Fortaleza, assim como muitas cidades ao redor do mundo, a produção do

espaço tendeu a obedecer aos interesses econômicos da elite,  que direta  ou indiretamente

participava da vida política da cidade. Houve então, uma união notória entre Estado e elites no

processo  de  produção espacial,  o  que  resultou  em cidades  fragmentadas  e  segregadas.  A

produção do espaço urbano, todavia, não possuiu o mesmo ritmo e os mesmo objetivos em

toda sua história, pois obedece, também, a normas econômicas e políticas globais. 

Analisando a produção do espaço da cidade de Fortaleza,  a  partir  do século XXI,

identificou-se algumas mudanças de prioridades e de concentração de investimento público.

Apesar do histórico de produção da cidade demonstrar uma concentração de investimentos, o

que intensifica a produção do espaço em determinadas porção cidade,  como o setor leste,

cidade enquanto totalidade reflete as características de políticas e modelos econômicos que se

sucederam com o passar dos anos. 

A cidade,  deste  modo,  mesmo  sem  cessar  o  processo  de  produção  ainda  guarda

consigo as rugosidades que revelam sua história, seja no Centro com os prédios que marcam

os primeiros anos da cidade, seja na periferia onde se proliferaram os conjuntos habitacionais

da  década  de  1970,  seja  na  arquitetura  contemporânea  que  dá  ar  de  modernidade  em

edificações situadas nas grandes avenidas da cidade. 

A vinda  da  Copa  do  Mundo  também  deixou  suas  marcas  no  espaço  urbano  de

Fortaleza, o que se classifica como legado. Assim, a cidade que por alguns anos não passava

por grandes obras em sua malha viária, viu-se em meio a turbilhão de projetos que visavam à

mobilidade urbana. Como bem afirma Mascarenhas (2007), e fato também confirmado por

Rodrigues  (2013),  o  poder  de  transformação proporcionando  pelos  megaeventos  em uma

cidade  é  inquestionável,  como se  mostra  como oportunidade de  instauração  de  um novo

modelo de planejamento e gestão da cidade, colocado na lógica de mercado.

Grandes eventos significam uma das formas pelas quais o Estado define, permite,
influencia e acelera intervenções do capital nacional e internacional, por meio de
organizações privadas como a Fédération Internationale de Football Association -
FIFA e  o  Comitê  Olímpico  Internacional  -  COI.  Há  uma  interferência  direta  e
indireta no espaço socialmente produzido,  uma condição para a competitividade,
tornando-o um meio rápido e eficiente de aplicar os excedentes de capitais e, assim,
inseri-los ainda mais na competitividade do e para o mercado (RODRIGUES, 2013,
p.15).

Fortaleza,  deste  modo,  passou por  processos  de reestruturação urbana que ficaram

gravadas  no  espaço  da  cidade.  Os  espaços  foram  se  adequado  às  novas  atividades  e
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necessidades  que  surgiram,  como  o  turismo,  o  mercado  globalizado,  a  vinda  de  um

megaevento. Gottdiener (1997) afirma que reestruturar o espaço é adequá-lo as necessidades,

sejam políticas, econômicas ou sociais.

Soja (1993) aborda a reestruturação em sentido amplo, colocando-a como um novo

que surge a medida que o antigo não dá mais conta da realidade predominante.  Há uma

desconstrução  e  reconstrução  de  abordagens,  visões  e  entendimentos  sociais,  políticos  e

econômicos.  Sua complexidade está  na  mescla entre  as  continuidades  e  as  rupturas,  com

abertura para uma nova roupagem. “A reestruturação se enquadra entre a reforma parcial e a

transformação revolucionária, entre a situação de perfeita normalidade e algo completamente

diferente” (p.194).

A reestruturação, em seu sentido mais amplo, transmite a noção de uma “freada”,
senão de uma ruptura nas tendências seculares, e de uma mudança em direção a uma
ordem e uma configuração significativamente diferentes da vida social, econômica e
política.  Evoca,  pois,  uma  combinação  sequencial  de  desmoronamento  e
reconstrução, de desconstrução e tentativa de reconstituição, proveniente de algumas
deficiências ou perturbações nos sistemas de pensamento e ação aceitos. A antiga
ordem  está  suficientemente  esgarçada  para  impedir  os  remendos  adaptativos
convencionais  e  exigir,  em  vez  deles,  uma  expressiva  mudança  estrutural.
Estendendo a terminologia de Giddens,  pode-se descrever essa freada-e-mudança
como uma reestruturação temporal-espacial das práticas sociais, do mundano para o
mondiale [mundial] (p.193).

O  autor  acrescenta  que  há  uma  relação  entre  reestruturação  e  espacialização.  A

reestruturação seja política, econômica, social, ela interferirá na forma de produzir o espaço,

construindo “arranjos” espaciais, com a finalidade de sobrevivência do modo de produção.  

Sposito  (2007)  classifica  a  reestruturação  urbana  enquanto  processos  de

transformações espaciais, políticos, econômicos e sociais ocorridos em escala interurbana, em

especial nas redes urbanas; já os referidos processos que ocorrem na escala intraurbana, a

autora  designa  como  reestruturação  da  cidade.  Bernadelli,  Locatel  e  Barbudo  (2003)

trabalham  com  o  termo  reestruturação  socioeconômica,  referindo-se  à  mudanças

socioespaciais nas cidades, decorrente das transformações no âmbito político e econômico.

Ambos compreendem, todavia, que a reestruturação é algo que envolve diferente processos

ligados  à  urbanização.  Mais  recentemente,  a  globalização,  que  interferiu  na  divisão

internacional  do  trabalho,  promoveu  uma nova  forma de  produzir  o  espaço  urbano,  com

objetivo de atender o mercado local, nacional e global.

Para Smith (2007) a forma de produção e desenvolvimento das cidades se apresenta

como um processo acentuadamente desigual. Assim a gentrificação, a renovação urbana e a

reestruturação urbana participam de tal processo, com a função de “reservar uma pequena
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parte  do  substrato  geográfico  para  um  futuro  período  de  expansão”  (p.18).  A reserva,

necessariamente,  não  precisa  ser  um local  intocado,  podendo  ser  um local  já  produzido

anteriormente, mas que entrou em decadência. 

Como os processos citados por Smith não ocorrem na mesma intensidade, sejam eles

espaciais,  econômicos  ou  sociais,  o  autor  conclui  que  a  reestruturação  do espaço urbano

resulta,  concomitantemente,  em  decadência  e  redesenvolvimento,  em  desvalorização  e

revalorização. Além disso, para o autor “a reestruturação urbana em uma região da economia

nacional  ou  internacional  pode não ser  acompanhada,  tanto  em qualidade ou  quantidade,

natureza ou intensidade, por uma reestruturação em outra região” (p.20). Tal fato pode ser

evidenciado  quando  se  compara  partes  desenvolvidas  e  subdesenvolvidas  da  economia

mundial.

Para Harvey (2008, 2010, 2011, 2013d) a absorção de capital excedente na produção

de cidades,  promoveu repedidas  ondas  de reestruturação urbana,  por  meio da  “destruição

criativa”.  Assim,  por  meio  da  destruição  criativa  o  homem produziu  o  que se  chama de

segunda natureza26. Hoje, este processo ocorre a todo momento, no campo e na cidade, e serve

para modelar o espaço conforme as necessidades do capital,  principal produtor do espaço

junto ao Estado.

Por  mais  que  muitos  agentes  atuem na  produção  e  reprodução  da  geografia  da
segunda  natureza  que  nos  cerca,  os  dois  principais  agentes  sistêmicos  do  nosso
tempo são o Estado e o capital. A paisagem geográfica da acumulação do capital está
em  perpetua  evolução,  em  grande  parte  sob  o  impulso  das  necessidades
especulativas de acumulação adicional (incluindo a especulação sobre a terra) e, só
secundariamente, tomando em conta as necessidades das pessoas (HARVEY, 2011,
152).

Segundo  o  autor,  a  destruição  criativa  foi  relevante  para  a  compreensão  da

modernidade. “Afinal, como poderia um novo mundo ser criado sem destruir boa parte do que

viera antes? ” (HARVEY, 2010, p.26). Assim, para se instituir o moderno houve e há intensa

produção espacial nas cidades, com a destruição de muitas edificações para o aparecimento de

outras. O autor utiliza como exemplos de figuras modernas o Barão de Haussmann na Paris

do Segundo Império e Robert Moses na Nova Iorque pós-Segunda Guerra.

É importante destacar que a destruição criativa “casi siempre tiene una dimension de

26 A natureza original, enquanto paisagem natural nunca modificada pela ação humana é classificada em Primeira
Natureza.  Quando  o  ser  humano  passa  a  transformá-la,  tem-se  a  Segunda  Natureza.  A Segunda  Natureza,
entretanto,  está  em  constante  processo  de  transformação,  por  meio  da  destruição  criativa.  Na  sua  busca
incessante pela compressão espaço-tempo, novas modificação são criadas, não só no espaço, mas nas relações.
Para  Harvey  (2011),  “a criação  e recriação  de  relações  de espaço  cada vez  mais  novas para  as  interações
humanas é uma das conquistas mais marcantes do capitalismo” (p.155).
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clase,  ya que suelen ser los mas pobres y menos privilegiados,  los marginados del  poder

politico, los que mas sufren en esos procesos” (HARVEY, 2008, p.37). A Paris de Haussmann,

algumas  cidades  estadunidenses,  bem  como  realidades  latino  americanas,  passaram  por

reestruturações promovidas em meio a violenta destruição criativa tanto no espaço, onde se

destrói o velho para dar lugar ao novo, quanto com os mais pobres que são expulsos de seus

locais de habitação, direta ou indiretamente.

Deste modo, o capital modela ambientes conforme a necessidade do momento para

depois destruí-los, na sua busca por expansões geográficas e deslocamentos temporais, como

soluções  para  as  crises  de  superacumulação  (HARVEY,  2006a).  É  nisso  que  consiste  a

destruição criativa, que vai redesenhando paisagens no mundo capitalista.

2.3 A cidade e o espaço globalizado

A cidade capitalista é uma materialização da ação humana, em determinados espaço e

tempo, que possui funções e relações sociais específicas do urbano. Lefebvre (2008) afirma

que uma das características da sociedade urbana é o constante processo de formação, seja real

seja  virtual.  “O  urbano,  isto  é,  a  sociedade  urbana,  ainda  não  existe  e,  contudo,  existe

virtualmente; através das contradições entre o habitat, as segregações e a centralidade urbana

que é essencial à prática social, manifesta-se uma contradição plena de sentido” (LEFEBVRE,

2008, p.84). A produção e organização da cidade está calcada nas relações de produção e da

divisão  social  do  trabalho,  que  fazem  surgir  no  espaço  as  contradições  inerentes  do

capitalismo. É importante lembrar, conforme o autor, que as cidades existiam, independente

do período histórico, que ele classifica como agrário, industrial e urbano, elas no entanto se

destacam na história da sociedade a partir do período industrial.

Carlos (2004), ao analisar a cidade geograficamente, considera sua realidade material,

pois esta se revela pelo conteúdo das relações sociais de determinados períodos que lhe dão

forma, sendo assim um produto histórico social. A cidade, no entanto, vai além do produzido,

visto que além de produto, é meio e condição para a reprodução das relações sociais27.

Uma outra característica da cidade é a sua capacidade de aglomeração e concentração.

Glaeser  (2011)  identifica  o  fenômeno  da  aglomeração  nas  cidades  quando  as  descreve

enquanto lugares de pouco espaço: “cidades significam falta de espaço físico entre pessoas e

empresas. Elas representam proximidade, densidade. Intimidade. Elas nos permitem trabalhar

27Ana Maria Matos Araújo (2010) esclarece que o espaço é um simples reflexo das relações sociais, mas é
preciso reconhecer que ele próprio determina e modifica as relações. Rodrigues (2013) exemplifica como o
espaço da cidade capitalista pode ser entendido como produto, meio e condição. Assim, para a autora “o espaço
produto é a condição para vender a imagem da cidade como uma mercadoria, que se tornará o meio, onde se
investirá para possibilitar a continuidade da reprodução ampliada do capital” (p.14-15).
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e jogar juntos, e seu sucesso depende da demanda por conexão física” (p.6). Lojkine (1997)

também compreende a cidade enquanto local de aglomeração, organizada a partir das leis

capitalistas de acumulação.

Sendo  assim,  a  aglomeração  da  população,  dos  instrumentos  de  produção,  do
capital,  dos prazeres e das necessidades – em outras palavras  a cidade – não é de
modo algum um fenômeno autônomo sujeito a leis de desenvolvimento totalmente
distintas das leis da acumulação capitalista: não se pode dissociá-la da tendência que
o  capital  tem  a  aumentar  a  produtividade  do  trabalho  pela  socialização  das

condições gerais da produção – das quais a urbanização, já vimos, é componente
essencial (LOJKINE, 1997, p.159).

Lojikine  (1997,  p.176)  define  “a  cidade capitalista  como o  produto  de uma dupla

socialização: a das condições gerais de produção e do espaço”. Para tanto, o autor se refere

aos  efeitos  de  aglomeração urbana,  como uma relação ao  impacto  global  das  atividades

urbanas sobre a economia capitalista, e explica: existem os  efeitos úteis, produzidos pelos

meios de circulação e de consumo concentrados na cidade28; e os efeitos de aglomeração29,

que são produzidos,  de certa  forma, coletivamente,  “é uma combinação social  de agentes

urbanos individuais” (p.176). A cidade, deste modo, é o lugar onde há maior investimento de

capital,  seja em atividades localizadas na cidade,  seja  no próprio urbano, na produção da

cidade, além disso, é o principal lugar dos conflitos sociais (CORRÊA, 1999).

Gottdiener (1997) alerta  que a produção da cidade é regulada pela acumulação de

capital,  que  em  uma  sociedade  capitalista  tem  como  consequências  o  desenvolvimento

desigual e as injustiças sociais que se distribuem no espaço e na sociedade. Para o autor “o

crescimento desigual é intrínseco à natureza capitalista do desenvolvimento” (p.29).   

Lefebvre (2001) acrescenta que a cidade é um ambiente das diferenças. A partir destas

se  revelam os  conflitos  de  classes,  pelo  uso  e  apropriação  do  espaço  urbano.  Assim  as

diferenças e os conflitos se revelam em várias esferas, principalmente, no consumo. O acesso

limitado de grande parcela da população a alguns bens de consumo, dentre eles a habitação, é

gerador de grandes males nas cidades.

Para  Silva  (2008)  “cidade  é,  antes  de  tudo,  trabalho.  Produzir  a  cidade  é  um ato

coletivo  contínuo  de  transformação  e  mudança.  […]  Estado,  empresa,  comerciantes,

funcionários, operários e a população, em seu conjunto, atuam de forma decisiva na produção

da  cidade”  (p.136).  Deste  modo,  essa  produção  promovida  por  diferentes  atores  ocorre

28 O transporte de passageiros, de atividades de saúde ou de educação, ou de atividade bancárias e comerciais são
efeitos úteis. Eles não acrescentam mais valor à mercadorias produzidas em outros setores (LOJIKINE, 1997).
29 São apenas o produto indireto da justaposição de meios de produção ou de reprodução e não estão ligados,
como os efeitos anteriores, a um objeto particular (LOJIKINE, 1997, p.176).
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simultaneamente e continuamente, apenas quando os interesses de uns atingem o de outro,

inicia-se o conflito.

Lojkine (1997) compreende que a cidade é  locus da luta de classe, cuja causa está

também associada a apropriação dos meios de consumo e sua distribuição no espaço. Assim

Lefebvre, Silva e Lojkine notam relação entre o acesso ao consumo e os conflitos existentes

nas cidades.  

Em  vez  de  rejeitar  o  urbano  “para  a  margem”  do  afrontamento  direto
capital/trabalho,  postulamos pois que as  novas condições de desenvolvimento do
capitalismo, o urbano é um dos lugares decisivos da luta de classes, na medida em
que ele “resume” a principal contradição entre a exigência de desenvolvimento do
trabalho  vivo  –  e  sobretudo  seu  desenvolvimento  intelectual  –  e  a  lógica  de
acumulação  do  trabalho  cristalizado  que  tende  a  restringir  ao  máximo  esse
desenvolvimento em função de suas necessidades imediatas.  Tal é,  em todo caso
para  nós,  o  desafio  sociológico  fundamental  que se  esconde sob  o  problema da
distribuição social e espacial desigual dos meios de consumo coletivos (LOJKINE,
1997, p.165).

Assim, umas das contradições reveladas na cidade é a coexistência de processos de

concentração de riqueza e de pobreza, onde um está relacionado ao outro na garantia de sua

existência. Santos (2008) lembra que a grande cidade é um polo da pobreza, pois ela atrai e

mantêm populações  pobres,  ideia  semelhante  à  de  Glaeser  (2011).  Este  ressalta  que  “as

cidades não tornam as pessoas pobres, elas atraem pessoas pobres. O fluxo de pessoas menos

favorecidas para as cidades (do Rio a Roterdã) demonstra a força urbana e não sua fraqueza”

(p.10). Isso está ligado ao fato da “grande cidade torna-se o lugar de todos os capitais e de

todos os trabalhos, isto é, o teatro de numerosas atividades “marginais” do ponto de vista

tecnológico, organizacional, financeiro, previdenciário e fiscal” (SANTOS, 2008, p.10).

Santos (2008) lembra que o processo de urbanização brasileiro se mostrou por muitos

anos associado com a pobreza enquanto característica da cidade, visto o campo brasileiro ter

rechaçado os pobres em virtude da agricultura capitalizada. Estes ao chegarem às cidades não

conseguiram ser absorvidos pelo número de empregos gerados pela indústria, ficando para o

terciário a responsabilidade de empregar a grande massa, por meio do trabalho formal ou

informal.  Outra característica importante da urbanização no Brasil  é  a sua ligação com o

crescimento populacional, pós Segunda Guerra Mundial, período em que há o agravamento

das mazelas das cidades brasileiras.

A  urbanização  brasileira  apresenta  aspectos  semelhantes  à  de  outros  países  de

modernização tardia e com características de subdesenvolvimento. Santos (2009) afirma que

em  razão  das  peculiaridades  da  história  dos  países  subdesenvolvidos,  os  problemas  nas

cidades destes países tornam-se mais ampliados e muitas vezes o que é feito para resolvê-los
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surgem como novos problemas. A grosso modo, Glaeser (2011) diferencia a realidade entre as

cidades dos países ricos e pobres, e coloca a busca pelo desenvolvimento urbano como forma

de superar a pobreza.

Nos países ricos do Ocidente, as cidades sobreviveram ao fim tumultuado da era
industrial e agora estão mais ricas, mais saudáveis e mais sedutoras do que nunca.
Nos lugares mais pobres do mundo, as cidades estão se expandindo enormemente
porque a densidade urbana fornece o caminho mais claro para se sair da pobreza
rumo a prosperidade (GLAESER, 2011, p.1)

As cidades, deste modo, são produzidas conforme uma lógica global de produção de

desigualdades, típico do modo de produção capitalista. Ao analisar a cidade de Fortaleza se

averígua  a  produção  desigual  do  espaço  promovida  pelo  Estado  e  mercado  imobiliário.

Quando se compara o processo de formação da cidade de Fortaleza a outras do Brasil, como

São Paulo e Rio de Janeiro também se identifica diferenças sociais, econômicas, políticas e

espaciais. As cidades são desiguais, apesar de e por obedecerem uma mesma lógica global de

produção  espacial,  pois  há  uma influência  geral  que  rege  a  formação  e  organização  das

cidades. 

De Mattos (2002) entende que a produção espacial está relacionada ao processo de

globalização. Deste modo, a cidade capitalista acompanha os ditames globais, seguindo as

normas neoliberais de produção, o que as torna cada vez mais desiguais socioespacialmente e

perversas com os mais pobres. 

Fortaleza que desponta como cidade de  importância  político-econômica  no  território

cearense em meados do século XIX, já era neste período a capital do estado, cuja economia

era predominantemente agrária. O campo no Brasil, até o desenvolver da industria, vai ser o

grande gerador  de  renda  do país.  As cidades,  todavia,  se  proliferaram e  só  cresciam em

extensão  e  população.  A partir  do  século  XX,  Fortaleza  foi  agregando  cada  vez  mais

características do urbano (local de aglomeração de pessoas e concentração de investimentos e

serviços, polo de atração de pessoas pobres, principalmente migrantes da seca, e centralidade

política e econômica), chegando a metrópole.

Se destacando no cenário nacional e mundial, com a abertura da cidade para o turismo,

Fortaleza mais do nunca abre-se ao mercado e subjuga-se às políticas neoliberais, na busca da

inserção cada vez maior na economia mundial.  Mesmo que de forma tardia,  a cidade vai

incluindo em suas políticas condutas neoliberais que influenciam na forma de produção e

organização do espaço, assim como, nas relações sociais.
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2.3.1 A lógica neoliberal de produção do espaço

É necessário entender que a produção espacial que ocorre em Fortaleza, bem como em

outras  cidades  ao  redor  do  mundo,  está  atrelada  a  um  processo  global  de  acumulação

capitalista. O capitalismo que se fortalece na sociedade com o desenvolvimento da indústria,

vai  se  expandindo pelo  mundo ao  ponto  de  cidades  localizadas  em diferentes  pontos  do

planeta serem regidas por uma mesma lógica de produção e acumulação.

A cidade é um local de acumulação e absorção de capital. As formas de acumulação,

porém mudam com o decorrer do tempo, seja em razão de crises de acumulação seja em

função dos interesses capitalistas. A forma de acumulação, para Harvey (2010), é um regime

que “descreve a estabilização, por um longo período, da alocação do produto líquido entre

consumo e acumulação” (p.117), estando ligado às condições de produção e de reprodução

dos  assalariados.  É  importante  compreender  que  trata-se  de  um  processo  contínuo  e

ininterrupto, que, conforme a teoria geral da acumulação de Marx, se constrói com base nos

seguintes pressupostos, mediados por um Estado que garante a perpetuação do processo:

[...]  mercado competitivos de livre funcionamento com arranjos  institucionais  de
propriedade  privada,  individualismo  jurídico,  liberdade  de  contrato  e  estruturas
legais  e  governamentais  apropriadas,  garantidas  por  um  Estado  facilitador  que
também garante a integridade da moeda como estoque de valor e meio de circulação
(HARVEY, 2004, p.120).

No início do século XX, o fordismo estabeleceu-se como modo de acumulação vigente

nos territórios capitalistas. Surgiu na figura de Henry Ford que introduziu uma inovação na

forma de produzir, uma rotina de trabalho de oito horas por dia (HARVEY, 2010). Este fato

afetou diretamente o modo de consumo da época. Houve, assim, um estímulo ao consumo das

massas, o que garantiu uma produção em grande escala.

O que havia de especial em Ford […] era a sua visão, seu reconhecimento explícito
de que a produção de massa significava consumo de massa, um novo sistema de
reprodução  da  força  de  trabalho,  uma  nova  política  de  controle  e  gerência  do
trabalho, uma nova estética e nova psicologia, em suma, um novo tipo de sociedade
democrática, racionalizada, modernista e populista (HARVEY, 2010, p.121).

Para instituição deste modelo de acumulação, fez-se necessária a implantação de um

novo modo de regulamentação, o Estado Keynesiano. Criado para aplicar o regime capitalista

na sociedade, promoveu um intenso intervencionismo estatal, baseado em grandes aplicações

de  capital  em  investimentos  voltados  para  produção  e  para  reprodução  da  sociedade,  e



57

instituiu  demasiado  controle  dos  movimentos  sindicais.  Para  Brenner  (2003,  p.19-20),

“durante  el  periodo  fordista-keynesiano,  la  mayoría  de  los  antiguos  Estados  industriales

desplegaron formas indirectas de intervención territorial orientadas hacia la reproducción de

fuerza de trabajo [...],  relocalización industrial  [...]  y  la  promoción de consumo colectivo

[…]”. Deste modo, “o fordismo do pós-guerra tem de ser visto menos como um mero sistema

de produção em massa do que como um modo de vida total” (HARVEY, 2010, p.131).

A rigidez, no entanto, como eram tratadas as relações econômicas e políticas, foram

relevantes para a queda deste modo de acumulação e formação de um novo modo, o flexível.

A crise no sistema fordista-keynesiano sucede na década de 1970, ocorrendo em paralelo com

o aparecimento dos “nuevos espacios industriales”, como o Vale do Silício, o Condado de

Orange  de  Los  Angeles,  o  Baden-Württemburg30 e  a  Terceira  Itália31 (BRENNER,  2003)

Trata-se de espaços cujas formas de organização industrial baseiam-se na descentralização e

na desintegração vertical, formando redes de transações flexíveis. A ação do Estado nesta

transição  é  de  extrema importância,  pois  suas  ações  beneficiaram os  novos  interesses  do

capital. Brenner (2003) destaca as mudanças entre o Estado da era fordista-keynesiano e o da

era pós-fordista.

Mientras que los altamente centralizados Estados burocratizados de la era fordista-
keynesiana  convergieron  alrededor  de  la  escala  nacional  como  sus  lugares
organizacionales-regulatorios predominantes, desde la crisis económica mundial de
inicios  de  los  ‘70  los  Estados  han  sido  reestructurados  substancialmente  para
proveer al capital de muchas de sus precondiciones territoriales más esenciales y de
bienes colectivos, tanto en escalas espaciales sub-nacionales como supra-nacionales
(BRENNER, 2003, p.19).

O  modo  flexível,  em  contraposição  ao  fordismo,  deixa  a  rigidez  das  relações

econômicas em segundo plano, instaurando relações mais flexíveis no trato com o mercado.

Há, deste modo, uma maior fluidez nas formas de produção e circulação de mercadorias, bem

como uma consolidação das relações globais de produção e consumo. Harvey (2010) detalha

a  acumulação  flexível  e  sua  articulação  com  as  novas  tecnologias,  além  de  destacar  a

produção de desigualdades espaciais como uma de suas consequências.

30 Estado alemão que se destaca pela presença de grandes indústrias como Daimler, Porsche, Bosch, SAP, Zeiss,
Wurth ou Stihl,  além de pequenos e médios empreendimentos que o tornam um importante pólo industrial
europeu.
31A Terceira Itália é um distrito industrial localizado nas regiões de Vêneto, Trentino, Friuli-Nenezia, Giulia,
Emilia-Romagna, Toscana, Marche e parte da Lombardia. Estas regiões passaram de uma economia de base
agrícola a uma de base industrial, alicerçadas em pequenas empresas que se destacam pela despadronização dos
produtos e horizontalidade da atividade produtiva, afastando-se dos moldes fordistas de organização (SAMPAIO,
2002).
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A acumulação flexível […] se apoia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos
mercados  de  trabalho,  dos  produtos  e  padrões  de  consumo.  Caracteriza-se  pelo
surgimento  de  setores  de  produção  inteiramente  novos,  novas  maneiras  de
fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas altamente
intensificadas de inovação comercial, tecnológica e organizacional. A acumulação
flexível envolve rápidas mudanças nos padrões do desenvolvimento desigual, tanto
entre  setores  como  entre  regiões  geográficas[...]  Ela  também  envolve  um  novo
movimento que chamarei de “compressão do espaço-tempo” no mundo capitalista
(HARVEY, 2010, p.140).

A  doutrina  neoliberal  instaura-se  na  política  e  na  economia  neste  contexto  de

decadência do fordismo. Ela remonta ao final dos anos 1930, iniciando como um conjunto

isolado que se opunha radicalmente ao comunismo, ao socialismo e às formas de intervenção

estatal.  Só após,  entretanto,  à crise geral  de sobreacumulação na década de 197032 ter  se

intensificado,  que a  doutrina ganha maior  força (HARVEY, 2004).  Destaca-se o papel  de

Margaret  Thatcher,  que  buscando uma estrutura  mais  adequada para  atacar  os  problemas

econômicos de sua época, descobriu politicamente o movimento e voltou-se para o seu corpo

de pensadores em busca de inspiração e recomendações depois de eleita de 1979 (HARVEY,

2004, p.130).

Harvey (2011) ratifica o neoliberalismo como um projeto de classe da década de 1970

que se mascarou pelo discurso de liberdade, autonomia, responsabilidade pessoal, benefícios

da privatização e liberalismo, para legitimar por meio de “políticas draconianas” o poder do

capital. “Esse projeto tem sido bem-sucedido, a julgar pela incrível centralização da riqueza e

do poder  observável  em todos  os  países  que tomaram um caminho neoliberal.  E  não há

nenhuma evidência de que ele  está morto” (p.16).  Baseou-se na acumulação crescente de

riqueza  e  apropriação  intensa  de  mais-valor  pela  elite  capitalista,  deste  modo  a  riqueza

concentrou-se  nas  mãos  do  mais  ricos,  empobrecendo  ainda  mais  os  pobres  (HARVEY,

2013b). O autor ressalta que “riqueza não apenas se acumula, como se concentra nas mãos de

uma  classe  capitalista  cada  vez  mais  poderosa!  ”  (p.274). Para  atingir  esse  fim,  fez-se

necessário:

Diminuir  salários  e  criar  desemprego  por  meio  de  mudanças  tecnológicas  que
deslocam trabalhadores, centralizar o poder capitalista, atacar as organizações dos
trabalhadores e interferir ao mesmo tempo na coordenação da oferta e da demanda
(quando, como vimos, o capital atua em ambos os lados do mercado), investir na
terceirização  e  na  produção  offshore,  mobilizar  populações  latentes  em  todo  o

32 “A sobreacumulação  […]  é  uma  condição  em  que  excedentes  de  capital  (por  vezes  acompanhados  de
excedentes de trabalho) estão ociosos sem ter em vista escoadouros lucrativos” (HARVEY, 2004, p.124). Neste
período houve um esgotamento na produção em razão de uma profunda redução do consumo, fato causado por
uma alta taxa de desemprego estrutural, decorrente do aumento de investimentos em tecnologia e consequente
automação da produção (SANTOS JUNIOR, 2008).  “Tem-se, pois, o desemprego em massa e uma crise de
superprodução como produtos finais da automação industriais e dos serviços” (SANTOS JUNIOR, 2008, p.51).
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mundo e reduzir ao máximo possível as políticas de bem-estar social (HARVEY,
2013b, p.274).

Além de interferir  nas relações de trabalho, o projeto neoliberal afetou também as

relações políticas e econômicas, para tanto a liberalização do mercado e as privatizações33

foram práticas neoliberais adotadas em diversos países. Na América Latina, países como o

Brasil  e  Argentina  passaram por  ondas  de  privatizações  de  serviços  como água,  energia,

telecomunicações, transporte, exploração de recursos naturais. Na Argentina, esse processo

“resultou num imenso influxo de capital sobreacumulado e numa substancial valorização de

ativos, aos quais se seguiu um surto de empobrecimento de grandes massas da população”

(HARVEY, 2004, p.132). O Chile foi um dos países que se destacou quanto a adoção de

práticas neoliberais.  Sob comando de Pinochet,  o  país  obedeceu à risca as determinações

neoliberais de “'enxugar' o Estado, com reduções de gastos sociais, disciplina orçamentária

com redução de impostos em benefícios aos grandes empresários” (SANTOS JÚNIOR, 2008,

p.52), o que resultou no aumento do desemprego e em processos de privatizações.

No Brasil, o neoliberalismo se insere no contexto político e econômico nos anos 1990.

Conforme Filgueiras (2006), o Brasil foi o último país latino-americano a implementar um

projeto neoliberal,  visto os movimentos sociais, dentre eles sindicais e partidários, que se

realizaram nos anos 1980.  Assim, “com o fracasso do Plano Cruzado – bem como dos demais

planos que se seguiram na segunda metade da década de 1980 – e ao longo dos embates

travados na Assembleia Constituinte (1986-1988), o projeto neoliberal foi se desenhando e se

fortalecendo” (p.182), promovendo as primeiras mudanças nas relações político-econômicas,

como  “a  abertura  e  desregulamentação  dos  mercados  financeiros,  o  aprofundamento  da

financeirização da economia, apoiada essencialmente na dívida pública e que abarcou todas as

frações  do  capital  –no sentido  da predominância  da  lógica  financeira  no interior  de  seus

processos de decisões” (p.190).

Além disso, a instauração deste novo modo de acumulação estabeleceu novas relações

de  trabalho,  baseadas  em  nova  divisão  socioespacial  do  trabalho  e  crescimento  da

terceirização, novos espaços de produção e consumo (SILVA, 2005). O Estado é sujeito ativo

neste  processo,  propiciando  ao  setor  privado  melhores  condições  de  infraestrutura  e

capacitação  técnico-científica,  abrindo  caminho  para  a  privatização  de  bens  públicos

(QUINTILIANO; LIMA, 2008).

33 “A privatização,  conclui  Roy,  é  a  transferência  de  ativos  públicos  produtivos  do  Estado  para  empresas
privadas. Figuram entre os ativos produtivos os recursos naturais. [...] Apossar-se desses ativos e vendê-los como
se fossem estoques a empresas privadas é um processo de despossessão bárbara numa escala sem paralelo na
história” (HARVEY. 2004, p.133).
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No  Ceará,  o  projeto  neoliberal  atingiu,  em  especial,  algumas  atividades,  como:

agrícola,  industrial  e terciária.  A partir  da década de 1990, o Ceará passa por um intenso

processo de produção espacial, baseado na “alteração da paisagem rural, expansão da malha

das cidades com a formação de enormes periferias urbanas, configuração de uma extensa rede

viária, precária sem dúvida, mas com grande capacidade integradora” (SILVA, 2005, p.110).

Assim, este período se destaca pela modernização do campo, com grandes investimentos e

estabelecimento  de  novas  relações  de  trabalho.  Conforme  Quintiliano  e  Lima  (2008)  a

produção  agrícola  passa  a  seguir  os  moldes  da  grande  empresa,  havendo  grandes

investimentos  da  iniciativa  privada  e  concorrência  desigual  com o  pequeno  produtor.  Os

autores também destacam o incentivo estatal quanto a instalação de multinacionais como a

Del Monte, na região do Jaguaribe, empresa especializada no cultivo de frutas tropicais como

melão, banana e abacaxi voltados para o mercado europeu.

Em Fortaleza,  houve a  instalação de  lojas  de  cadeias  internacionais,  bem como o

crescimento das desigualdades, com uma acelerada produção de áreas faveladas. Houve ainda

uma  interiorização  da  atividade  industrial,  em  função  dos  incentivos  fiscais,  maior

distanciamento dos movimentos sindicais e da redução dos custos de produção, fatores que

propiciam maior lucro ao grande empresário (SILVA, 2005). Além de investimentos no setor

turístico, ressaltando a abertura desta atividade ao capital internacional. Assim políticas de

desenvolvimento  como PRODETUR/CE – Programa de  Desenvolvimento  do Turismo no

Ceará,  política  baseada  em  um  programa  maior  o  PRODETUR/NE  –  Programa  de

Desenvolvimento do Turismo no Nordeste, foram criadas e executadas buscando introduzir o

litoral cearense na indústria nacional e internacional do turismo (DANTAS, 2006b), tendo a

capital como principal porta de entrada destes turistas.

Assim, o espaço vai moldando-se conforme a lógica neoliberal, seja na escala global

ou local. O Estado na busca de inserção do seu território no mercado globalizado de produção

e consumo obedece  às  leis  de  mercado e  transforma o  espaço.  O espaço  e  a  sociedade,

entretanto, tornam-se cada vez mais desiguais, sujeitos aos interesses do capital. As cidades

desenvolvem-se seguindo os ditames da globalização neoliberal.

2.3.2 A globalização e sua influencia no espaço urbano de Fortaleza

As influências globais seja na economia, na política ou na cultura afetam diretamente

o  processo  de  produção  do  espaço  e  a  dinâmica  das  relações  sociais.  Entende-se  a

globalização  como  mais  uma  ação  instituída  para  garantir  a  sobrevivência  do  modo  de

produção  capitalista,  baseada  na  ampliação  dos  mercados  e  fortalecimento  das  grandes
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potências capitalistas.  Assim, partindo do expansionismo europeu no período das Grandes

Navegações  (século  XV),  que  iniciou  com  transformações  espaciais  nos  territórios  das

metrópoles  europeias  e  nos  de  suas  colônias  para  o  escoamento  de  capital  excedente  e

continuidade do processo de acumulação, a globalização hoje permite uma enorme rapidez

nos fluxos de informação e mercadorias ao redor do mundo, muitas vezes por intermédio de

um aparelho eletrônico. 

O espaço necessita acompanhar as mudanças promovidas pela globalização para tanto,

passa  constantemente  por  uma  reorganização  dos  seus  lugares,  sendo  estes  construídos,

destruídos  e  reconstruídos,  implantando  os  chamados  ajustes  espaciais34.  Além  disso,

dinamizou-se  as  inovações  tecnológicas  nos  setores  de  transporte,  construção  civil,

informática e telecomunicações a serviço do mercado.  Harvey (2006a) alerta que apenas as

mudanças espaciais não resolveriam o problema do capital,  pois é preciso também que se

façam ajustes temporais para que a globalização ocorra. Há, deste modo, uma busca constante

de: redução do custo e do tempo de deslocamento no espaço; construção de infraestrutura fixa

com o objetivo de facilitar o deslocamento, seja na esfera da produção, troca, distribuição e/ou

consumo; e regulamentar o poder estatal conforme seus interesses (HARVEY; 2006a, 2009a).

Assim, destaca-se a nova organização nos sistemas de transporte que facilitou o processo de

globalização, reduzindo os custos da circulação, aliado a novos sistemas de comunicação e

redução de tarifas e cotas comerciais (HARVEY, 2011).

Rochefort (2002) acrescenta que a globalização ocorrida a partir dos anos 1970-1980,

período de instauração do neoliberalismo nas potências europeias, está ligada ao progresso

nas  técnicas  de comunicação e informação.  “Ela abala  as  concepções  anteriores  de redes

urbanas hierarquizadas em zonas definidas pelo princípio de proximidade e impõe visão de

um  território  mundial  de  redes  organizadas  a  partir  de  polos  e  de  fluxos”  (p.8).  A

globalização,  portanto,  expande  as  redes  urbanas,  permitindo  uma  intensificação  da

interdependência  das  economias  mundiais,  via  circulação de pessoas,  capital,  informação;

havendo um beneficiamento de um grupo seleto de empresas que atuam nos espaços sem

respeitar, muitas vezes, os processos locais (BUDD; GOTTDIENER, 2005).

34 Harvey (2006a) se apoiou na teoria dos ajustes espaciais para explicar o imperialismo praticado pelas grandes
potências mundiais nos países emergentes e subdesenvolvidos. O autor explica que a tese do ajuste espacial só
tem  sentido  quando  relacionada  com  a  tendência  expansiva  do  capital,  entendida  a  partir  das  crises  de
superacumulação. Assim, “as crises manifestam-se em excedentes simultâneos de capital e de força de trabalho
[…]. Portanto, se a desvalorização (e mesmo a destruição) de capital e de força de trabalho não se seguirem,
então devem ser encontradas formas para absorver o excedente. Expansão geográfica e reorganização espacial
são a saída possível” (p.10). Destaca-se que não se pode separar os ajustes espaciais dos temporais, “uma vez
que expansão geográfica frequentemente acarreta investimentos em infraestruturas físicas e sociais de longo
prazo (redes de transporte e de comunicações, educação e pesquisa, por exemplo) que demorariam muitos anos
para realizar seu valor através da atividade produtiva que apoiavam” (p.10).
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Esta quebra de fronteiras, onde há uma facilidade de circulação de bens e informação,

permite que se viva uma realidade em diversas escalas, do local ao global. Brenner (2003,

2010) ressalta a globalização como uma contraditória reconfiguração de escalas geográficas

superpostas,  ou  seja,  “uma  reterritorialização  dos  espaços,  tanto  socioeconômico  como

político-institucional,  que se desdobram simultaneamente em múltiplas escalas geográficas

sobrepostas” (BRENNER, 2010, p.534). Há, deste modo, uma sobreposição de influencias

globais, regionais e locais que direcionam a dinâmica dos lugares e que possuem como fim

dar continuidade ao processo de acumulação. O autor lembra, também, que a globalização vai

além da difusão capitalista  sobre espaço, pois abrange,  especialmente,  a  intensificação do

processo de acumulação de capital que está atrelado a construção de infraestruturas, como

ferrovias,  rodovias,  portos,  aeroportos,  redes  de  informação  e  instituições  estatais  que

facilitem  a  circulação  do  capital.  Assim,  a  globalização  é  um  fenômeno  diretamente

relacionado ao processo compressão espaço-tempo.

A participação do Estado neste processo é essencial, pois ele abre o caminho para que

os interesses do capital se materialize. O Estado, deste modo, permanece como agente atuante

que não perde força com as novas fases que o capitalismo vai entrando, vai apenas mudando a

forma de agir. Portanto, as mudanças nas relações políticas e econômicas ocorridas com a

transição do período fordista-keynesiano para o neoliberal estão diretamente relacionadas com

a forma como a globalização influencia a produção do espaço e a ação do Estado. As cidades

do primeiro sistema de acumulação sustentavam-se na economia nacional, e apesar de haver

uma interferência global, a estrutura de acumulação nacional era forte. 

Com  o  neoliberalismo,  a  influência  global  interfere  diretamente  nas  relações

econômicas, onde em praticamente todas as cidades capitalistas, a lógica de acumulação é a

mesma.  Brenner  (2003)  coloca  que  desde  a  crise  do  fordismo  e  estabelecimento  do

neoliberalismo,  foram  sendo  instituídos  novos  padrões  classificados  por  ele  como  “sub-

nacionales  y  supra-nacionales”  de  urbanização  e  regulação  estatal  nos  países  da  Europa

Ocidental.

Nos  países  subdesenvolvidos,  o  espaço  é  ciclicamente  organizado  conforme  uma

matriz  global  e  em  função  de  interesses  distantes  (SANTOS,  2011).  Há,  portanto,  uma

seletividade  dos  espaços,  mediada  pelas  forças  de  modernização,  caracterizada  pela

desigualdade na produção e apropriação espacial. Essa diferenciação dos espaços obedece ao

plano da  produção e do  consumo,  que para  existirem dependem dos circuitos  superior  e

inferior da economia. 

Assim,  se  a  globalização  é  responsável  pelo  crescimento  econômico  europeu,
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estadunidense ou japonês, ela não reproduz o mesmo efeito nos países subdesenvolvidos. Para

Rochefort (2002) “no plano funcional, a globalização não traz os mesmos fatores de sucesso

das economias urbanas e mantêm, ao contrário, uma pobreza direta e indiretamente ligada aos

baixos salários oferecidos pelos estabelecimentos descentralizados das firmas multinacionais”

(p.10). Esse processo influencia na organização do espaço metropolitano, com a produção de

periferias com habitações precárias, com um contingente populacional crescente e miserável.

Assim, o espaço do capital global se restringe ao uso dos ricos, afastando os mais pobres para

os  lugares  mais  distantes,  favorecendo  a  segregação  socioespacial  e  a  disseminação  de

problemas sociais,  como a violência.  O autor  conclui que “as  metrópoles da globalização

seriam os monstros urbanos de amanhã” (ROCHEFORD, 2002, p.10).

Balbo (2003) reforça a influencia da globalização na organização e no funcionamento

econômico, social, institucional e espacial da cidade. O autor ressalta que as desigualdades

existentes  na  cidade,  entretanto,  são  características  que  as  acompanham  deste  o  período

colonial.  A globalização,  todavia,  intensifica  as  desigualdades,  determinando  o  acesso  à

mercadoria  cidade apenas  àqueles  detentores  do  poder  de  compra.  Há,  deste  modo,  uma

restrição  de  acesso  a  determinados  pontos  da  cidade  pelas  camadas  mais  pobres,

intensificando a segregação socioespacial.

Bajo  muchos  aspectos,  las  ciudades  de  los  países  en  desarrollo  siempre  fueron
lugares de exclusión, desde su nacimiento en la época colonial y su consolidación.
La  diferencia  es  que  hoy,  en  el  contexto  de  la  globalización,  la  exclusión  es
determinada por el  valor  agregado que cada uno está  en  situación de aportar  al
producto ciudad: la globalización excluye a las personas, a los territorios y a las
actividades que no producen o no contienen algún valor de interés para la economía
mundial. (BALBO, 2003, p.307).

De Mattos (2002) destaca alguns impactos que a globalização pode trazer ao espaço

urbano. Inicialmente, o autor alerta que a globalização não gera destruição de identidade nas

cidades,  é  claro  que ela  provoca  modificações  que  se  assemelham em várias  cidades  do

mundo, no entanto, muitas preservam suas características históricas e culturais. Para o autor

seria isto que conservaria as peculiaridades entre cidades como Rio de Janeiro e Buenos Aires,

ou Londres e Paris.

Quanto as transformações que a globalização vem trazendo às grandes cidades, De

Mattos  (2002) enumera cinco.  A primeira  refere-se à  organização e ao  funcionamento da

cidade, onde as cidades mais atingidas pela globalização tendem a formar e consolidar uma

nova  base  econômica  metropolitana,  com  predomínio  da  terceirização  e  de  relações

articuladas em forma de rede, segundo o modelo flexível da indústria. A segunda trata da

reestruturação econômica sobre o mercado de trabalho. As relações de trabalho tendem a
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tornar-se  cada  vez  mais  precarizadas,  o  que  afeta  diretamente  na  qualidade  de  vida  do

trabalhador. Aparecem com este processo o aumento das desigualdades sociais, a segregação

residencial, a violência, os conflitos sociais, dentre outros.

A terceira  menciona as  transformações  resultantes  da  financeirização da  economia

mundial,  que  se  relaciona  que  com  a  oferta  crescente,  em  escala  mundial,  “de  capital

inmobiliario  legal  e  ilegal,  altamente  especulativo  y  crecientemente  oligopolizado,  que

considera a la tierra metropolitana como un medio privilegiado para su valorización y también

para su reciclaje” (DE MATTOS, 2002, s/p).  Neste contexto destaca-se o papel das elites

detentoras do capital e das terras, que aliado à ação estatal, provocam grande transformações

espaciais com a construção imobiliária e grandes projetos. A quarta reporta-se a morfologia

urbana,  pois  a  expansão das  relações  em rede  permite  uma nova  organização  do espaço

metropolitano, criando hábitos de consumo e novas relações econômicas, políticas e sociais.

Por fim, o autor alude ao fato das mudanças na paisagem das cidades, que agregam ao seu

espaço construções que dão ar global à cidade, com presença de prédios, shopping centers e

áreas de lazer cuja arquitetura e técnicas de construção estão atreladas às normas globais.

Para  Bernal  (2004),  a  dinâmica socioespacial  que rege  a  cidade de Fortaleza  gera

consequências  que  se  assemelham  a  outras  cidades  ao  redor  do  mundo.  Assim,  “a

reestruturação espacial que vem se processando no território cearense pode ser interpretada

como fruto da liberalização dos fluxos de capitais e de comércio, que são em última análise,

fruto da reestruturação produtiva no nível nacional e da globalização financeira” (BERNAL,

2004, p.52).

Analisando Fortaleza,  pode-se identificar  os  cinco impactos  levantados por  Mattos

(2002).  Pequeno (2015a) ao analisar a dinâmica socioespacial da capital cearense entre os

anos 2000 e 2010, destaca algumas características que exemplificam os impactos citados por

Mattos. Assim, a capital é o polo da região metropolitana quanto aos espaços terciários, pois

concentra grande parte dos serviços e estabelecimentos comerciais da RMF. Houve também

uma  acelerada  produção  de  shopping  centers,  tanto  em  municípios  da  RMF  (Caucaia  e

Maracanaú) quanto em Fortaleza. No caso da metrópole, a construção dos shoppings se deram

no eixo sudeste, servindo ao mercado imobiliário em expansão. 

Ocorreu também a “chegada de grandes empresas imobiliárias do Sudeste, assim como

a migração de empresários de outros setores da economia para a incorporação” (p.193). Além

disso,  a  ampliação  de  serviços  turísticos  na  capital  e  região  metropolitana,  bem como,  a

escolha da cidade enquanto cidade-sede da Copa do Mundo 2014, também foram fatores que

inseriram Fortaleza em um mercado internacional.
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3 GRANDE MUCURIPE NA PRODUÇÃO ESPACIAL DE FORTALEZA

Durante muitos anos o Mucuripe foi uma colônia de pescadores, cuja paisagem era

marcada pelo mar, areias alvas, pequenas choupanas e a prática de atividades artesanais. “O

mar é o personagem maior da gente de Mucuripe, como de todo praiano. Dele tira o sustento,

depende de suas  entranhas  para viver.  E é  dessa interação do homem com o mar que se

compõe  o  contexto  da  história  dessa  comunidade”  (GIRÃO,  1998,  p.61).  Essa  relação

continua  até  hoje,  pois  o  mar  tem grande importância  na  história  e  nas  relações  sociais,

econômicas e culturais que se desenrolam na região do Grande Mucuripe.

Raimundo Girão (1979) defende a ideia de que foi nas terras cearenses que o europeu

teve o primeiro contato com o continente sul-americano. Mais precisamente na enseada do

Mucuripe, com a chegada de Vicente Pinzón, onde plantou uma cruz no lugar protegido por

um cabo, o atual Mucuripe. Tal fato seria confirmado com a chegada de Diego Leppe, que

teria  chegado dias depois avistando o cruzeiro plantado por Pinzón,  batizando o lugar  de

Rostro Hermoso.  Esta  tese  contraria  o  que propaga a história,  que ratifica Pedro Alvares

Cabral  como  quem  primeiro  descobre  as  terras  brasileiras  em  1500,  ao  chegar  no  atual

território baiano.

O  autor  ainda  explica  que  o  topônimo  Mucuripe  seria  o  mais  antigo  dos  nomes

indígenas  na nomenclatura  geográfica.  As terminologias  que denominavam o lugar  foram

evoluindo, passando de  Macorie para  Macoripe, encontrado nos escritos de Martins Soares

Moreno  e  Moccouru,  pronunciando-se  Mocuri,  nos  registros  holandeses.  Quanto  ao  seu

significado  “a  denominação  é  túpica  e,  etimologicamente,  não  tem sido  fácil  explicá-la”

(GIRÃO, 1979, p.24).

Esta,  porém,  foi  uma  realidade  do  século  XVI,  bem  diferente  da  encontrada

atualmente. A transformação espacial do lugar, iniciou-se com maior intensidade em meados

do século XX. No início do referido século, ainda encontrava-se no Mucuripe uma pequena

aldeia de pescadores com choupanas de palha e contadas casas de veraneio de pessoas com

mais alta renda. Blanchard Girão (1998) descreve o Mucuripe de quando era bem diferente da

atualidade:  “Era  o  ano  de  1940.  Meu  pai  alugara  uma  casinha,  em  meio  a  dezenas  de

choupanas  de  jangadeiros,  no  Mucuripe,  primitiva  aldeia  de  pescadores,  precisamente  no

mesmo local em que agora se elevam os espigões de luxo, abrigo dos novos milionários”

(p.15).

Nos  anos  de  1930,  a  religião  impulsionou  a  produção  espacial  do  bairro,  com  a

construção, em regime de mutirão, da igreja no alto das dunas, local onde foi levada a imagem
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de  Nossa  Senhora  da  Saúde.  Atualmente,  segundo  Ramos  (2003),  o  novenário  de  Nossa

Senhora  da  Saúde  constitui-se  como  um  dos  elementos  definidores  da  identidade  do

Mucuripe. A religião, deste modo, aparece como agente propulsor de produção do espaço,

visto que uma igreja permite que ao seu redor se desenvolva uma dinâmica social, em função

de missas e eventos religiosos. Girão também confirma a dinâmica sociocultural promovida

pelas festas religiosas na região.

As festas da Padroeira atraem pessoas de toda a Paróquia, que se esparramam por
vários  recantos:  Farol,  Serviluz,  Praia  do  Futuro,  Morro  do  Teixeira,  Castelo
Encantado,  Morro  de  Santa  Terezinha  e  alcança  os  limites  do  Papicu.  Nestas
subdivisões  do  grande  bairro  há  outras  capelas:  Nossa  Senhora  das  Graças,  no
Serviluz, São José, no Castelo Encantado, Menino Jesus de Praga, no Papicu, sem
falar na tradicional capelinha de São Pedro, na Beira-Mar (GIRÃO, 1998, p.93).

Fonte: Arquivo Nirez

O aumento do fluxo migratório, no entanto, em direção a capital foi um  impulso bem

maior na produção e na organização espacial do bairro. Devido à grandes secas no estado do

Ceará, bem como, da questão agrária que se desenrolava no campo, Fortaleza recebeu muitos

migrantes (COSTA, 2009). No ano de 1932, com a uma grande seca, muitos sertanejos que

chegavam  a  capital  se  alojaram  na  faixa  litorânea,  pois  na  época  eram  áreas  de  pouco

interesse das classes abastadas e do capital imobiliário. Neste período, surgem as primeiras

favelas da capital – Pirambu, Zé do Padre e Mucuripe35.

35 Em Fortaleza, formou-se um aglomerado de favelas, principalmente no litoral oeste, onde se localizavam, já
nas primeiras décadas do século XX: o Arraial Moura Brasil, local de intensa prostituição; o Poço das Dragas,
onde situava o porto da cidade que entrou em decadência com a transferência do porto para o Mucuripe;  e
Pirambu, que se constituiu uma grande favela, recebendo muitos imigrantes (DANTAS, 2011). Assim, a poluição
que se estabelecia no local, aliado à miséria vivida pelos moradores da área eram motivos de repulsa desta parte
da cidade pelos mais ricos. O Mucuripe, neste período, caracterizava-se por ser um enclave na porção leste,

Figura 1: Mucuripe, década de 1950. Figura 2: Praia do Mucuripe, década de 1940. 
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As figuras 1 e 2 mostram um Mucuripe ainda cheio de elementos naturais, com um

extenso campo de dunas que se estendia do que hoje representa os territórios dos bairros

Mucuripe e Cais do Porto. Tem-se, assim, paisagens constituídas pelas dunas do Morro do

Teixeira cuja a margem é marcada pela presença via férrea e postes de energia elétrica; pela

praia com grande faixa de areia, frequentada por moradores e pescadores. 

Não se mostrava ainda uma intensa ocupações nas dunas. A presença do homem se

estabelece no frequentar e usar o mar, e na instalação de postes de eletricidade e da via férrea.

Girão (1998) relembra o Mucuripe desta época pelo olhar de  Dona Mundinha, que afirmava

viver na área “[...]  desde quando 'isto era uma pobre vila de jangadeiro, dentro dum areal

enorme' até chegar onde chegou, 'nossas casas apertadas pelos arranha-céus por tudo quanto é

canto'” (p.56).

No anos de 1940 e 1950, a quantidade de imigrantes aumenta na praia do Mucuripe,

agravando a questão habitacional que já aparecia na cidade e trazendo consigo o problema da

prostituição,  atraída  pelas  atividades  portuárias.  Girão  (1998)  descreve  a  ocupação  do

Mucuripe como um amaranhado de ruas que começaram a brotar,  pessoas com diferentes

costumes e culturas que passaram a se instalar, expansão da prostituição, que se espalhou pelo

litoral, e da pobreza, que passou a caracterizar a paisagem local.

Aí pelos anos 40/50, a  praia do Mucuripe,  então poético recanto de pescadores,
passou a receber uma população estranha, procedente de outros pontos da cidade e
do Interior. [...] Em meio a essa desordem urbanística, implantou-se ali também a
prostituição.  Não  se  distinguia  casa  séria  de  casa  “suspeita”.  A  pobreza  e  a
promiscuidade  nivelavam  a  todos.  O  Mucuripe  fez-se  um  arruamento  confuso,
perdendo  em  parte  sua  majestade  poética,  embora  com  sua  paisagem  natural
resguardada nas curvas da Volta, nas velas de suas jangadas, nas roupas típicas de
seus  pescadores,  até  nas  águas  tímidas  do  Maceió  que  até  certo  tempo  ainda
resistiam às agressões dos que ocupavam as suas margens (GIRÃO, 1998, p.32-33).

O Mucuripe, da década de 1940, era uma vila de pescadores, onde existiam pequenas

choupanas cobertas por palhas de coqueiros, cuja paisagem de pobreza era visível dentro e

fora das residências (ABREU, 2007). A renda dos moradores originava-se da pesca, realizada

pelos homens, e de trabalhos artesanais, feito pelas mulheres. Abreu (2007, p.228) ressalta

que “esse trabalho feminino, apesar de gerar pouca renda – pois era, como o trabalho dos

pescadores,  apropriado  por  atravessadores  e  intermediários  –,  complementava,  de  algum

modo, o suprimento das necessidades  básicas da família  pescadora,  além de enriquecer  o

cardápio familiar”.

enquanto local de moradia dos mais miseráveis, ou de pessoas que dependiam do mar.
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No Mucuripe daqueles tempos não havia pavimentação. A Igreja de Nossa Senhora
da  Saúde,  a  do  alto,  ficava  entre  precário  arruamento  pontilhado  de  casinhas
cobertas de palha. Durante o dia, à sombra dessas palhoças, as mulheres e filhas dos
pescadores  aguardavam  o  retorno  dos  seus  homens  trabalhando  nas  grades  de
labirinto.  Obras  de  arte  por  mãos  humildes.  Outras  ajudavam  na  manutenção
doméstica fazendo tapiocas e cuscuz com coco (GIRÃO, 1998, p.17).

Deste modo, no alto da duna onde fora construída a Igreja Nossa Senhora na Saúde

existiam casas simples, cobertas por palhas, onde as mulheres ajudavam na renda familiar, por

meio de trabalhos artesanais e culinários. Os homens, no entanto, ainda eram os chefes da

casa e sobreviviam, eles e suas famílias, do que conseguiam do mar. A mulher, entretanto,

possuía grande participação na divisão do trabalho no Mucuripe, e também na luta social.

Foi nos anos 1940, que a área do Mucuripe ganhou importância na cidade, em função

do Porto de Fortaleza que iniciou os seus trabalhos de construção. Conforme Jucá (2000), no

início do século XX, o Mucuripe era visto como uma área distante, o que proporcionou uma

resistência para a construção do porto nesta região da cidade. Para o autor, “mesmo com a

ausência de um cais,  agravada pela violência das ondas,  a  ideia  de instalar  o porto mais

distante, no Mucuripe, não era apoiada, a princípio, pela grande distância da cidade”36 (p.121).

A proposta para construção do Porto do Mucuripe data desde 1870, recomendado por

um engenheiro inglês. Em 1875, o engenheiro Jonh Hawkshaw deu continuidade ao projeto e,

em 1883,  a  obra  do  porto  foi  contratada,  sendo iniciada  três  anos  depois.  Em razão,  no

entanto, de eventos naturais, como ausência de arrecifes e violência das onda, a obra não teve

continuidade. Apenas em 1946, “o interventor Pedro Firmeza foi autorizado pelo Ministério

da Viação e Obras Públicas a iniciar a construção das obras do Porto, que também seriam

custeadas pelo Estado, por meio de acordo firmado com a União” (JUCÁ, 2000, p.124).

Jucá (2000) ainda ressalta que mesmo com a lentidão na obra, fato que prejudicou a

economia  na  cidade  por  um  período,  as  navegações  importantes  atracavam  no  porto,

tornando-se notícia divulgada em jornais da época:

Desde de junho de 1949, passaram a atracar no porto navios nacionais e estrangeiros
e o “...  acontecimento mais significativos foi  registrado a 17 de outubro quando
ocorreu... a atracação simultânea de dois navios cargueiros, fato pela primeira vez
registrado na história do porto do Mucuripe” (JUCÁ, 2000, p.127)

A vinda do porto, entretanto, despertou nova dinâmica espacial para esta porção da

cidade, principalmente quanto a organização e uso do solo. “Com os trabalhos do porto do

36 Até  meados  da  década  de  1940,  a  Ponte  Metálica,  edificada  em  1902,  era  o  local  onde  os  navios
desembarcavam  suas  mercadorias  em  Fortaleza.  Nesta  área  constituiu-se  uma  comunidade  que  vivia  dos
trabalhos desenvolvidos no porto, o Poço da Draga. A estrutura da ponte, todavia, era precária, e com o aumento
da quantidade de embarcações que chegavam à cidade era necessário a construção de um local mais adequado,
como um porto. 
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Mucuripe  em  andamento,  [...],  os  terrenos  situados  nas  proximidades  foram  sendo

valorizados. A imobiliária Antônio Diogo, em 1950, loteou uma área, que se estendia do farol

do Mucuripe até a barra do rio Cocó” (JUCÁ, 2000, p.128). As contradições começam a

aparecer no Grande Mucuripe, pois ao mesmo tempo que o porto foi um equipamento que

trouxe uma valorização e, consequentemente, um aumento do interesse dos investidores para

a região, atraiu também pessoas pobres que buscavam trabalho e que constituíram favelas no

local, bem como, estimulou a prostituição nas proximidades.

A cidade crescia e necessitava de serviços que melhor atendessem a população. “Com

o intuito de regularizar o precário fornecimento de energia, a prefeitura de Fortaleza iniciou as

obras de montagem da Usina Municipal de Luz e Força no Mucuripe, em 1952, que teria

capacidade geradora de 12.500 kw” (JUCÁ, 2000, p.112). Assim, Fortaleza até a década de

1950 possuía precária distribuição de energia, serviço fornecido pela Empresa Ceará Light,

posteriormente encampada pelo Poder Municipal. Com a mudança veio também, em 1954, a

criação do Serviço de Luz e Força em Fortaleza – Serviluz. Este nome hoje ainda é lembrado,

pois designa uma grande área de favela localizada no Grande Mucuripe.

O Mucuripe torna-se, também nesta década, um polo portuário e industrial da cidade.

Com a instalação do porto, chegaram armazéns e depósitos, casas comerciais, moinhos de

trigo e indústrias ao local. Em 1954, inaugurava-se o terminal oceânico da Esso Standart do

Brasil (Figura 3), onde ao lado encontra-se a via férrea, galpões e maquinário utilizado no

porto. Em 1966, instalou-se a Fábrica de Asfalto de Fortaleza (ASFOR)37 (Figura 4), com o

37 Atualmente, é denominada Lubrificante e Derivados de Petróleo do Nordeste (LUBNOR).

Figura 3: Terminal da Esso. Figura 4: ARFOR. 

Fonte: Arquivo Nirez Fonte: Jornal da Petrobrás (set. 1993)
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terminal de Gás Butano. A instalação de uma indústria desse porte no Mucuripe marca uma

nova etapa da história de Fortaleza. É o moderno marcando presença. Além de equipamentos,

a  região  também  recebeu  infraestrutura,  como  a  construção  do  Ramal  Ferroviário  do

Mucuripe, em 1941, que partia da Parangaba (Antiga Estação Arronches). A via facilitou o

transporte de carga para o porto, inicialmente de café proveniente da Serra de Baturité. Hoje o

serviço ferroviário é realizado pela empresa Transnordestina Logística, que transporta vários

tipos de mercadorias.

Com o porto, chegam também as obras urbanísticas, como a abertura da atual Avenida

da Abolição  em 1948.  A via  foi  construída  no  alto  da  duna,  próximo a  Igreja  de  Nossa

Senhora  da  Saúde.  Depois,  na  década  de  1960,  surgiu  a  Avenida  Beira-Mar,  onde  antes

situava-se a Rua da Frente. Na obra de Girão (1998) a Rua da Frente é descrita como uma

Babel,  local  de  grande  circulação  das  pessoas  que  moravam  nas  proximidades:  “Uma

misturação total de gente. Famílias veteranas, netos e filhos de velhos jangadeiros, pobres

arruinados que se foram abrigar naquela praia miserável. E muitas, numerosas prostitutas38”

(p.130).

A construção da avenida Beira Mar, nos anos de 1960, trouxe consigo novos fluxos e

serviços  para  aquela  área,  atraindo  investimentos  em  restaurantes,  hotéis  e  edifícios

residenciais de alto padrão, cuja edificação se intensificou nos anos de 1980 e 1990. Na visão

dos  antigos  moradores,  a  construção  da  avenida  fez  do  Mucuripe  “[…]  uma  espécie  de

Copacabanazinha…  onde  um  palmo  de  terra,  que  nada  valia  ao  tempo  da  aldeia  de

pescadores, custa agora um dinheirão” (GIRÃO, 1998, p.183-184). 

Foi  um  período  de  reorganização  espacial  da  cidade,  que  se  volta  para  o  mar,

valorizando os espaços litorâneos, que antes eram habitados especialmente por população de

baixa renda. Há, também neste contexto, uma remoção em massa das populações litorâneas,

bem como o  surgimento  de  movimentos  de  resistência  por  parte  destas  populações,  cuja

finalidade era permanecer em seus locais de moradia. Conforme Costa (2005) a construção da

avenida Beira Mar proporcionou nova dinâmica nos espaços litorâneos de Fortaleza.

A construção da avenida Beira Mar, nos anos de 60, expulsa a zona de prostituição
para área do Farol do Mucuripe (Serviluz) e os pescadores para o alto das dunas e
para a rua Manuel Jesuíno, na Varjota, onde foi construída a Vila dos Estivadores,
em 1945. A avenida Beira Mar, local de residência de veraneio, na década de 60,

38 Nogueira (2006) lembra que a região do Mucuripe sempre foi reduto de jangadeiros e prostitutas. Estas se
espalhavam pela Rua da Frente, a espera de trabalho. Com a construção da Beira-Mar,  as prostitutas foram
expulsas de seu local de trabalho, pois o desenvolver do turismo litorâneo pedia a exposição de belas paisagens.
“A ideia era encurralar a prostituição de vários pontos da cidade, concentrada principalmente na área central e
nas proximidades do porto antigo, para as imediações do farol abandonado '(...) onde não residiam famílias de
classe média que pudessem ser perturbadas com a vida noturna dos cabarés'” (p.56). 
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transforma-se, na década de 70, na principal zona de lazer da cidade (COSTA, 2005,
p.78).

Conforme Ramos  (2003),  a  partir  de  1980,  famílias  de  pescadores  fixaram-se  nas

encostas do Morro do Teixeira, expulsos pela onda de modernização que chegava a cidade.

Assim, os moradores das vilas de pescadores “foram atirados de suas choupanas para as dunas

próximas: o Morro do Teixeira, o de Santa Terezinha, o Castelo encantado. Muitos já vivem

no Farol – nominado Vicente Pinzón pela Prefeitura – ou precisam de ônibus para chegar às

suas casinhas” (GIRÃO, 1998, p.87).

Ainda neste período, o Governo do Estado do Ceará iniciou o programa de remoção de

favelas. Neste contexto é construído o Conjunto Santa Terezinha, possuindo quatro etapas,

edificadas entre os anos 1980 e 1983, pela Fundação Programa de Assistência às Favelas da

Região Metropolitana de Fortaleza – PROAFA. Ramos (2003) ressalta que “o objetivo da

criação  do  Conjunto  Santa  Terezinha  era  abrigar  os  moradores  das  favelas  próximas  ao

Mucuripe, e assim deixar a área livre para a nova demanda social que chegava ao bairro”

(p.72).

Fonte: Anna Emília Maciel Barbosa (2012)

Conforme Girão (1998) a urbanização do Morro do Teixeira trouxe inegável melhorias

nas  condições  de  habitabilidade  para  a  população.  Neste  morro,  encontravam-se  as

comunidade Santa Terezinha, Castelo Encantado e Vicente Pinzón. O autor acrescenta que

dentre as medidas tomadas pelo poder público, sobressaem-se: a limpeza do sopé do morro,

construção de um escadaria, plantação de relva para fixar a duna, e melhora nas condições de

Fonte: Jornal O POVO (2014)

Figura  5:  Prédio  residencial  às  margens  do  morro
Santa Terezinha. 

Figura 6: Mirante Santa Terezinha. 
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habitabilidade no morro. Oculto a este processo, todavia estava, o interesse imobiliário, pois

pouco tempo depois iniciou-se a construção de um prédio residencial em frente ao Iate Club

(Figura 5), situado entre o trilho e campo de dunas, onde parte da via férrea passa na calçada.

A valorização da área promoveu uma intensa procura por parte do capital imobiliário, que

desprezou as leis urbanísticas e de segurança em nome do lucro.

As intervenções realizadas no morro, foram uma forma de fixação dos mais pobres

nesta região, deixando a orla livre para o turismo e o mercado imobiliário que se expandia.

Assim, as poucas casas de tijolos,  usadas para veraneio,  e qualquer resquício da vila dos

pescadores  foram  retiradas,  colocando  em  seu  lugar  vitrines  e  grandes  prédios.  A

modernização chegara ao Mucuripe de forma excludente,  quanto ao uso e apropriação do

espaço.  

Mas aos poucos, o turismo também passou a subir o morro, quando estabeleceu-se o

Mirante de Santa Terezinha. O local era um destaque nesta região, principalmente nos anos de

1990. Tratava-se de uma área destinada ao turismo, de onde se podia ver uma bela paisagem

da cidade, formada pelo mar e os prédios que despontavam no solo mucuripense. Para servir

melhor os visitantes,  era rodeada de bares e restaurantes,  bastante frequentados na época.

Segundo  Ramos  (2003),  no  período  de  movimentação  de  turistas,  o  lugar  encontrava-se

“bastante valorizado, tornando-se também alvo da especulação imobiliária. Grande parte do

morro está urbanizado, não apresentando característica de favela” (p.72). 

Nos anos 2000, contudo, o local entra em decadência e atualmente quase não há mais

restaurantes e bares funcionando, assim como, turistas. A população buscou alternativas de

revitalizações  com apresentações  culturais,  movimentos  sociais,  mídia pelas  redes sociais,

mas isto não barrou o processo de decadência.  Na figura 6, verifica-se o abandono do local

marcado pela sujeira no anfiteatro, que por mais de duas décadas de contrapôs a beleza da

vista  obtida daquele lugar.  A foto,  retirada antes  da última reforma revela inicialmente o

abandono da área desde a primeira década dos anos 2000. Além disso, os prédios a frente

confirmam o intenso processo verticalização da área, que oculta o mar, na imagem.

No ano de 2011, foi iniciado um projeto no morro, que previa, conforme Anjos (2013),

“a contenção do morro e ações de paisagismo em 4,6 hectares. (…)  Na Praça do Mirante,

estavam  previstos  equipamentos  de  ginástica,  mesas  para  dominó  e  xadrez,  anfiteatro,

parquinho para crianças e quiosques para cooperativas”. As obras, todavia, paralisaram e a

paisagem do Morro do Mirante ficou repleta de obras inacabadas, lixo depositado de forma

inadequada e grandes reclamações acerca da violência.  Em 2014, reiniciou-se as obras de

revitalização. O projeto não é muito diferente do proposto de 2011, no entanto, agora prevê
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dois bondinhos que levarão as pessoas até o mirante. Em 2015, a obra foi concluída, sem os

bondinhos, mas melhorando a estrutura física do local. 

Foi também na década de 1990 que a Praia do Futuro, mais precisamente em 1999,

começa a voltar-se mais intensamente para o turismo. Segundo Maciel (2012), neste ano a

Associação dos Empresários da Praia do Futuro em conjunto com Secretaria de Turismo do

Estado do Ceará (SETUR) lançaram o Projeto Turístico “Esta Praia  Tem Futuro”,  com a

finalidade de resolver  problemas  infraestruturais  da área,  tornando-a uma nova vitrine na

cidade a ser frequentada pelos turistas, brasileiros e estrangeiros, e pela população local. Para

tanto, além de melhorias urbanísticas houve investimento em barracas de praia, que serviriam

de bares, restaurantes e casas de shows a beira-mar. Atualmente é a maior praia urbana de

Fortaleza  (agregando  os  territórios  dos  bairros  Praia  do  Futuro  I  e  II),  sendo  bastante

conhecida pela população e pelos turistas (PMF, 2011).

Houve ainda, entre os anos 2009 e 2010, uma grande polêmica envolvendo o Grande

Mucuripe,  acerca  da  instalação  do  Estaleiro  Promar  Ceará,  que  conforme o  Governo  do

Estado do Ceará, seria instalado em Fortaleza, mais precisamente na Praia do Titanzinho39,

localizada no Serviluz, que atualmente se constitui como uma grande área de ocupação da

cidade no bairro Cais do Porto. O Estaleiro Promar Ceará, uma criação das empresas PJMR e

SkG, foi o ganhador da licitação da Transpetro para construção de oito navios gaseiros.

Apesar  do  interesse  demonstrado  pelo  Governo  do  Estado  para  a  instalação  do

equipamento, este fato não foi possível. O grande entrave para a construção do estaleiro no

Mucuripe foi  um conflito  existente  entre  duas  esferas  políticas,  o  Governo do Ceará  e  a

Prefeitura  de  Fortaleza.  O governo  do Estado via  vantagem no projeto,  visto  que  ele  se

encaixava na política de modernização que vinha se empreendendo no estado. Este colocava,

assim, os benefícios que o equipamento poderia trazer, como geração de emprego e atração de

investimentos. A prefeitura de Fortaleza, entretanto, não concordou com o projeto, pois ia de

encontro com os planos que o poder local possuía para área, denominado de Projeto Aldeia da

Praia. Para tanto, a prefeitura alertava quanto as desvantagens de se instalar um estaleiro em

um centro urbano40. Assim, em julho de 2010, o Governo Federal em acordo com o poder

39 O  Titanzinho  é  a  denominação  dada  a  uma  área  onde  residem  pessoas  de  baixa  renda,  localizada  nas
proximidades do Porto do Mucuripe.  Sua praia é famosa pela prática do surf,  sendo local  de instalação de
projetos sociais e escolas de surf voltados para as crianças da comunidade. Segundo moradores, o nome da área
advém do nome das máquinas utilizadas na construção do paredão no Porto do Mucuripe, chamadas “Titan”. A
população ocupou a área na década de 1970, quando a Companhia Docas a transferiu da Praia Mansa para a
então chamada área do Titanzinho (MAIA, 2013).
40 Conforme Couto, Couto e Teixeira (2005) são várias as desvantagens de se instalar um estaleiro em um centro
urbano, principalmente, se este for um destino turístico. As principais, e mais citadas de acordo com os autores,
são: produção de resíduos; lamas nos arruamentos; produção de poeiras; poluição do solo e da água e danificação
das  redes  de  drenagem;  impacto visual;  ruído;  aumento do  volume de  tráfego  e  ocupação  da  via  pública;
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municipal de Fortaleza estabeleceu que o estaleiro não seria construído em Fortaleza, sendo

transferido  para  o  Complexo  Industrial  e  Portuário  de  Suape,  em Ipojuca,  no  Estado  de

Pernambuco.

Assim,  durante  todo o  século  XX e  na  primeira  década do século  XXI o Grande

Mucuripe passou por uma série de transformações espaciais, permitindo que esta região da

cidade deixasse de ser apenas uma área de habitação precarizada, integrando-lhe uma série de

funções, dentre elas: portuária, industrial, turística e residencial. Tais atividades despertaram o

interesse  do  capital  imobiliário  para  esta  porção  da  cidade,  permitindo  que  ela  se

transformasse  num  misto  de  opulência  e  miséria  (ARAÚJO;  CARLEIAL,  2003),  onde

famílias de renda média e alta convivem ao lado de áreas de favelas. 

Um bom exemplo  é  a  realidade  encontrada  no  bairro  Mucuripe,  onde,  ao  mesmo

tempo em que se encontra um núcleo de favela as margens de um riacho que corta o bairro 41,

tem-se prédios cujos apartamentos custam até 6 milhões de reais sendo construídos na foz do

mesmo riacho42. A Operação Urbana Consorciada do Parque Foz Riacho Maceió43 assinada

entre  a  Prefeitura  de  Fortaleza  e  a  Nordeste  Participações  Ltda.  (NORPAR)  tem  como

objetivo  recuperar  a  foz  do  riacho  Maceió  e  construir  um  empreendimento  imobiliário

destinado a moradia e atividade hoteleira. Assim, na parte do riacho próximo a praia tem-se

hoje um belo parque e a construção do empreendimento, mas acima no riacho encontra-se

uma área antiga de habitações precárias. Este é apenas um dos vários paradoxos existentes na

área que mostra as desigualdades e contradições produzidas na cidade.

O Grande Mucuripe, deste modo, é este espaço escolhido pelo capital para concentrar

investimentos, que ao poucos vai tomando as reservas de solo, atualmente ocupadas pelos

mais  pobres.  Desde a instalação do porto,  novos investimentos  públicos  ou  privados são

direcionados para esta parte da cidade com o objetivo de acumulação de capital. Assim, pouco

a pouco, o mercado imobiliário vai encurralando as populações mais pobres, que tendem a ser

removidas direta ou indiretamente para a benefício do capital.

3.1 Projetos em destaque no Grande Mucuripe

Mais recentemente, no Grande Mucuripe novos equipamentos foram instalados, o que

já influenciou no fluxo de pessoas e de mercadorias nesta região, bem como na realidade

habitacional. Essa produção espacial incessante apoia-se numa constante destruição criativa

danificação do espaço público.
41  O texto refere-se a Favela do Maceió, também conhecida como do Saboré.
42  Informação retirada Jornal Diário do Nordeste, do dia 12 de março de 2014, coluna de Egídio Serpa.
43 A Lei 8503/2000 autoriza e estabelece as diretrizes da Operação Urbana Consorciada Parque Foz Riacho 
Maceió, no bairro Mucuripe.
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com  fins  de  acumulação  capitalista  e  absorção  do  capital  excedente  no  espaço  urbano

(HARVEY, 2006a, 2009b, 2013c). Deste modo, surgem na paisagem projetos de revitalização

urbana, Grandes Projetos Urbanos (GPU), projetos de embelezamento urbanístico, instalação

de infraestrutura e grandes equipamentos de origem pública ou privada.

Analisando  o  desencadear  dos  processos  que  se  instituem na  produção  do espaço

urbano, e apoiando-se em Souza e Rodrigues (2004), pode se afirmar, que nos últimos anos,

houve a  ocorrência  de  uma reforma urbanística  na  cidade.  Os autores  se  referem a  “um

conjunto de intervenções físicas no espaço urbano, como obras de embelezamento, construção

de  praças,  monumentos,  abertura  de  ruas  e  avenidas  etc”  (p.61),  processo  apenas

infraestrutural,  sem  intervenção  social.  Em  Fortaleza,  processo  semelhante  ocorreu,  em

especial, no período de preparação da cidade para a Copa 2014. Não houve, em meio estas

transformações espaciais, uma preocupação em diminuir os índices de desigualdade social e

de segregação, mas apenas criar o espetáculo a ser visto pelos turistas e por uma pequena

parcela de fortalezenses.

Fonte: Google maps (2009) – Adaptado por Anna Emília Maciel Barbosa

Figura 7: Locais de instalação de alguns projetos na cidade de Fortaleza.   
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Neste capítulo, após focar nas mudanças ocorridas na organização socioespacial no

Grande  Mucuripe  no  decorrer  de  sua  história,  elencou-se  três  grandes  projetos  que  se

estabelecem sobre o solo fortalezense, na região estudada: Terminal de Passageiros do Porto

de Fortaleza,  Veículo  Leve Sobre  Trilhos  (VLT)  e Shopping RioMar  (Figura  7),  além da

inserção da capital  no turismo global.  A linha amarela na figura destaca dois importantes

eixos de mobilidade da área estudada, a esquerda parte do Ramal Parangaba Mucuripe e a

direita  a  Avenida  Santos  Dumont.  Assim,  destaca-se (de cima para  baixo)  o  Terminal  de

passageiros situado na Praia Mansa, dando uma continuidade a zona portuária do Mucuripe; a

linha por onde passará parte do VLT, que está dentro da área em estudo; e a localização onde

foi instalado o shopping RioMar e o Complexo Evolution. 

Reconheceu-se  como  projetos  importantes  para  a  expansão  da  área  construída  no

Grande  Mucuripe,  bem  como  para  a  economia  da  cidade  e  até  do  Estado.  Apesar  do

equipamentos, em aparência, apresentarem funções bem distintas, todos estão inseridos no

processo de modernização de Fortaleza e sua abertura para os interesses do capital privado,

seja local ou global.

O primeiro equipamento a ser apresentado é o Terminal Marítimo de Passageiros do

Porto  de  Fortaleza,  classificado  como  um  Grande  Projeto  Urbano,  que,  construído  com

dinheiro público, corresponde aos interesses e pretensões de uso da iniciativa privada. Para

Monteiro  e  Andrade  (2012)  a  finalidade de  um  GPU  é  “atender  às  demandas  do  setor

empresarial  e  imobiliário,  compondo  um  rol  de  ações  que  viabilizarão  uma  completa

transformação da área” (p.23), objetivo buscado pelos gestores do Ceará.

O Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), conforme o Portal da Transparência44, é um trem

urbano de passageiros, com tamanho que permite a estrutura de trilhos se encaixar no meio

urbano existente.  Em Fortaleza,  o  Ramal  VLT Parangaba-Mucuripe  servirá  de  ligação da

região hoteleira45 ao centro da cidade (na integração com a Linha Sul do Metrofor) e à região

do  bairro  Parangaba.  Sua  instalação  requer  um  elevado  número  de  desapropriações,

principalmente em locais de solo valorizado, fato que tem despertado os movimentos sociais e

atrasado as obras.

O shopping center RioMar instalou-se em uma área já valorizada da capital, no bairro

Papicu, mas que tem como característica a problemática habitacional e áreas de especulação

imobiliária. Chegou para competir comercialmente com outros shoppings centers da capital.

Em seu projeto trouxe, também, empreendimentos que abrangem os setores residencial e de

44  Disponível em http://www.portaltransparencia.gov.br/copa2014/fortaleza/mobilidade-urbana/vlt-parangaba-
ucuripe/. Acesso em 17 fev 2012.
45 No projeto existe uma estação situada no final da avenida Beira-Mar, no bairro Mucuripe.

http://www.portaltransparencia.gov.br/copa2014/fortaleza/mobilidade-urbana/vlt-parangaba-ucuripe/
http://www.portaltransparencia.gov.br/copa2014/fortaleza/mobilidade-urbana/vlt-parangaba-ucuripe/
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negócios. É uma Operação Urbana Consorciada entre Prefeitura Municipal de Fortaleza e MD

CE Nova Aldeota Empreendimentos Ltda. (Moura Dubeux).

3.1.1 Terminal Marítimo de Passageiros – Porto de Fortaleza

O Terminal Marítimo de Passageiros do Porto de Fortaleza, localizado no bairro Cais

do Porto, é um dos Grandes Projetos Urbanos que chegaram à cidade no contexto da Copa do

Mundo 2014. Trata-se de um projeto do Governo Federal, oriundo do Programa de Aceleração

do Crescimento (PAC) da Copa, em parceria com a Companhia Docas do Ceará (CDC). Foi

iniciado em março de 2012 e orçado em aproximadamente em R$ 202,6 milhões. Segundo

Caruso Júnior (2011), este equipamento está localizado na Praia Mansa46, ocupando uma área

de 9,5 ha, sendo 4,1 ha destinado a um patio para contêineres (Figura 8). Haverá,  assim,

implantação  de  infraestrutura  portuária  e  construção  do  terminal  de  passageiros,  sendo

constituído por duas edificações: a estação de passageiros e a área de bagagens.

O terminal de passageiros oferece serviços para passageiros e operadores de cruzeiros,

possuindo  um  cais  preferencial  para  transatlânticos  e  transoceânicos.  Na  estação  de

passageiros pode ser encontrado áreas comerciais,  cafés,  acesso a internet,  ambulatórios e

representação de todos os órgãos de operação turística e alfandegária (Polícia Federal, Anvisa

e Receita Federal) (CARUSO JÚNIOR, 2011). A entrega do terminal foi em junho de 2014

para  a  Copa de  2014,  no  entanto,  todo o complexo não havia  sido finalizado,  ficando o

restante da obra a ser continuada em agosto do mesmo ano. Alguns navios já se utilizaram das

instalações  do  terminal,  sendo  primeiro  utilizada  pelo  cruzeiro  MSC Divina,  que  trouxe

torcedores mexicanos para o jogo Brasil e México, durante a Copa do Mundo. 

A construção do terminal visa à atender o aumento do turismo no município, a partir

da  evolução  na  oferta  de  roteiros,  de  navios  maiores  e  luxuosos  e  viagens  temáticas.

Atualmente, o Porto de Fortaleza opera 10% de suas atividades como HOMEPORT (porto de

embarque, porto de origem e retorno de viagem), pretendendo para 2020 um aumento de  20%

nesta função (CARUSO JÚNIOR, 2011). A empresa responsável pela obra é a Constremac-

Serveng, atuante em outros projetos portuários no Nordeste, como Alagoas, Pernambuco e

Rio Grande do Norte.

46 Segundo Rebouças (2010), em razão da instalação de um prolongamento rochoso na ponta do Mucuripe houve
uma mudança na dinâmica costeira, o que permitiu o transporte de sedimentos pela corrente de deriva litorânea.
Estes acumularam-se na bacia portuária, “assoreando o canal do porto e formando um banco arenoso na parte
interna do dique de proteção, soterrando o antigo  cais dos Petroleiros e formando a Praia Mansa” (p.31). Na
década de 1950, conforme o autor, já existia uma área de 8 há de praia e na década de 1970, com cerca de 13 ha
de área, foi ocupada por famílias que logo foram removidas para o Serviluz. Seu uso, desde então, restringia-se
ao turismo.
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No ano de 2015, entretanto, refletiu o quanto o uso do equipamento é feito de forma

esporádica, não compensando o gasto realizado. Atualmente, o espaço, com vista para o mar,

presente no terminal está sendo alugado para eventos: shows, desfiles e festas. Um uso não

previsto em seus objetivos de construção e que comprovam o mal uso do dinheiro público. 

Dantas (2006a) lembra que as cidades litorâneas tropicais tenderam a constituir-se, no

fim do século XX, em cidades turísticas, fortalecendo a valorização do espaço litorâneo, com

a adoção de práticas modernas. Dentre as transformações espaciais que ocorrem na cidade, em

grande parte as localizadas no litoral, muitas são voltadas para o uso turístico. Silva (2008)

entende o turismo como uma atividade lucrativa e algo que as cidades nordestinas não podem

abrir mão, entretanto, é necessário destacar a forma como o trabalhador é explorado nesta

atividade,  dentre  outros  impactos  socioambientais  causados,  consequente  dos  moldes

neoliberais de produção do espaço.

Figura 8: Localização do Terminal Marítimo de Passageiros. 

Fonte: CARUSO JR (2011)

Figura 9: Terminal Marítimo no período da Copa 2014. 

Fonte: Jornal O Estado (2014)
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O  terminal  de  passageiros  não  será  administrado  pelo  Poder  Púbico,  mas  pela

Companhia  Docas  do  Ceará,  mesma administradora  do  Porto  do  Mucuripe.  Por  ser  uma

empresa de economia mista, emprega investimentos públicos e privados. A especulação que

se faz é a valorização do solo daquela região, em razão da nova função agora agregada ao

porto.  No  entanto,  nenhuma  mudança  aparente  foi  realizada,  até  o  ano  de  2015,  nas

intermediações do porto que vislumbrasse grandes investimentos do capital imobiliário, como

ocorreram nas cidades Nova Iorque ou Buenos Aires.

3.1.1.1 Portos do Ceará: Fortaleza e Pecém

A presença do Porto de Fortaleza dentro da cidade, fato que há anos impediu o seu

crescimento urbano e incentivou a construção do Complexo Industrial e Portuário de Pecém,

foi  de  grande  relevância  para  a  instalação  do  Terminal  de  Passageiros,  em razão  da  sua

proximidade com o setor turístico da cidade. Além disso, um espaço ocioso situado na Praia

Mansa,  área  não  habitada  e  pertencente  à  União,  facilitou  o  processo  de  construção  do

terminal.

Um dos objetivos do equipamento é trazer maior dinâmica ao porto, pois sua obra vem

junto à expansão da área de bagagem, o que favorecerá ao movimento e acumulado de carga.

Estimulará  também a  competição  com o  Porto  do  Pecém,  que  surgiu  da  necessidade  de

ampliação das atividades portuárias no Ceará. Segundo Batista (2005), o porto de Fortaleza

não precisava se expandir para funcionar melhor, mas não possuía a infraestrutura adequada

para atender o quadro industrial, bem como, as pretensões do Governo na década de 1990.

Quando pensado o Porto de Fortaleza, a sua localização era um ponto importante, por

isso foi construído em uma porção da cidade pouco habitada na época, já que a cidade, ainda

pequena, situava-se longe do porto (BATISTA, 2005). Não foram, ainda conforme a autora,

tomadas  medidas  que  impedissem  a  ocupação  no  seu  entorno.  Assim,  ao  seu  redor,

instalaram-se  industrias  e  populações  que serviam de mão de  obra  para  o  porto,  ou  que

dependiam da pesca e da prostituição para sobreviver. Estabeleceu-se, ainda um processo de

valorização fundiária,  devido a  proximidade ao setor  turístico  e  hoteleiro  da cidade,  bem

como ser uma área de marinha. Refere-se a uma área, deste modo, que passou a ser apropriada

por diferentes grupos, para fins variados.

As instalações do Porto do Mucuripe (figura 10) estão numa área de 35.072m². A

imagem mostra  delimitado pela  linha  lilás  a  área  do Porto  do Mucuripe,  composta pelos

moinhos, Praça Amigos da Marinha e zona de carga e descarga de contêineres. Abaixo as

imagens retratam os moinhos e a entrada do Porto do Mucuripe. No seu entorno,  encontram-
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se: três moinhos de trigo – Moinho Dias Branco, Moinho Fortaleza e o Moinho Cearense;

nove distribuidoras de combustíveis; a refinaria LUBNOR o parque de triagem da Companhia

Ferroviária do Nordeste – CFN; e uma fábrica de margarina e gordura vegetal hidrogenada

(BATISTA, 2005).

Figura 10: Porto do Mucuripe. 

Fonte: Google Earth/Registro próprio

A autora destaca que com a Lei  nº 8.360/93, cujo objetivo é a modernização dos

portos no Brasil,  foram realizadas  mudanças  na estrutura organizacional  e  operacional  do

Porto do Mucuripe,  como:  “[…] promover  a  escalação de  mão de obra  avulsa  de forma

consensual, através de regras estabelecidas em Convenção Coletiva de Trabalho firmada entre
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os Sindicatos dos Operadores e dos Trabalhadores, junto à OGMO” (p.141); estabelecer “[…]

a parceria  com a iniciativa privada,  o que permitiu obter maior  eficiência operacional  do

porto,  ampliação  da  movimentação  de  cargas  e  mobilização  de  recursos  para  novos

investimentos” (p.141); “[…] no campo da gestão e administração, foram modernizados os

sistemas  de  planejamento,  informação  e  controle,  implantando  o  novo modelo  de  gestão

organizacional” (p.141).  

Assim, a partir de 2001, quase todos os serviços do porto eram prestados por empresas

privadas,  à  exceção do armazenamento de  mercadorias.  Aliado a estas  medidas,  também,

foram reduzidos  os  custos  da  mão  de  obra  e  o  valor  da  tarifa  portuária,  e  aumentado a

produtividade  dos  trabalhadores  (BATISTA,  2005).  Tais  providências  acompanharam  o

modelo  de  modernização,  pautado  em  práticas  neoliberais,  com  o  uso  de  mão  de  obra

terceirizada, diminuição de gastos por parte do Estado e aumento de ganhos para as empresas

privadas.

O porto, no entanto, não conseguiu atender algumas demandas como: o aumento do

calado, pois o existente no porto era de 10m, batimetria insuficiente para atracamento dos

navios atuais; necessidade de uma expansão, algo impedido pelas ocupações no entorno; o

Estado  também  almejava  agregar  um  complexo  industrial  ao  porto,  fato  também

impossibilitado pela restrição de área expansível. É nesse contexto que cria-se o projeto do

Porto de Pecém.

Para Teles (2013), o Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP) é um grande

empreendimento  constituído  pela  integração  entre  um porto  e  indústrias  de  base,  que  se

localiza entre dois municípios da Região Metropolitana de Fortaleza: Caucaia e São Gonçalo

do Amarante. Idealizado na década de 1960, mas só posto em prática a partir dos anos 2000,

com a instalação do porto e  da infraestrutura básica para seu funcionamento,  o  CIPP foi

inaugurado em 2002. É na década de 2000, também, que aparecem as primeiras indústrias.

Para Batista (2005) o porto foi “projetado no modelo dos portos fordistas, ou seja, com a

finalidade de atender grandes indústrias, sobretudo, indústrias de base, siderúrgica e refinaria”

(p. 147). “O complexo industrial encontra-se, ainda, em fase de consolidação com indústrias

já  instaladas  e  em  funcionamento  e  outras  em  processo  de  implantação  e  algumas  em

previsão” (TELES, 2013, p.11).

É importante destacar que os portos cearenses estão sobre administração de grupos

diferentes.  O  Porto  de  Fortaleza  é  administrado  pela  Companhia  Docas  do  Ceará,  uma

sociedade de economia mista, que além de administrar, explora comercialmente o porto.  Já o

Porto do Pecém é administrado e explorado comercialmente também por uma empresa de
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economia mista, a  Companhia de Integração Portuária do Ceará – CEARÁPORTOS. Estas

trabalham com objetivo  de  aumentar  a  lucratividade  das  atividades  portuárias.  Conforme

CDC, o acumulado do Porto de Fortaleza em 2013 foi de 4,9 toneladas em mercadorias47; o

Porto  do  Pecém,  segundo  CEARÁPORTOS,  acumulou  6,3  milhões  de  toneladas  em

mercadorias48. 

3.1.1.2 Grandes Projetos Urbanos (GPU)

Os  Grandes  Projetos  Urbanos  são  grandes  obras  realizadas  com  o  objetivo  de

promover uma reforma urbanística em determinada área, em geral interessante ao capital. São

apresentados  pelo  Poder  Público  como  uma  forma  de  solucionar  questões  sociais  e

econômicas de determinados lugares. Obedecendo ao planejamento urbano e estratégico, seu

real objetivo, todavia, é incluir as cidades no processo de competição urbana, transformando

áreas esvaziadas em locais atrativos à atividades lucrativas, como o turismo e a construção

civil,  beneficiando os incorporadores e promotores imobiliários a partir  a ação pública.  A

medida que os projetos urbanos se instalam nas cidades, a competição entre elas se acentuam,

na disputa pelos investimentos (SOMEKH; CAMPOS NETO, 2005).

Los grandes proyectos urbanos consisten en operaciones de renovación urbana em
gran escala que producen al menos tres modificaciones claves en la estructura de la
centralidade de las actuales metrópolis: una modificación en la rentabilidad de los
usos  del  suelo;  una  modificación  funcional  y  físico  espacial  da  áreas  centrales
estratégicas; e una modificación de los mecanismos de gestión pública (CUENYA,
2011, p.186).

Na América Latina, os GPUs não são um fato novo (LUNGO; SMOLKA, 2005). Eles

aparecem no início do século XX em muitas cidades, possuindo como atores principais as

iniciativas pública e privada, incluindo capital nacional e internacional. Os GPUs nas cidades

latino-americanas transformaram setores e até mesmo cidades inteiras, acentuando o processo

de segregação. Eles também pretendem criar novas áreas econômicas (os enclaves territoriais,

por vezes) capazes de promover um ambiente protegido da pobreza urbana e da violência, e

mais favorável ao investimento privado nacional ou internacional49. 

47COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ. Porto de Fortaleza atinge movimentação de 5 milhões de toneladas 03 
jan. 2014. Disponível em: <http://www.docasdoceara.com.br/noticias/porto-de-fortaleza-atinge-marca-dos-5-
milhoes-de-toneladas-de-cargas-movimentadas-em-2013>. Acesso em: 14 mai. 2014.
48CEARÁPORTOS – Companhia de Integração Portuária do Ceará. Pecém ultrapassa seis milhões de toneladas 
movimentadas 451 navios operaram no porto do Pecém de janeiro a dezembro de 2013, movimentando 6,3 
milhões de toneladas de mercadorias. 16 jan. 2014. Disponível em: 
<http://www.cearaportos.ce.gov.br/index.php/informacoes/listanoticias/529-pecem-ultrapassa-seis-milhoes-de-
toneladas>. Acesso em: 14 mai. 2014.
49 “They also aim to create new economic areas (sometimes territorial enclaves) able to foster an environment

http://www.cearaportos.ce.gov.br/index.php/informacoes/listanoticias/529-pecem-ultrapassa-seis-milhoes-de-toneladas
http://www.cearaportos.ce.gov.br/index.php/informacoes/listanoticias/529-pecem-ultrapassa-seis-milhoes-de-toneladas
http://www.docasdoceara.com.br/noticias/porto-de-fortaleza-atinge-marca-dos-5-milhoes-de-toneladas-de-cargas-movimentadas-em-2013
http://www.docasdoceara.com.br/noticias/porto-de-fortaleza-atinge-marca-dos-5-milhoes-de-toneladas-de-cargas-movimentadas-em-2013
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Dentre  as  inúmeras  consequências  dos  GPUs  sobre  o  solo  urbano  tem-se  sua

valorização. Cuenya (2011) enumera as fontes de origem dos grandes projetos: investimento

em infraestrutura; modificações no uso do solo e na quantidade de edificações; investimentos

privados em empreendimentos imobiliários e edifícios para a classe média e alta. Há, assim,

uma abrupta mudança no valor da terra, no momento de instalação do grande projeto. Esta

mudança abrupta é entendida por Vainer, Oliveira e Lima Junior (2012) como rupturas.

Para estes autores, os grandes projetos “poderiam ser definidos como uma intervenção

que instaura rupturas na cidade, entendida esta como espaço social multidimensional” (p.16),

ou seja, “, os grandes projetos urbanos desencadeiam rupturas nos espaços físico e social, em

suas  múltiplas  dimensões,  e  contribuem  para  a  consolidação  de  mudanças  na  dinâmica

socioespacial,  caracterizadas  por  reconfigurações  escalares  e  efeitos  de  desenvolvimento

desigual  na  escala  local”  (p.16).  Eles  explicam  que  os  grandes  projetos  possuem  uma

tendência  a  produção  de  rupturas  na  dinâmica  imobiliária  e  na  formação  dos  preços

fundiários. O Estado também é atingido por tais rupturas ao produzir “exceções ou renúncias

fiscais ou urbanísticas que oferecem ao grande projeto um espaço legal formatado segundo

suas necessidades' (p.16), ou seja, ao invés do Poder Público caminhar conforme a legislação,

ele rompe a regra, mudando sua forma de agir diante da produção espacial. 

Conforme  Lungo  e  Smoka  (2005)  os  GPU  na  América  Latina  abrangem  várias

atividades, como: restauração de áreas históricas em decadência, redesenvolvimento de portos

e  warterfronts,  reutilização de aeroportos antigos ou zonas industriais, zonas de expansão,

projetos de melhoramentos residenciais ou em bairros. Para os autores, o que há de comum

nestes  projetos  é  a  participação  do  Estado  na  sua  realização.  Deste  modo,  projetos

exclusivamente privados, como centros comerciais e condomínios residenciais, não podem ser

classificados como um GPU.

Ressalta-se  que  “zonas  ferroviarias  o  portuarias,  viejos  aeropuertos  o  distritos

industriales  en  declive  se  reconfiguran  como  entornos  urbanos  exclusivos  para  albergar

infraestructuras y servicios de alto nivel” (CUENYA, 2011, p.188). Assim, portos em Boston,

Baltimore, Gênova, Barcelona, Dunquerque e Rotterdam, bem como, Nova York, Londres e

Buenos Aires, que viam suas antigas instalações esvaziadas, em áreas privilegiadas do ponto

de  vista  do  capital,  passaram  por  projetos  de  renovação  urbanística,  promovendo  nova

dinâmica socioespacial (SOMEKH; CAMPOS NETO, 2005).

A renovação do porto em Baltimore, nos anos de 1970, foi utilizado como modelo para

protected from urban poverty and violence, and more favorable to domestic or international private investment”
(LUNGO; SMOLKA, 2005, p.3). 
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o  Battery Park City, em Nova York. Em seu plano original, havia o aproveitamento de um

aterro que seria criado sobre os antigos molhes do porto, no canto Sudoeste de Manhattan,

ainda  nos  anos  1960,  como  uma  mistura  de  habitação,  serviços  sociais  e  indústria  leve,

segundo a concepção modernista de Wallace Harrison – a ser implementado pela Battery Park

City Authority e financiado pela emissão de bônus (SOMEKH; CAMPOS NETO, 2005).

A experiência  vivida  em  Nova  York,  segundo  os  autores,  inspirou  o  projeto  de

Docklands,  em  Londres,  nos  anos  1980.  Thatcher  adotando  uma  postura  privatista  e

autoritária criou a London Docklands Development Corporation, uma entidade autônoma que

dispunha de poderes sobre o planejamento da região, diminuindo os poderes dos governos

locais. Na busca por investimento, em 1982, a região da Isle of Dogs foi declarada uma zona

especial cujos terrenos permaneceriam isentos de impostos por dez anos.

Puerto Madero foi um GPU baseado na reurbanização de uma área portuária fora de

atividade,  com uma localização privilegiada,  próxima ao centro administrativo de Buenos

Aires  e  possuidora  de  alguns  edifícios  degradados  mas  valorizados  patrimonialmente

(CUENYA,  2011).  Segundo  a  autora,  a  execução  deste  projeto  ocorreu  sem  grandes

problemas, já que o terreno pertencia ao Estado e não havia na área população que mostrasse

resistência. O projeto consistiu  na produção de terra urbanizada e comercialização do solo

para investidores.  Puerto Madero é entendido como um símbolo da cidade, que gerou uma

nova dinâmica imobiliária. Uma área antes subutilizada tornou-se a partir de então um grande

negócio imobiliário, possuidora das terras caras. Hoje é marcado por belas paisagens e prédios

com muitos andares e arquitetura moderna.

O Porto Maravilha é um outro GPU que fundamenta-se na revitalização da antiga zona

portuária  carioca.  Para  Monteiro  e  Andrade  (2012)  trata-se  uma  intervenção  que  visa  à

instalação  de  infraestrutura  viária,  reforma  e  ampliação  da  rede  de  saneamento,

melhoramentos urbanísticos dos espaços públicos, além de construção de dois equipamentos

culturais – o Museu do Amanhã e o Museu de Arte do Rio. A obra possui finalidade turística e

comercial, mas principalmente imobiliária. Com a valorização da terra a partir da produção do

espaço mediada pelo Estado,  entende-se que a área em questão,  assim como com Puerto

Madero, apresentará nova dinâmica imobiliária, gerando grandes lucros aos incorporadores e

promotores imobiliários, processo já percebido pelos moradores. 

A valorização imobiliária já é uma realidade sentida pelos moradores que relatam o
aumento  nos  preços  de  venda  dos  imóveis  e  nos  aluguéis.  Devagar,  podemos
observar que o Morro da Conceição está passando por um fenômeno semelhante
àquele descrito por Smith (1996) ao estudar o processo de gentrificação nos bairros
populares de Nova Iorque. A inexistência de uma política habitacional que garanta a
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permanência dos moradores na região poderá fazer com que o mercado facilmente
siga  seu  curso  em busca  de  lucros  através  da  valorização  fundiária.  Um bairro
“charmoso”, “histórico”, repleto de artistas,  galerias de arte e bares da moda é a
“pérola”  que  a  zona  portuária  precisa  para  se  estabelecer  como  novo  bairro
valorizado do Rio (MONTEIRO; ANDRADE, 2012, p.28).

Deste modo, o processo de valorização do solo nesta região do Rio de Janeiro vai

expulsando  indiretamente  a  população  antiga,  dando  lugar  à  populações  de  mais  altos

rendimentos. Reconhece-se também um processo de segregação socioespacial, já que haverá

concentração de populações de um mesmo segmento social. As obras deste projeto continuam

em andamento,  possuindo  cronograma  de  execução  até  2016,  período  de  ocorrência  das

Olimpíadas. Em sua maioria, trata-se de obras de mobilidade urbana.

Até o momento, as obras do Terminal de Passageiros do Porto do Mucuripe não têm

apresentado  grande  conflitos,  principalmente  por  não  ter  a  necessidade  de  fazer

desapropriações para sua instalação. Entretanto, o equipamento que antes possuía apenas o

objetivo turístico vem agregando outros ramos do lazer,  atraindo novos olhares para área.

Grandes  transformações  espaciais  não foram realizadas  nas  mediações  da  áreas  portuária,

sabe-se, no entanto, que é cedo para verificar qualquer mudança na dinâmica imobiliária nesta

parte  da cidade.  Há outros  projetos,  como o Aldeia da Praia  que visa  e  urbanização das

Comunidade Serviluz, seria mais uma maneira de promover o embelezamento da área e sua

valorização.

3.1.2 Veículo Leve sobre Trilhos de Fortaleza

O Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) é um tipo de transporte ferroviário de passageiros,

comum em muitas cidades. Em Fortaleza, o VLT ramal Parangaba-Mucuripe é um projeto do

Governo do Estado do Ceará cuja finalidade é a ligação da região hoteleira ao centro da

cidade  (na  integração  com  a  linha  Sul  do  METROFOR)  e  ao  bairro  Parangaba.  A sua

instalação  conta  com  a  via  férrea  já  existente  na  capital,  atualmente  usada  pela

Transnordestina Logística S/A para o transporte de cargas. Para o Poder Público, a obra é

fundamental para consolidação de uma rede integrada de transporte rodoferroviário, com a

integração do ramal Parangaba-Mucuripe ao Projeto Metrofor. 

Conforme divulgado  por  SEINFRA e  METROFOR50 o  responsável  pela  obra  é  o

consórcio  CPE-VLT Fortaleza, formado pelas empresas Consbem Construções e Comércio

LTDA,  Construtora  Passarelli  LTDA e  Engexata  Engenharia  LTDA.  Os  trabalhos  foram

50 SEINFRA; METROFOR. Governo adapta projeto da linha Parangaba - Mucuripe para diminuir impactos. 
Disponível em:  http://www.metrofor.ce.gov.br/index.php/noticias/43839-governo-adequa-projeto-da-linha-
parangaba-mucuripe-para-diminuir-impactos. Acesso em 04 mai. 2014. 

http://www.metrofor.ce.gov.br/index.php/noticias/43839
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iniciados em abril de 2013 e terão um custo de R$ 265,5 milhões51.  

Mapa 3: Mapa das linhas de trem e metrô de Fortaleza. 

Fonte: METROFOR

51 Disponível em: <http://www.portal2014.org.br/andamento-obras/49/VLT+ParangabaMucuripe++CE.html> 
Acesso em: 04 mai 2014.

http://www.portal2014.org.br/andamento-obras/49/VLT+ParangabaMucuripe++CE.html


87

No Mapa 3,  a  linha verde representa a  via  mais  antiga,  que interliga o Centro de

Fortaleza ao município de Caucaia, passando por bairros populosos dos municípios. A linha

vermelha é um marco da história fortalezense, o metrô de Fortaleza possui apenas 4 estações

subterrâneas, sendo as demais de superfície ou elevadas. Em azul tem-se o percurso do VLT

Ramal Parangaba-Mucuripe que se encontra atualmente em execução, juntamente com a linha

leste do metrô (linha amarela) cujo projeto apresenta todas as estações subterrâneas.

O VLT terá uma extensão total de 13 km, contando com áreas elevadas e de superfície.

Possuirá nove estações ferroviárias: Parangaba, Montese, Vila União, Rodoviária, São João do

Tauape,  Pontes  Vieira,  Antônio  Sales,  Papicu  e  Mucuripe,  passando  por  22  bairros  de

Fortaleza  (SEINFRA,  2011).  O  traçado  do  projeto  corta  várias  avenidas  importantes  na

cidade, como: Germano Franck; Lauro Vieira Chaves; Borges de Melo; Aguanambi; BR-116;

Padre Antônio Tomás; Santos Dumont; Padre Antônio Tomás e Dom Luís. 

Ressalta-se que, em Fortaleza, o transporte público se caracteriza pela predominância

dos ônibus, sendo 265 linhas de ônibus regulares e 24 linhas complementares (vans e micro-

ônibus)52. O transporte ferroviário na cidade divide-se em: trens a diesel, que ligam Fortaleza

(saindo da Estação João Felipe, no Centro) ao município de Caucaia; e trens elétricos, numa

parte da linha Sul do metrô de Fortaleza, ligando a capital ao município de Pacatuba. 

A linha Sul do metrô de Fortaleza foi inicialmente idealizada ainda nos anos 1980,

todavia, as obras iniciaram apenas em 1999. Conforme informações do Metrofor53, o projeto

Metrofor  refere-se  a  um  metrô  de  superfície,  com  extensão  total  de  43km  (sendo  4km

subterrâneos  e  4,4km  elevados).  Há  o  aproveitamento  da  malha  ferroviária  já  existente,

atualmente utilizados pela Companhia Ferroviária do Nordeste (CFN) e Companhia Cearense

de Transportes Metropolitanos – METROFOR. São ao todo 18 estações que ligam Fortaleza

aos municípios de Maracanaú e Pacatuba, pertencentes à região metropolitana. Atualmente as 

estações:  Chico  da  Silva,  José  de  Alencar  (antiga  Lagoinha),  São  Benedito,  Benfica,

Porangabussu, Couto Fernandes, Parangaba, Vila Pery, Manoel Sátiro, Mondubim, Esperança

(antiga  Conjunto  Esperança),  Aracapé,  Alto  Alegre,  Raquel  de  Queiroz  (antiga  Pajuçara),

Virgílio Távora (antiga Novo Maracanaú), Maracanaú, Jereissati, Carlito Benevides (antiga

Vila das Flores), estão funcionando em regime comercial. 

Quando idealizado, o projeto do VLT abrangia mais bairros, chegando até a Arena

Castelão,  no entanto,  em razão da pressa para a execução do projeto e a demora com as

52 Disponível em: <http://www.fortaleza.ce.gov.br/etufor/transporte-regular-onibus#overlay-context=etufor>. 
Acesso em: 03 jun 2015.
53 Disponível em: <http://www.metrofor.ce.gov.br/index.php/categoria-2?cssfile=principal2.css> Acesso em: 03 
jun 2015.

http://www.metrofor.ce.gov.br/index.php/categoria-2?cssfile=principal2.css
http://www.fortaleza.ce.gov.br/etufor/transporte-regular-onibus#overlay-context=etufor
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desapropriações, o VLT fará o mesmo traçado da linha férrea já existente, que liga o Porto do

Mucuripe à estação da Parangaba. Segundo a SEINFRA (2011), o aproveitamento da área

mantém o fluxo dos trens de carga, além disso, o sistema necessita de uma faixa de domínio

de 16,0 m para as áreas de circulação e de até 23,0 m para a construção das estações. As

desapropriações são inevitáveis para a execução do projeto, em especial, para a construção

das  estações,  no  entanto,  a  área  destinada  a  construção  das  estações  foi  diminuída,  em

comparação com o projeto inicial, para haver a diminuição de casas a serem retiradas. Além

disso, há o recorte de cursos d'água como os sangradouros das lagoas da Itaoca e Opaia, o

canal do Tauape e por fim o Riacho Maceió.

A figura  12  mostra  em  azul  o  traçado  do  VLT que  liga  o  bairro  Parangaba  ao

Mucuripe. A linha Sul (em vermelho) mostra o percurso realizado pelo metrô de Fortaleza,

após a conclusão das obras. Em verde tem-se uma linha mais antiga, que interliga Caucaia ao

Centro de Fortaleza. Em amarelo, tem-se a linha leste que ligará o bairro Edson Queiroz ao

Centro54. Todas as linhas férreas interligam bairros periféricos ao bairro Centro. 

Considerando os bairros mais populosos de Fortaleza55, percebe-se que atualmente o

sistema ferroviário não atende, mesmo após a finalização dos projetos. A cidade cresceu em

população nos setores sul e sudoeste, destacando os bairros Messejana, Jangurussu e Passaré,

mas os serviços de transporte ferroviário não estão atendendo este crescimento. Apesar dos

estudos de demanda realizados,  a demora para a entrega dos projetos e empecilhos como

burocracia, condições naturais das áreas, paralisações da obra e desapropriações resultaram

em traçados de vias que não correspondem hoje as reais necessidades de deslocamento da

massa trabalhadora.

É  importante  ressaltar  que,  geralmente,  ocultos  a  estas  grandes  obras  existem

interesses da iniciativa privada, visto a valorização imobiliária trazida pelas instalações de

uma infraestrutura como o VLT. A Linha Leste é o projeto mais recente dentre os destacados,

no entanto, atenderá apenas um setor da cidade, caracterizado por bairros de população com

renda média e alta. E apesar de cortar o nono bairro mais populoso da cidade, em razão da

renda média da população residente conclui-se que este não será um meio de transporte muito

54 A linha Leste de metrô de Fortaleza, diferente dos já existentes, é uma linha totalmente subterrânea com 12,4
quilômetros de extensão. Conforme o METROFOR (2014),  seu projeto foi orçado em R$ 3,5 bilhões (com
financiamento do BNDES, PPP e Governo do Estado) e ligará o Centro, da estação Chico da Silva, até o bairro
Edson Queiroz, na altura do Fórum Beviláqua. Serão 11 estações, com os nomes iniciais de Estação Catedral,
Colégio Militar, Luiza Távora, Nunes Valente, Leonardo Mota, Papicu, HGF, Cidade 2.000, Bárbara de Alencar,
CEC e Edson Queiroz. Os trabalhos já iniciaram e a previsão de entrega da linha Leste é em 2019. 
55 De acordo com o Censo 2010 do IBGE, tem-se como os dez bairros mais populosos de Fortaleza, em ordem
decrescente: Mondubim (76.044), Barra do Ceará (72.423), Vila Velha (61.617), Granja Lisboa (52.042), Passaré
(50.940),  Jangurussu  (50.479),  Quintino  Cunha (47.277),  Vicente  Pinzon (45.518),  Pici  (42.494)  e  Aldeota
(42.361).
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utilizado por seus habitantes e sim pelos trabalhadores da área. É fato que o bairro Aldeota é

uma centralidade na cidade e que diariamente milhares de pessoas se deslocam em direção a

ele,  no  entanto,  as  linhas  ferroviárias  deveriam  partir  de  bairros  mais  populosos  que

demandam meios de transportes coletivos para o longo deslocamento até as áreas centrais da

cidade. O metrô, em especial, traria mais rapidez de transporte e melhor qualidade de vida à

população que gasta muito do seu tempo no percurso casa-trabalho-casa.

3.1.2.1 A mobilidade via trilhos

A mobilidade nas cidades é uma questão importante,  que afeta  o desenvolvimento

social, econômico e geográfico (BEL; ALBALATE, 2010). Em todo o mundo, o consumo e a

distribuição dos meios de transporte são alvo de estudos e discussões, em especial, os meios

de transportes coletivos. Santos (2009) ressalta que os mais pobres são quem mais necessita e

depende do transporte público. Em razão da baixa renda, alguns não usufruem da mobilidade

trazida por eles, pela impossibilidade de pagar as taxas cobradas pelo transporte coletivo.

Além disso, a grande massa trabalhadora subordina-se a meios de locomoção em condições

precários e superlotados.

Santos salienta, também, que o transporte ferroviário se desenvolveu tardiamente no

Brasil,  comparando-se  com  os  países  desenvolvidos  e  outros  países  da  América  do  Sul

(Argentina e Uruguai). No Brasil, o primeiro metrô é inaugurado em São Paulo, no ano de

1974, quase 100 anos depois que Londres ganha sua primeira linha de metrô, em 1863, e 60

anos  depois  que  nossa  vizinha  Argentina,  que  inaugurou  sua  linha  de  metrô  em  1913

(BURGARELLI; BALMANT, 2012).

Atualmente, as capitais São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre, Belo

Horizonte e Teresina contam com linhas comerciais de metrô. Outras como Curitiba, Salvador

e Fortaleza, por exemplo, encontram-se com seus projetos em obras. Assim, houve no país,

bem como em países subdesenvolvidos, uma supervalorização das rodovias e dos meios de

transportes individuais, que aumentaram sua frota rapidamente.

Na maior parte dos países hoje subdesenvolvidos (com exceção da Argentina e do
Uruguai),  o  desenvolvimento  ferroviário  praticamente  não  se  deu,  abortado  pela
implantação  de  um  modelo  rodoviário,  que  iria  dominar  tanto  a  configuração
territorial do país como um todo como a configuração urbana. No caso de São Paulo,
as ferrovias não eram propriamente urbanas ou suburbanas, contrariamente ao que
ocorreu na Europa, no leste dos Estados Unidos, na Argentina.  Por outro lado, a
criação de subway é retardada de praticamente um século (Buenos Aires é, também
aqui, uma exceção) (SANTOS, 2009, p.28).
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Conforme Demery Jr e Setty (2008) é arriscado uma definição fechada acerca dos

transportes ferroviários.  Os transportes aqui  chamados de VLT, são também chamados de

Tramway, Light Railway e LRT, que implicam em meios de transporte cujo funcionamento

ocorre  em pistas  construídas  em ruas  e  estradas.  Presentes  em países  da  Ásia,  Europa  e

América, sua classificação pode mudar de acordo com cada país.

Segundo o Governo francês56, o VLT é meio de transporte sobre trilhos, que apresenta

uma série de vantagens: capacidade superior a 3000 viajantes por hora por sentido; velocidade

comercial média de 18 km/h a 22 km/h; conforto elevado; custo de implantação menor que o

metrô,  permite  o  compartilhamento  da  via  entre  os  diferentes  modos  de  deslocamento,

inclusive com bicicleta e pedestre. Na França, até o ano de 2010, dezenove cidades francesas

possuíam pelo menos uma linha de VLT ou de Metrô, destacando as cidade de Paris, Lille,

Lyon,  Marselha,  Toulouse  ,  Estrasburgo,  Bordeaux,  Nantes,  Montpellier,  Grenoble,  Saint-

Etienne, Valenciennes, Rouen, Orleans, Le Mans, Clermont-Ferrand, Mulhouse e Nice .

No Brasil, o VLT é realidade em algumas cidades. Em Santos, São Paulo, as obras do

VLT que ligará Santos a São Vicente ainda estão em andamento. Em razão da mudança no

traçado do projeto, um trecho da obra foi paralisada, o que atrasou ainda mais o seu término.

Trata-se de uma parceria público-privada. Já em Cuiabá, o VLT é uma obra que seria legado

da Copa do Mundo 2014, no entanto, conforme os meios de comunicação a obra se encontra

parada desde 2014 em razão do atraso no repasse de verbas por parte do Governo do Estado.

Após concluída, a obra ligará Cuiabá à Várzea Grande. Em João Pessoa, o sistema de VLT já

funciona e liga as cidades de Santa Rita à Cabedelo, passando por Bayeux e João Pessoa.

No Ceará, já existem dois sistemas de VLT em operação, um no município de Sobral e

outro no Cariri. O Metrô de Sobral são duas linhas de VLT que cortam o município. A linha

Norte possui 6,7km de extensão, com seis estações que ligam a estação Novo Recanto à

Cohab III; já a linha Sul possui 7,2km de extensão, com seis estações que ligam a Cohab II ao

Sumaré (METROFOR, 2015). O metrô do Cariri, inaugurado em dezembro de 2009, é uma

linha com 13,9km de extensão que liga os municípios de Crato e Juazeiro. Sua instalação

contou com a via férrea já existente, atualmente operada pela Transnordestina Logística S/A.

Este reaproveitamento não permitiu que bairros com grande demanda fossem beneficiados,

fato que tem diminuído o uso do veículo, conforme a mídia local57.

56 MINISTÉRIO DA ECOLOGIA, DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, E DA ENERGIA. In: Folheto
realizado com a colaboração do cCentro de Estudos sobre redes, transporte, urbanismo (Certu), 2012. Disponível
em:  <http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/11001-2_Renouveau-tramway-France_POR.pdf>
Acesso: 12 dez 2014.
57Reportagem exibida em 10/11/2014 no CE TV Edição Juazeiro do Norte. Disponível em: 
http://globotv.globo.com/tv-verdes-mares/cetv-1a-edicao-juazeiro-do-norte/v/metro-do-cariri-tem-pouca-

http://globotv.globo.com/tv-verdes-mares/cetv-1a-edicao-juazeiro-do-norte/v/metro-do-cariri-tem-pouca-funcionalidade-entre-os-moradores-da-regiao/3755090/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/11001-2_Renouveau-tramway-France_POR.pdf
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3.1.2.2 As remoções para instalação do VLT

Em Fortaleza, bem como em outras cidades-sede, as obras inseridas no contexto Copa

2014 trouxeram a tona duas deficiências das cidades: a mobilidade e a habitação. A cidade

cresce em economia e população e portanto, necessita que suas vias e meios de transporte

coletivos  acompanhem  este  processo.  Para  a  instalação  destes  melhoramentos,  todavia,

geralmente se realiza remoções de populações que vivem no entorno dos lugares onde haverá

alargamento de vias, construção de tuneis e viadutos, dentre outros. A questão é que, em geral,

os mais pobres são os que mais se prejudicam nestes casos de desapropriações.

Historicamente se percebe este fato. Harvey cita em seus estudos o exemplo da Paris

de  Haussmann.  Conforme  o  autor,  o  Barão  de  Haussmann,  utilizando-se  do  poder  de

expropriação do Estado,  organizou a remoção de grande parte da massa trabalhadora que

habitava nas áreas centrais de Paris, em nome do progresso e da renovação urbana (HARVEY,

2008). Este fenômeno não é característico apenas de Paris, no período do Segundo Império,

mas de várias outras cidades, e até hoje o Estado adota esta metodologia para a realização de

reformas urbanísticas.

Em  Fortaleza,  as  favelas Jangadeiro,  Rio  Pardo,  Trilhas  do  Senhor,  Dom  Oscar

Romero, São Vicente,  Aldaci Barbosa,  João XXIII, Mucuripe,  Lagamar,  Poço da Draga e

Serviluz são algumas que estão no caminhos dos projetos  a  serem executados na cidade.

Ressalta-se que se tratam de ocupações históricas, muitas com mais de 50 anos de existência,

conforme os moradores mais antigos. Muitas delas, são enclaves de pobreza em áreas nobres

da cidade e que há muito sofrem pressões do Poder Público e do capital imobiliário para se

desfazerem. São também possuidoras de forte movimento social, que buscam moradia digna,

a permanência em suas residências ou, mesmo, melhor opção de deslocamento.

Ao todo na  capital,  estimou-se  inicialmente  quase  30  mil  desapropriações  para  os

projetos de modernização. Das obras de mobilidade, três são direcionadas à Copa do Mundo:

o VLT, os melhoramentos nas avenidas Alberto Craveiro, Dedé Brasil, Paulino Rocha e Raul

Barbosa, e os túneis na Via Expressa. Baliski (2013), utilizando-se de dados do Portal da

Transparência,  identifica que Fortaleza tinha um gasto previsto de R$ 119,7 milhões com

desapropriações, sendo maior parte deste valor a serem gastos com as obras de mobilidade.

Ainda  segundo  a  autora,  as  cidades  de  Rio  de  Janeiro  e  Belo  Horizonte  são  as  que

apresentaram maior gasto referente às desapropriações, respondendo juntas 61% dos custos

totais do país.

funcionalidade-entre-os-moradores-da-regiao/3755090/ Acesso em: 19 jun 2015.

http://globotv.globo.com/tv-verdes-mares/cetv-1a-edicao-juazeiro-do-norte/v/metro-do-cariri-tem-pouca-funcionalidade-entre-os-moradores-da-regiao/3755090/
http://globotv.globo.com/tv-verdes-mares/cetv-1a-edicao-juazeiro-do-norte/v/metro-do-cariri-tem-pouca-funcionalidade-entre-os-moradores-da-regiao/3755090/
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Em Fortaleza, o projeto de mobilidade que promoverá o maior número de remoções é

a  instalação  do  Veículo  Leve  sobre  Trilhos  –  VLT.  Conforme  veiculado  pelos  meios  de

comunicação, seu projeto inicial previa a remoção de  2.500, caindo para menos de 1.700 o

número de casas que serão desapropriadas no entorno do trilho, de acordo com o governo do

estado58. O atraso da obra, em grande parte, ocorreu em razão do processo de desapropriações,

principalmente, por causa do conflito gerado entre Estado e movimentos sociais. Para evitar

maiores atrasos, mudanças no projeto inicial do VLT foram feitas, diminuindo a quantidade de

desapropriações;  e  as  obras  foram  iniciadas  nos  locais  onde  não  seriam  necessárias  as

desapropriações.  Estas,  em  sua  maioria,  ocorreriam  em  áreas  de  favelas,  locais  que

teoricamente facilitariam o processo de remoção. 

Figura 11: Retrato da Comunidade Jangadeiro, às margens da Via Expressa antes das obras do VLT. 

 Fonte: Registro próprio (15.08.2012)

Na região do Grande Mucuripe o projeto do VLT corta bairros interessantes ao capital

imobiliário,  exatamente  em áreas  margeadas  por  favelas.  As figuras  11  e  12 mostram as

paisagens existentes antes do início das obras do VLT. Comunidade simples, com casas muito

próximas ao trilho, fato que representa um risco a vida dos seus moradores, além disso a

tipologia das casas, forma como as roupas estão estendidas e o lixo disposto à porta das casas,

revelam  a  baixa  renda  familiar  neste  local.  Da  Via  Expressa,  visualizava-se  a  ferrovia

utilizada pela Transnordestina S/A e as casas simples da comunidade do Mucuripe.  Além

58 Disponível em: http://g1.globo.com/ceara/noticia/2012/04/mudancas-no-projeto-do-vlt-dimunui-
desapropriacoes-diz-governo-do-ce.htm. Acesso em: 10 mar 2014.

http://g1.globo.com/ceara/noticia/2012/04/mudancas-no-projeto-do-vlt-dimunui-desapropriacoes-diz-governo-do-ce.htm
http://g1.globo.com/ceara/noticia/2012/04/mudancas-no-projeto-do-vlt-dimunui-desapropriacoes-diz-governo-do-ce.htm
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disso, mostra construções situadas muito próximas ao trilho, o que caracteriza o local como

uma área de risco, em razão da possibilidade de acidentes com o trem de carga.

A placa na figura 12 mostra a descrição da obra do VLT Ramal Parangaba-Mucuripe,

que deveria está pronta em 1 ano e meio, conforme as informações. Até 2016 a obra não foi

concluída.  A burocracia,  os  impasses  políticos  e  os  movimentos  sociais  são  fatores  que

propiciaram tal fato.

Figura 12: A placa do ano de 2012 sobre o VLT. 

                                   

Fonte: Registro próprio (15.08.2012)

Fonte: Registro próprio (02.06.2012)

A falta de maiores explicações no período do registro dos imóveis a serem retirados foi

uma das grandes reclamações dos moradores. Segundo os moradores das comunidades Aldaci

Barbosa (bairro de Fátima) e Trilhas do Senhor (bairro Papicu), eles não foram informados

inicialmente sobre a obra, apenas técnicos do Governo do Estado chegaram nas comunidades

Figura  13:  Casa  situada  na  Comunidade  Aldaci
Barbosa, no bairro de Fátima de Fortaleza. 

Figura 14: Marcação feita ao lado da casa. 
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e começaram a marcar as casas com códigos, sem maiores esclarecimentos. 

Nas figuras 13 e 14 visualiza-se as marcações feitas nas residências, onde a sigla MT

significa Metrofor, o 7 indica a região da residência, o número 6038 é o cadastro do imóvel e

A/B indica um duplex, caso houvesse apenas a letra B (baixo) indicava térreo. As pessoas que

tiveram suas casas marcadas não tinham informações oficiais sobre o que ia acontecer, as

primeiras informações foram obtidas por intermédio dos meios de comunicação.

 

Fonte: Diário do Nordeste (2014); SEINFRA (2011). 

O conjunto  habitacional  Cidade  Jardim,  após  concluído,  será  composto  por  5.536

unidades habitacionais, que comporão 346 blocos distribuídos em 16 condomínios  (Figuras

15  e  16),  situados  no  bairro  Prefeito  José  Walter,  em  Fortaleza.  Os  condomínios  são

compostos  por  quatro  pavimentos,  cujas  unidades  habitacionais  são  compostas  por  sala,

cozinha, área de serviço, 1 banheiro e 2 quartos, com área privativa de 43,29 m². Conforme

site da Construtora Fujita,  contratada pela Caixa Econômica Federal,  serão ao todo 5.536

unidades habitacionais, ocupando uma área de 259.354,13 m². Além das unidades há áreas de

lazer, com quadras esportivas, playgraund e salão de festas.

Os primeiros apartamentos foram entregues em fevereiro de 2014. Segundo o Governo

do Estado59,  o projeto se encontra em sua segunda etapa,  já tendo sido investido R$ 347

59Em notícia divulgada dia 27/06/2015 no site do Governo do Estado do Ceará. Disponível em: 
http://www.ceara.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/13167-governador-entrega-mais-400-unidades-habitacionais-
do-residencial-cidade-jardim Acesso em: 28 jul 2015.

Figura  15:  Condomínios  do  Conjunto
Habitacional Cidade Jardim. 

Figura 16: Planta baixa do conjunto habitacional. 

http://www.ceara.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/13167-governador-entrega-mais-400-unidades-habitacionais-do-residencial-cidade-jardim
http://www.ceara.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/13167-governador-entrega-mais-400-unidades-habitacionais-do-residencial-cidade-jardim
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milhões  do  Governo  Federal,  com aporte  de  R$  26  milhões  do  Governo  do  Estado.  As

famílias beneficiadas pelo projeto são originárias de áreas de ocupação, de reassentamento de

obras do VLT e de entidades credenciadas no Ministério das cidades.

Há  previsão  de  remoções  nas  comunidades  do  Mucuripe,  Jangadeiro,  Dom Oscar

Homero, São Vicente de Paula, Comunidade Pio XII, Lagamar, João XXIII, Rio Pardo, Lauro

Vieira Chaves e Caminho das Flores. Muitas família já foram indenizadas e receberão uma

casa (dependendo do valor do imóvel), na Cidade Jardim, cujas obras estão em execução. Já

foram entregues alguns condomínios no novo conjunto habitacional, mas outras etapas ainda

estão em processo de construção. 

Figura 17: Imagem de satélite da área destinada ao Conjunto Cidade Jardim. 

Fonte: Google Earth, adaptada pela autora

Em 2014,  data  da  imagem na  figura  17,  haviam poucos  prédios  de  apartamento,

atualmente, são dezenas deles construídos nos espaço que aí se encontram vazios. Esta é uma

grande área no bairro José Walter, sendo limitada ao norte pela Av. Perimetral, a oeste pela Av.

I, a leste pela CHESF e ao sul pela Av. D. Os corpos hídricos servem de lazer aos moradores

nos fins de semana. 

De acordo com a mensagem 52/2012, aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado

do Ceará, que altera a lei estadual 15.056 de 06 de dezembro de 2011: i) os proprietários,

residentes, com imóveis avaliados em até R$ 40 mil receberão a indenização correspondente e

uma unidade habitacional  dentro do Programa Minha Casa,  Minha Vida (PMCMV), com
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prestações custeadas pelo Estado; ii) os proprietários residentes de imóveis avaliados acima

de  R$  40  mil  receberão  o  valor  correspondente  à  desapropriação  e  uma  residência  pelo

PMCMV, todavia o proprietário deverá custear as prestações. A mensagem assegura também

um aluguel social de R$ 400,00 aos residentes de imóveis com valor inferior a R$ 40.000,00.

O conjunto habitacional destinado às famílias removidas em função das obras do VLT,

está localizado em um bairro periférico de Fortaleza.  A distância do local de origem dos

moradores  ao  conjunto  habitacional  pode  variar.  Quanto  mais  próximo  ao  litoral  se

localizarem as áreas a serem desapropriadas, mais distantes estão as famílias do local onde

irão receber suas casas. Por exemplo, traçando uma linha reta da Estação Parangaba até a

Cidade Jardim, tem-se uma distância de cerca de 6km. Já da Estação Mucuripe, tem-se uma

distância aproximada de 13km.

Assim,  muitas  famílias  habitarão  em um local  distante da linha do VLT, uma das

principais reclamações da população, que provavelmente não fará uso do serviço. Além disso,

as favelas localizadas as margens da Via Expressa, situadas em bairros “nobres” da cidade e

dizem não receber a indenização condizente com o valor do m² da região. Muitos entendem

que a pressão para a saída é feita pelo mercado e pelo conflito causado pela coexistência de

ricos e pobres em um mesmo espaço.

Fonte: Registro próprio (01.11.2013)

As obras do VLT, desde o seu início, causaram impactos nas residências às margens do

trilho, pois conforme os moradores da Comunidade do Mucuripe, algumas casas começaram a

apresentar rachaduras. Além disso, algumas árvores também foram cortadas para execução da

obras. Há também uma preocupação das famílias que residem próximo à praia e que tem sua

Figura 18: A placa do Governo do Ceará que diz: VLT:
Veículo  Leve  sobre  Trilhos.  Estamos  construindo  um
novo transporte para você. 

Figura 19: Início das obras do VLT na via Expressa. 
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fonte de renda no turismo, na pesca e no porto, em razão da distância do conjunto habitacional

onde serão instalados. Ressalta-se que as obras iniciaram com maior intensidade em 2013, nas

proximidade do Mucuripe. Inicialmente foi construído um muro entre as áreas de favela e a

Via Expressa (Figuras 18 e 19), e alterações no trilho por onde passará o VLT.

Assim, a favela passa a ficar escondida entre o elevado que se construiu para o VLT e

os prédios no Papicu. A cidade fragmentada é construída para manter a segregação. Aos mais

pobres o ônus imediato da obra e a futura rendição ao mercado imobiliário. Além disso, a

placa indica uma das áreas por onde o veículo passará no Mucuripe,  local onde algumas

família serão retiradas e provavelmente não usufruam do novo meio de transporte.

A favela tornou quase invisível aos olhos de quem passa pela via, uma nítida ação de

limpeza social e embelezamento urbano. Segundo alguns líderes comunitários, os moradores

ficaram divididos quanto a saída dos seus atuais locais de moradia. Para líder comunitária da

comunidade João XXIII,  localizada próximo a Assembleia Legislativa,  no bairro Dionísio

Torres,  muitos  não  querem o  apartamento,  querem apenas  a  indenização,  indo  morar  ou

ocupar  áreas em outros  bairros  ou até  mesmo nas proximidades.  Fatos  como este  podem

agravar ainda mais a questão habitacional em determinadas porções da cidade.

Durante os anos de 2012, 2013 e 2014, percebeu-se uma intensa ação dos movimentos

sociais, para a manutenção dos interesses de parte dos moradores. A diminuição de famílias a

serem desapropriadas foi um fato entendido como vitória dos movimento sociais. Reuniões,

eventos e protestos foram executados com intuito de mobilizar a sociedade e esclarecer a

população sobre a situação destas famílias, que lutam pelo seu direito à cidade. Um direito

que vai além do acesso a determinados setores da cidade, mas o direito de construir uma

cidade melhor para todos, como lembra Harvey (2008).

É certo, entretanto, que parte da população de baixa renda, que está no caminho do

projeto, será removida. Fato semelhante ao que ocorreu nas demais cidades-sede, onde áreas

que já  eram interessantes  ao  capital  receberam obras  executadas  pelo  Estado e  iniciativa

privada, expulsando aqueles, os mais pobres, que insistiam em continuar morando em bairros

centrais. Rodrigues (2013) lembra esta perversa realidade nas cidades brasileiras.

Como os lugares socialmente produzidos não estão “vazios”,  o Estado cumpre o
papel de “liberar” as áreas, removendo a parcela da classe trabalhadora que recebe
baixos salários e que ocupa essas áreas, pois se considera que tanto a população
como suas moradias constituem entraves ao desenvolvimento urbano previsto nos
projetos.  Nesse contexto,  a  população é compelida a se organizar  para lutar  por
direitos já consagrados que podem ser usurpados, ou seja, organiza-se para tentar
minimizar os efeitos do Estado de Exceção (RODRIGUES, 2013, p. 17).
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Vainer  (2005)  mostra  que  grandes  projetos,  como:  renovações  urbanas,  vias  de

transportes,  grandes  projetos  de desenvolvimento,  grandes  polos  industriais,  por  exemplo,

compelem o deslocamento, a cada ano, de seis milhões de pessoas. Para ele “a violência que

acompanha esses deslocamentos forçados é uma espécie de pedágio que se paga para trilhar a

estrada do progresso” (VAINER, 2005, p.266). Dessa forma, as grandes intervenções, que já

ocorriam  antes  da  vinda  de  megaeventos  para  o  Brasil,  se  intensificaram neste  período,

expulsando muitos moradores dos seus locais de moradia60.

Este processo de reestruturação espacial no qual a cidade passa, vem gerando conflitos

entre moradores e Poder Público, dentre eles, conflitos gerados pela invasão dos territórios,

ocupados  por  populações  carentes,  por  megaprojetos  de  infraestrutura  urbana,  que  irão

expulsá-los dos seus locais de habitação. A vinda dessas novas estruturas aliada à saída de

parte da população pobre destas áreas trará consigo um processo de valorização fundiária,

influenciado diretamente no habitar de uma camada considerável da população fortalezense,

trazendo ônus para os mais pobres e bônus ao Estado e capital imobiliário.

3.1.3 Shopping RioMar

Inserir a cidade na lógica global de circulação e consumo de mercadorias, estabelece

algumas prioridades quanto a produção espacial urbana, pois a organização e a produção do

espaço obedecem a lógica dos fluxos financeiros e o Estado adapta suas políticas para servir

aos interesses capitalistas. A instalação de shoppings centers em pontos estratégicos da cidade

faz parte  do processo de acumulação de capital,  pois  promove a valorização da terra  em

determinados bairros e desencadeia processos de segregação socioespacial. 

O  shopping  center “é  uma  'catedral'  onde  uma  parcela  da  população  idolatra

mercadorias e vivencia lazeres reificados” (PADILHA, 2006, p.38). Neste local podem ser

adquiridos uma grande variedade de produtos, nacionais ou importados, que podem variar

quanto  ao  preço  conforme o  público  que  o  frequenta.  Esse  critério  também vale  para  a

arquitetura do equipamento e as lojas nele instaladas. Deste modo, concorda-se com Padilha

(2006) ao entender o  shopping center como uma mercadoria, em razão do seu acesso ser

limitado  quanto  ao  poder  de  compra  do  consumidor,  restringindo  o  acesso  de  parte  da

população a determinados shoppings nas cidades. 

Ao  analisar,  todavia,  a  influência  do  shopping  center  no  espaço  urbano  sua

60 É importante destacar que muitas pessoas que vivem nestas áreas, no caso de Fortaleza refere-se a áreas de
favelas, têm o desejo de morar em um lugar melhor, de ter a sua casa própria e por isso veem nestes projetos a
chance de uma vida melhor. Entretanto, o que se crítica é a falta de opção dos moradores que terão de sair dos
seus locais de moradia, querendo ou não. Além disso, a ocultação de informações acerca dos projetos para estas
famílias impede que elas se organizem melhor.
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compreensão  vai  além  do  consumo  de  mercadorias  ou  do  espaço  delimitado,  pois  sua

presença  nos  grandes  centros  permite  a  ocorrência  de  processos  de  valorização  da  terra

urbana, atração de investimentos para área do entorno, bem como de segregação social. Tais

processos, assemelham-se aos que ocorreram em Fortaleza, antes, durante e após a construção

do Shopping RioMar.

O Shopping RioMar é resultado de uma operação urbana consorciada, conforme Lei

Municipal nº 9.857, de 22 de dezembro de 2011, que estabelece a Operação Consorciada

Urbana Lagoa do Papicu. A lei instituiu que mediante a construção do shopping center e dos

edifícios de uso comercial e habitacional multifamiliar e de uso misto previstos no projeto da

empresa JCPM, sejam efetivadas pelo grupo responsável pelo empreendimento as seguintes

medidas61:  um  programa  socioeducativo  de  capacitação  profissional  de  1.000  pessoas,

objetivando a empregabilidade na indústria da construção civil; a manutenção e a instalação

do Instituto João Carlos Paes Mendonça, por 10 anos; obras de mobilidade nas proximidades

do empreendimento; construção de 75 unidades habitacionais de interesse social; instalação e

manutenção de cercas de proteção no entorno da Lagoa do Papicu, bem como de limpeza da

lagoa e do seu entorno. 

Ressalta-se que as  operações  urbanas  consorciadas  são instrumentos  utilizados em

diversas  cidades  brasileiras,  bem  como  ao  redor  do  mundo.  Maricato  e  Ferreira  (2002)

explicam que na década de 1970, na Europa e nos Estados Unidos inicia-se um processo de

“déficit  de  arrecadação  do  Estado”,  resultante  de  questões  como  o  crescimento  do

desemprego, custos estatais e crises fiscais remanescentes da reestruturação produtiva e do

esgotamento  do  modelo  fordista-taylorista.  Buscando  minimizar  tal  processo  lançam  um

modelo  de  gestão  onde todos os  agentes  produtores  do  espaço urbano possuem uma co-

responsabilização na produção da cidade.

Dentre os exemplos mais famosos, os autores citam as renovações urbanas realizadas

nos Estados Unidos, como no bairro de Fells Point, em Baltimore62, e no Pier 17, em Nova

61 Dentre as medidas estabelecidas na Operação Urbana Consorciada que vêm sendo executadas e veiculadas nos
meios  de  comunicação,  destacam-se:  A parceria  estabelecida  entre  o  SENAC  e  o  Instituto  JCPM  vem
promovendo a capacitação de pessoas nas mais diversas modalidades, por meio do Programa de Qualificação
Profissional que inclui cursos de capacitação, aperfeiçoamentos, idiomas e ações extensivas. Conforme o Senac
os cursos serão desenvolvidos até o final do ano de 2015, onde mais de 2700 pessoas já receberam formação
gratuita entre abril de 2014 e fevereiro de 2015, por meio do Programa de Qualificação para o Varejo.
62 Baltimore é um caso bastante citado pelos autores da temática urbana, como: Harvey (2010), Arantes (2009),
Del Rio (2001), dentre outros. Conforme Del Rio (2010) no fim da década de 1950, empresários locais uniram-
se na tentativa de enfrentar a decadência da área central. Contrataram, assim, um plano diretor que em sua
primeira  fase recomendava a  renovação de  alguns quarterões,  que até possuíam alguns prédios  históricos.
Mesclou-se, deste modo, um uso empresarial e cultural da área. A partir da execução da primeira fase outras
alterações começaram a serem feitas, com destaque para a área portuária de  Inner Harbor, que tornou-se um
importante ponto de atração da cidade, ao concentrar empreendimentos e múltiplas atividades. Posteriormente,
outros equipamentos foram instalados na área, valorizando-a cada vez mais e afastando seus antigos moradores.
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York;  cujo  objetivo  da  operação  urbana  consorciada  era  revitalizar  áreas  degradadas,

valorizando o porto e o solo, desenvolver atividades como turismo, aumentar a arrecadação

tributária e incentivar o mercado imobiliário no local, além de criar espaços centrais de uso da

população em geral. Conforme Arantes (2009), a grande obsessão em produzir cidades que

crescessem de forma desmedida  gerou uma fórmula  estadunidense,  que  trouxe consigo o

termo  “revitalização  urbana”,  bem  como  a  parceria  público-privada  e  a  captação  de

investimentos privados com fundo público para a realidade urbana. 

Na Europa, Maricato e Ferreira (2002)  citam o exemplo das Zônes d’Aménagement

Concerté  (ZACs),  que influenciaram as discussões a cerca das operações consorciadas no

Brasil. Conforme os autores, deve haver um cuidado ao utilizar o modelo norte-americano ou

europeu  no  Brasil,  as  políticas  de  inclusão  americanas,  assim  como  a  participação  da

sociedade civil nos processos políticos europeus, não se assemelham à realidade brasileira,

cujas Operações Urbanas se apresentam excludentes e provedora dos interesses da iniciativa

privada.

Em  Fortaleza  destacam-se  as  seguinte  operações  urbanas:  Riacho  Maceió  (Lei

Municipal nº 8.503, 26 de dezembro de 2000); Dunas do Cocó (Lei Municipal nº 8.915, 23 de

dezembro de 2004); Sítio Tunga (Lei Municipal nº 9.778, 24 de maio de 2011). Conforme o

Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, a operação urbana consorciada faz

parte dos Instrumentos da Política Urbana e consiste no:

conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo Poder Público municipal, com
a participação  dos  proprietários,  moradores,  usuários  permanentes  e  investidores
privados,  com o  objetivo  de  alcançar  em uma  área  transformações  urbanísticas
estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental (BRASIL, 2002, p.30). 

Maricato e Ferreira (2002) ressaltam que as operações urbanas, segundo o Estatuto da

Cidade, não se referem apenas a parcerias em megaprojetos imobiliários altamente lucrativos

para a iniciativa privada, pois a lei também determina que o Estado coordene intervenções e

medidas  a serem implementadas na área delimitada pela Operação Urbana e remete à  lei

municipal específica, baseada no Plano Diretor, a delimitação da área e a definição de um

plano de operação urbana consorciada.

As operações urbanas consorciadas são instrumentos legais de renovação e instalação

de infraestruturas em determinados espaços da cidade, com a finalidade de intensificar o uso e

ocupação do solo urbano (PESSOA; BOGUS, 2008). Segundo os autores, é feita uma parceria

entre  o  poder  público  e  a  iniciativa  privada,  buscando  despertar  na  iniciativa  privada  o

Arantes (2009) destaca que Baltimore é o lugar do espetáculo, cuja preocupação principal era a estética e o
mercado com “impacto nulo sobre a pobreza e demais déficits sociais” (p.23).
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interesse em custear a implantação de obras, melhorias ou equipamentos de interesse público,

ou seja, “promover o desenvolvimento urbano a partir da articulação entre agentes públicos e

privados, com base em um projeto urbano” (ALVIM, ABASCAL, MORAES, 2011, p.214). 

O  Shopping  RioMar  chega  a  Fortaleza  para  competir  com grandes  shoppings  na

capital, situando seus equipamentos nos bairros Papicu e Presidente Kennedy da capital. As

obras do primeiro shopping RioMar iniciaram em agosto de 2012, sendo este inaugurado em

outubro de 2014. Sua negociação com o Poder Municipal para sua instalação iniciou em junho

de 2011. Neste trabalho será dado destaque ao shopping center construído no bairro Papicu

(Figura 20), em parte do terreno da antiga cervejaria Astra (Fábrica da Brahma), implodida

em maio de 2010.  A grande área onde se localizava fábrica Astra, deu lugar a um grande

empreendimento na cidade. Situa-se no bairro Papicu, próximos a bairros valorizados com De

Lourdes a leste e Cocó ao sul, mas rodeado de áreas de ocupação. Também a leste está a lagoa

do Papicu, que atualmente está sob os cuidados do grupo que administra o shopping center.

Figura 20: Localização do empreendimento RioMar Fortaleza. 

Fonte: IBGE (2010), PMF (2011)
Elaboração: Anna Emília Maciel Barbosa (2014)

O Papicu é um bairro de classe média e alta, em acelerado processo de verticalização.

Próximo ao shopping center estão também os bairros Vicente Pinzón, De Lourdes e Cocó,

sendo os dois últimos área de residência de população de alta renda. Nas proximidades do
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equipamento existem, ainda, áreas de favelas como Verdes Mares e Pau Fininho, comunidades

que sofrem grande pressão do mercado imobiliário.

É importante destacar que o shopping abrange apenas uma parte do terreno adquirido,

pois ainda se encontra em construção o restante do empreendimento –  Evolution Central

Park, que conta com uma torre empresarial e prédios residenciais. O shopping center possui

uma área construída de 303 mil m² em uma área total de 114 mil m². São 385 lojas, além de

restaurantes, praça de alimentação, cinemas, teatro, academia e área de jogos e lazer. A torre

empresarial possui uma área total construída de 16.978m² e 11.895m² de área total privativa,

apresentando 304 salas comerciais.

Figura 21: Planta do Complexo Evolution Central Park. 

Fonte: Moura Doubeux

O complexo  Evolution  Central  Park é  um grande projeto  que conta  com 6 torres

residenciais  e  2  empresariais,  além de um hotel  (Figura 21).  Toda a área delimitada  em

amarelo na Figura 20 será ocupada pelo shopping e o Complexo Evolution, composto por

uma  grande  área  verde  –   o  Central  Park  –,  prédios  residenciais  com  apartamentos  de

diferentes metragens quanto a área privativa (em azul), duas torres comerciais (em lilás) e um

hotel  (em verde). Em execução estão  o  International  Trade Center  (ITC)  Central  Park,  o

Broadway Central Park e o Metropolitan Central Park. O ITC Central Park conta com duas

torres empresariais integradas ao shopping center, cada uma é composta por 20 pavimentos,
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salas de 28 até 533m² (andar corporativo), 2 caixas de escada por torre, estrutura para piso

elevado e sala de monitoramento de segurança. O valor do m2  na torre custa cerca de R$

11.000,0063.

Fonte: Registro próprio (2012, 2013), JCPM (2014)

Na figura 22, a foto A, de 15.08.2012 mostra o início da obra do shopping, com a

terraplanagem  do  terreno.  A foto  B,  de  01.11.2013  revela  o  avanço  da  construção  do

equipamento, que crescia verticalmente. A imagem C, retrata o Shopping já inaugurado em

2014 com a infraestrutura ao redor,  marcada pela iluminação,  área de lazer  da Lagoa do

Papicu e o alargamento da Rua Prisco Bezerra, em frente a lagoa.

O  Broadway  Central  Park  é  um edifício  residencial,  com apartamentos  de  3  e  4

63 Os valores apresentados são referentes a tabela de 23 de julho de 2015. Esta tabela é válida para o valores
apresentados nas demais torres.

Figura 22: Shopping RioMar no período de construção. 
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quartos, medindo entre 138m², 165m² e 189m², possui área de lazer completa com piscinas,

além  de  3  vagas  na  garagem.  Sua  conclusão  está  prevista  para  outubro  de  2016.  São

apartamentos de grande extensão, voltados para famílias com renda elevada. Na Torre I, os

valores  dos  apartamentos  de  189,53  m2 valores  variam  entre  R$  1.300.000,00  e  R$

1.376.000,00.

O Metropolitan Central Park é um edifício residencial,  com apartamentos de 3 e 4

quartos, medindo entre 95m², 110m² e 130m², possui área de lazer e 2 vagas na garagem. Os

apartamentos  são  menores  que  o  do  primeiro,  mas  com  alto  padrão  de  conforto.  Sua

conclusão está prevista para outubro de 2016. O m² dos apartamentos variam de R$ 6.777,00

à R$ 7.460,00.  

O Brooklyn Central Park também é um edifício residencial, com apartamentos de 2 e 3

quartos, cuja metragem varia entre 55m² e 65m². Possui varanda, área de lazer completa e 1

ou 2 vagas na garagem. Seu slogan é a praticidade,  em razão dos menores tamanhos das

unidades.  Com entrega prevista para outubro de 2016, o  m² dos apartamentos varia entre R$

7.817,00 e R$ 8.566,00.

O  RioMar  Fortaleza  é  um  empreendimento  do  Grupo  JCPM  (João  Carlos  Paes

Mendonça). Fundador da Rede BomPreço, inicia em meados da década de 1990 atividades

voltadas a shopping centers64.  Em 2000 vendeu a rede para Royal Ahold,  de quem já era

parceiro.  Neste período,  cria  o Grupo JCPM com sede em Recife e passa a se dedicar a

construção  de  shopping  centers,  torres  empresariais,  projetos  habitacionais  e

telecomunicações. O RioMar Fortaleza é o segundo maior shopping do grupo, que já possui 9

shoppings nos estados de Recife,  Bahia, Sergipe e São Paulo. O grupo já tem em vista a

construção de um novo shopping center em Fortaleza, no bairro Presidente Kennedy. Da área

total, 97 mil m² serão destinados para a construção de um shopping center e  88 mil m² serão

utilizados para construção de edifícios residenciais, com aproximadamente 1.500 unidades

habitacionais para consumidores das classes B e C (FONTES, 2012). 

A  construtora  Moura  Dubeux  é  a  encarregada  pelas  obras  do  grupo  JCPM.  É

considerada uma grande incorporadora do Nordeste, com sede também em Pernambuco.

3.2 O turismo no litoral do Grande Mucuripe

O turismo  é  uma  importante  atividade  econômica  no  Brasil,  fato  que  reflete  nos

setores sociais, políticos e, principalmente, econômicos. Em números, conforme Cavalcante

(2015),  o  Nordeste  representa  30% do  PIB  turístico  nacional,  já  no  Ceará,  o  turismo  é

64 Informações obtidas a partir do site http://www.jcpm.com.br/, em 01 de abril de 2014.

http://www.jcpm.com.br/
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responsável por 11,2% do PIB estadual. Fortaleza é a principal porta de entrada dos turistas

no Ceará, e se destaca quanto a oferta de serviços e infraestrutura.

A atividade  na  capital  continua  em expansão,  segundo  informações  da  Secretaria

Municipal do Turismo de Fortaleza (SETFOR)65. Fortaleza recebeu, no intervalo de janeiro a

junho  de  2015,  1.537.698  turistas,  sendo  cerca  de  48  mil  estrangeiros.  Esses  números

mostram um acréscimo de 7% quando se compara a quantidade de turista estrangeiros neste

mesmo intervalo de meses no ano passado, período que engloba a Copa do Mundo no Brasil.

Ainda segundo a Secretaria, durante a Copa, Fortaleza ocupou o terceiro lugar no ranking de

estados  do  Nordeste  mais  visitados  por  estrangeiros,  ficando  atrás  das  capitais  Recife  e

Salvador. 

 Conforme  Dantas66 a  apropriação  do  poder  do  Estado  do  Ceará  por  uma  elite

empresarial  de  natureza  urbana,  vai  torná-lo  pioneiro  no  desenvolvimento  da  atividade

turística. Assim, o estado que possui como pontos positivos: a proximidade do Litoral com o

Sertão,  fato  que minimiza  a  quantidade de  chuvas;  e  uma menor  distância  em relação  a

Europa,  comparado  aos  demais  estados  brasileiros,  apresenta  um boa justificativa  para  o

investimento no setor.

Fortaleza, no entanto, nem sempre deu importância a esta atividade, pelo contrário, o

litoral,  hoje  tão  explorado pelo  turismo,  era  local  de  habitação dos  mais  pobres  e  pouco

frequentado  pelas  elites.  O investimento  no  setor  turístico,  no  entanto,  ocorre  apenas  no

século XX, com a valorização dos espaços litorâneos pela elite. Dantas (2011) indica que no

período  do  Ceará  colonial  havia  um  litoral  dependente  do  Sertão,  onde  predominava  a

produção  primária,  que  escoava  seus  produtos  pelo  porto,  um  dos  fatores  que  destacou

Fortaleza no cenário econômico estadual. Além disso, havia um medo do mar, em razão de

lendas indígenas passadas de gerações a gerações sobre os perigos do mar.

Assim, vai haver durante o século XIX, quando Fortaleza se sobressai na atividade

portuária  em  razão  da  exportação  do  algodão,  uma  abertura  da  capital  para  o  mar.  O

desenvolvimento  do  porto  trouxe  consigo  maiores  investimentos  em infraestrutura,  como

ferrovias e estradas, bem como, um maior crescimento da cidade em níveis econômicos e

populacionais.  Neste  período,  também,  surge  a  moda  dos  banhos  terapêuticos,  que  eram

realizados na praia do Meireles. Fortaleza apresentava um clima propício para o tratamento de

doenças respiratórias e outras doenças de difícil tratamento nos locais de clima mais frio,

assim,  a  insolação  e  ventos  impediam  a  proliferação  de  doenças,  fator  que  atraiu  um

65Disponível em: http://www.fortaleza.ce.gov.br/noticias/turismo/cresce-numero-de-turistas-estrangeiros-em-
fortaleza-em-comparacao-periodo-em-ano-de Acesso em: 14 out 2015.
66 Notas de aula da Disciplina Geografia do Litoral, período 2012.2.

http://www.fortaleza.ce.gov.br/noticias/turismo/cresce-numero-de-turistas-estrangeiros-em-fortaleza-em-comparacao-periodo-em-ano-de
http://www.fortaleza.ce.gov.br/noticias/turismo/cresce-numero-de-turistas-estrangeiros-em-fortaleza-em-comparacao-periodo-em-ano-de
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expressivo grupo de doentes, tanto para capital, quanto para o interior (DANTAS, 2011).

Nem mesmo o  planejamento  urbano  instituído  nas  últimas  década do século  XIX

mostrou interesse pela zona de praia da capital, fortalecendo-a enquanto local de moradia dos

habitantes mais pobres. Haviam ainda algumas casas de veraneio nas praias de Iracema e

Meireles, mas o predomínio eram das camadas mais pobres. Conforme Alexandre Queiroz

Pereira  (2014),  a Praia  de Iracema (antes  conhecida como Praia do Peixe) foi a  primeira

porção litorânea de Fortaleza utilizada pelas elites para o lazer, em especial, próximo a Ponte

Metálica. Já a partir da década de 1940, com a vinda do Porto do Mucuripe, iniciou-se um

processo de erosão na costa da Praia de Iracema e a consequente migração das elites para a

praia do Meireles.

No século XX, entre os anos de 1940 e 1970 inicia-se a construção da cidade litorânea

com a vinda de clubes, bares, restaurantes e hotéis. Após os anos de 1970, há uma intensa

produção  do  espaço  litorâneo  da  cidade,  com  o  processo  de  verticalização  e  maior

investimentos no setor turístico e de lazer. Tem-se assim, em 1973, a inauguração do primeiro

hotel turístico de Fortaleza, o Hotel Beira-Mar do Grupo Ary. Há, também, a construção dos

calçadões, sendo o primeiro ainda na década de 1970, com a construção da Avenida Beira

Mar; e posteriormente na década de 1980, na Praia de Iracema, Praia do Futuro e Leste-Oeste.

É importante ressaltar que os investimentos na orla de Fortaleza e sua repercussão na

produção do espaço se deu de forma desigual. Não há na linha de costa fortalezense uma

continuidade de usos, em especial turístico. Assim, da Barra do Ceará à Praia de Iracema, não

há hotéis e restaurantes voltados para uso de turistas, sendo uma área mais frequentada pela

população  local,  em  geral  de  baixa  renda,  e  sem  muitos  projetos  urbanísticos  de

embelezamento. O Vila do Mar foi o projeto mais recente, mas sem adesão do setor turístico.

Da Praia de Iracema ao Mucuripe encontra-se outra paisagem, marcada pela presença

da Avenida Beira-Mar, com serviços e equipamentos voltados quase que exclusivamente para

fins  turísticos.  No bairro  Cais  do  Porto,  a  parte  da  praia  que  não é  restrita  ao  Porto  do

Mucuripe é de uso das comunidades que habitam o bairro. Já nos limites que vão do bairro

Vicente  Pinzón  a  Praia  do  Futuro/Sabiaguaba  tem-se  uma  mistura  de  segmentos  que  se

utilizam do espaço, mas cada um com territórios bem delimitados. As barracas da Praia do

Futuro, por exemplo, são destinadas aos turistas e a população fortalezense com poder de

compra, as demais partes da orla, em espacial no Vicente Pinzon e Sabiaguaba são de uso

geralmente da população de baixa renda.

Não há, deste modo, um uso contínuo da orla de Fortaleza pelo turismo. Apesar de

melhorias realizadas em boa parte das praias da cidade, principalmente com melhoramento
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dos calçadões, não há uma continuidade entre as praias quanto a oferta de serviços e maneiras

de usos. Há uma fragmentação da porção litorânea da cidade, que se diferencia quanto aos

investimentos  aplicados  no  espaço  e  o  tipo  de  segmentos  sociais  que  usam  a  praia.  A

finalidade de uso, em geral a mesma, lazer e fonte de renda, mas a segregação do espaço

litorâneo não permite uma igual apropriação do espaço por todos.  

O desenvolver do turismo na área do Grande Mucuripe, em geral, esteve ligado ao

deslocamento de populações pobres. Com a expansão das vias de acesso nas décadas de 1950

e 1960, como avenida Abolição e Beira-Mar, as casas simples dos pescadores em meio a areia

frouxa das dunas começaram a desaparecer e dar lugar à Fortaleza dos turistas. Dá-se a cidade

um ar de modernidade, e para isso é necessário afastar os mais pobres.

A princípio, como o prefeito Acrísio Moreira da Rocha, que iniciou a abertura total
da Avenida Abolição.  No lugar do seu leito atual,  via-se aquela paisagem a que
aludi: choupanas de pescadores plantadas sobre o areal frouxo. Depois, chegou a
grande mudança com o prefeito Cordeiro Neto, que resolveu urbanizar o Mucuripe a
partir  de  uma  avenida  litorânea,  a  nossa  bonita  Beira-Mar  dos  dias  presentes
(GIRÃO, 1998, p.203).

Ressalta-se  que  a  valorização  do  litoral  e  sua  urbanização  não  ocorre  apenas  em

Fortaleza,  mas trata-se um processo em maior  escala.  A procura das praias vizinhas  para

veraneio,  como  uma  fuga  dos  lugares  mais  frequentados  pelos  mais  pobres,  gerou  uma

pressão nas cidades para instalação de serviços básicos e infraestrutura. Além disso, gera uma

pressão imobiliária em praias do litoral cearense, gerando conflitos com os moradores antigos.

 

À medida  que  foi  chegando  o  turista,  o  pescador  foi  sendo  obrigado  a  sair.  O
resultado desse processo é a concretização de uma cidade que construiu espaços de
lazer e equipamentos de luxo para os turistas e as elites locais, mediante a destruição
de valores e tradições culturais há tempos sedimentadas, aumentando ainda mais a
desigualdade,  a  exclusão  social  e  o  avanço da  degradação  do  meio ambiente  já
iniciado pela indústria (NOGUEIRA, 2006, p.54).

Assim,  nas  primeiras  décadas  do século  XX, a  Fortaleza turística se concentra na

avenida Beira-Mar, do Meireles ao Mucuripe. Sua paisagem é composta por hotéis e flats,

apartamentos de luxo, bares e restaurantes, turistas e, mostrando um lado bucólico, a Colônia

de Pescadores. Um mesmo espaço apropriado por diferentes atores. No bairro Mucuripe a

Beira Mar, apesar de ter  expulsados muitos pescadores do seu local de moradia,  ainda se

utiliza da atividade como cartão postal da cidade, pela presença das jangadas e barcos que

constituem uma bela paisagem (Figura 23), e como atração gastronômica, com o Mercado dos

Peixes. Este mercado é formado por pequenos boxes onde são vendidos peixes e frutos do
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mar que chegam diariamente com os  pescadores  nas  jangadas.  Além da venda,  pequenas

barracas  nas  proximidades  permitem  o  preparo  das  iguarias  na  hora  da  compra,  caso  o

consumidor queria.

Figura 23: Paisagem da Praia do Mucuripe. 

Fonte: Registro próprio (01.11.2013)

Conforme Dantas (2011) a criação de novas linhas de ônibus, na década de 1980, abre

caminho para uso desse espaço pelos mais pobres, estimulando o uso da Praia do Futuro pelas

classes abastadas.  Esta parte do litoral fortalezense foi a  última a ser incorporada a zona

urbana da  cidade. Hoje a grande atração da Praia do Futuro são as barracas de praia, com

divertimento  diurno  e  noturno,  como  shows  de  humor,  música  ao  vivo  e  a  famosa

caranguejada às quintas-feiras. A praia também é palco de campeonatos esportivos, como surf,

bodyboard e kitsurf, em razão da intensidade dos ventos.

Ressalta-se que a expansão de avenidas,  como a  Santos  Dumont e  a  Zezé  Diogo,

estimularam o crescimento desta parte da cidade, não só no setor turístico e de lazer, mas

também  no  ramo  imobiliário.  Há,  deste  modo,  uma  dinamização  dos  fluxos,  abrindo

oportunidade também para uso da classe trabalhadora. Tem-se uma apropriação diferenciada

do espaço com área de habitação popular, nos bairros Vicente Pinzón e Praia do Futuro I e

expansão das Barracas de Praia, de hotéis e pousadas, usos de clubes na Praia do Futuro, e

grande mansões nas Dunas.
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4 O PROCESSO DE ACUMULAÇÃO: A TERRA EM FORTALEZA

Entendendo a reestruturação urbana como um processo no qual se estabelece um nova

forma de produzir a cidade, cuja a finalidade é a continuidade do processo de acumulação de

capital,  faz-se  necessário  entender  o  conjunto  de  processos  que  se  ocultam  na  produção

espacial urbana. Ressalta-se que o conjunto de ações, que resultam em novos usos e funções

aos espaços, geralmente reproduzem uma realidade de desigualdades, apesar da importância

dada aos espaços de usos coletivos em determinadas partes do globo. 

Para Smith (2007) “todo o processo de crescimento e desenvolvimento urbano consiste

em um constante arranjo, estruturação e reestruturação do espaço urbano” (p.20), a partir dos

anos de 1990, no entanto, esse processo vem ocorrendo de forma muito intensa e provocando

amplas mudanças em nível econômico e social. Tem-se na cidade um espaço importante para

a atuação do capital, que em conjunto com o Estado, encontra diferentes maneiras de permitir

a continuidade do processo de acumulação. Harvey (2009b, p.10) já afirmava que “[…] a

política do capitalismo é dirigida pela necessidade de encontrar terrenos lucrativos para a

absorção de capital excedente”. Deste modo, há uma busca contínua de novos modos de se

chegar ao lucro. Para tanto, promove-se reestruturações espaciais, políticas e econômicas.

Dentre as saídas encontradas para a absorção do capital excedente existem a expansão

geográfica e a reorganização espacial. Esclarece-se que o capital excedente é o dinheiro extra

que  o  capitalista  ganha  (HARVEY,  2009b),  advindo  do  circuito  produção-circulação-

consumo. É também entendido como o capital “que se manifesta num mercado abarrotado de

bens de consumo que não podem ser vendidos sem perdas, como uma alta improdutividade

e/ou como excedente de capital líquido carente de possibilidades de investimento produtivo”

(HARVEY, 2006a, p.11).  Ele não deve está  parado,  mas em constante movimento,  sendo

continuamente reinvestido. Dentre as possibilidade de absorção deste capital, Harvey elenca

três opções:

Tais excedentes podem ser absorvidos por: a) uma reorientação temporal por meio
de investimentos de capital  em longo prazo ou gastos sociais (como educação e
pesquisa) que adiam a reentrada na circulação do excesso de capital até um futuro
distante; b) reorientações espaciais por meio da abertura de novos mercados, novas
capacidades produtivas e novas possibilidades de recursos e mão de obra em outro
lugar; c) alguma combinação de a e b (HARVEY, 2006a, p.11).

A terceira opção está relacionada a produção de infraestruturas físicas, indispensáveis

para a manutenção da produção e do consumo no espaço e no tempo, como a instalação de

parques industriais, portos e aeroportos, sistemas de transporte e comunicação, água e esgoto,
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moradia, hospitais e escolas. Processo capaz de absorver grandes quantidade de capital e mão

de obra excedente, promovendo intensa produção e organização espacial.

Neste  trabalho,  o  processo  de  urbanização  pautado  na  contínua  destruição  criativa

instituída pelo capital será o ponto de partida para entender o produção espacial do Grande

Mucuripe  em  Fortaleza.  Harvey  (2008,  2009b,  2013c)  defende  a  urbanização  como  um

processo  importante  de  acumulação  de  capital,  onde  o  capital  excedente  é  utilizado  na

implantação de grandes projetos e grandes transformações espaciais para assim gerar mais

capital excedente67, havendo, deste modo, uma constante reorganização do espaço urbano. 

A questão é que o capitalista, em razão de leis que incitam a competição, é induzido a

reinvestir ao menos uma parte deste excedente e a urbanização tem sido um bom caminho

para se resolver o “problema do capital excedente”. O autor lembra, entretanto, que há um

processo contínuo de produção de excedente que vai alimentando a urbanização, ao mesmo

tempo em que se tem a urbanização como uma necessidade do capitalismo para absorver este

excedente, tem-se, então,  processos interdependentes (HARVEY, 2013c). 

Esta modalidade de absorção de capital excedente, com base na urbanização, pode ser

identificada já no século XIX, com as reformas efetuadas por Haussmann, em Paris. Na busca

pela sobrevivência política em meio a crise que se desenrolava na França durante o Segundo

Império, Napoleão Bonaparte recorreu a uma forte repressão dos movimentos políticos, bem

como estabeleceu grandes investimentos em infraestrutura urbana, como forma de solucionar

a absorção de capital excedente (HARVEY, 2013c). Conforme o autor, Haussmann sabia que

sua missão era resolver o problema do excedente de capital e de mão de obra por meio da

urbanização. Assim, a reconstrução de Paris possibilitou a absorção de enormes quantidades

de capital e mão de obra, este fato aliado a repressão dos movimentos dos trabalhadores foi de

grande relevância para a estabilização social.  Este sistema obteve bom funcionamento por

cerca de quinze anos, quebrando em 1868.

Outro exemplo, este no século XX, citado pelo autor, foram as transformações espaciais

promovidas  por  Robert  Moses  em  Nova  York.  Moses,  após  a  Segunda  Guerra  Mundial

construiu  a  Região  Metropolitana  de  Nova  York,  a  partir  de  implantação  de  rodovias  e

infraestrutura  urbana  e  construção  dos  subúrbios.  Neste  processo  foram  utilizadas  novas

instituições  financeiras  e  esquemas  tributários  para  liberação  de  crédito  para  financiar  a

produção espacial. Suas ações abrangeram os grandes centros metropolitanos estadunidenses,

67 Os projetos urbanos são exemplos desta intervenção no espaço com fins de acumulação. Somekh e Campos
(2005) lembram que os projetos urbanos remetem a iniciativas de renovação urbana que concentram-se em
determinados setores da cidade, por intermédio da ação de agentes públicos e privados, cujos investimentos e
intervenções seguem um plano urbanístico, podendo se apoiar no redesenho do espaço urbano e arquitetônico,
em normas legais específicas e em novas articulações institucionais e formas de gestão.
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possuindo papel crucial na estabilização do capitalismo global pós Segunda Guerra Mundial.

Atualmente, uma intensa urbanização ocorrem nos países emergentes, situados na Ásia,

América e Europa, com destaque o boom imobiliário na Cidade do México, Santiago (Chile),

Bombay,  Johannesburgo,  Seul  e  Moscou  (HARVEY,  2013c).  No  mundo  desenvolvido,

sobressaem-se os grandes projetos estabelecidos nas cidades de Londres, Los Angeles, San

Diego e Nova York68. No Oriente Médio, em Dubai e Abu Dhabi69 distinguem-se na paisagem

projetos urbanísticos que o autor classifica como assombrosos, espetaculares e, até mesmo,

criminalmente absurdos. Estes projetos tem como finalidade absorver os excedentes oriundos

do petróleo, investindo-os em construções luxuosas, pouco preocupadas com o meio ambiente

e socialmente injustas.

No Brasil, os grandes projetos urbanos aparecem em grande escala com a preparação

das cidades-sede para a Copa do Mundo 2014. Ressalta-se que reformas urbanísticas com a

presença de equipamentos e instalação de megas infraestruturas de mobilidade, por exemplo,

aparecem  a  todo  momento  nas  cidades,  dependendo,  claro,  das  prioridades  políticas  e

econômicas. No entanto, a  quantidade em demasiado de grandes projetos executados nos

anos de 2010 à 2014 em solo brasileiro é espantosa. 

O  processo  de  urbanização,  como  afirma  Harvey,  continua  sendo  de  extrema

importância para a economia global e absorção de capital excedente. As cidades cada vez

mais modernas, prontas para participarem do mercado global e competirem entre si, recebem

grandes  levas  de  projetos  urbanos.  Estes  aos  serem  instalados  atuam  em  duas  questões

importantes da economia: amplia a oferta de emprego e absorve o capital excedente. Assim

para o autor a urbanização tornou-se um processo primordial para as atividades econômicas se

desenvolverem, em escala nunca vista pela humanidade. 

O mercado imobiliário  é  um grande beneficiário  da  intensificação do processo de

produção espacial,  e  também o mais  visível  de crescimento  urbano.  Tal  atividade age  de

forma a  absorver capital excedente, sustentar taxas de lucro, e maximizar o retorno sobre

valores de troca independentemente de quais forem as demandas por valores de uso (Harvey,

2015).  Ele,  entretanto,  não  é o único  meio de  viabilizar  grande movimento  de capitais  e

68 Conforme Harvey (2013c), a administração do milionário Michael Bloomberg, em Nova York, produziu em
2007 uma grande quantidade de projetos urbanos na cidade.
69 Somekh e Gaspar (2013) descrevem o espetáculo criado em Dubai e Abu Dhabi por meio do investimento dos
excedentes petrolíferos. Para eles, criou-se uma “centralidade terciária global às margens do Golfo Pérsico”, que
obedece ao mesmo paradigma urbanístico do século XX, bem conhecido pelos latino-americanos, como o uso
intensivo do automóvel, fragmentação urbana e expansão desenfreada da malha asfáltica. Houve, também, a
criação de solo, pois havia pouco, e a ligação entre o ocidente e o oriente pela  hub aéreo Dubai/Abu Dhabi.
Quanto aos grande projetos tem-se as World Islands, que constituem “cerca de 300 ilhas artificiais cujos preços
de venda situam-se entre 50 e 250 milhões cada” (p.135).
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atender  aos  interesses  do segmento  mais  rico  ou dos  promotores  imobiliário.  Existem os

projetos  urbanos,  que  também  geram  valorização  do  solo  e  abrem  o  caminho  para

lançamentos imobiliários.

É importante entender que apesar da urbanização ser uma forma de escoar o capital

excedente, o modo como isso é feito vai se modificando conforme as necessidades do capital

e  a  realidade  local.  Smith  (2007)  bem  lembra  que  há  diferenças  entre  os  processos  de

reestruturações ocorridos em diferentes partes do mundo, pois obedecem, sobretudo, o grau de

desenvolvimento do país. Assim, diferentes formas de regulação estatal, bem como, outras

formas de acumulação foram sendo instituídas. A acumulação por espoliação foi uma destas

transformações  na  maneira  de  se  acumular  capital,  que  assim  como  falado  no  início  do

capítulo produz um acentuado processo de produção de desigualdades. Harvey (2008, 2013b,

2013c) ressalta esta acumulação como uma das mais violentas,  em que há o detrimento dos

direitos dos mais pobres, para benefício dos mais ricos.

4.1 Acumulação primitiva: prática que persiste na atualidade

O capital sempre adotou métodos que permitissem a sua acumulação, para a produção

do excedente. No princípio do capitalismo, bem como no processo de transição do feudalismo

para o capitalismo, uma prática foi essencial, a acumulação primitiva. Esse processo permitiu

a constituição da propriedade privada, de forma violenta e traumática, acabando a propriedade

e o mundo feudal (LENCIONE, 2012).

Conforme Marx (1996) a acumulação primitiva é o ponto de partida da acumulação

capitalista.  Baseada  na  expropriação  da  base  fundiária  do  camponês,  esta  forma  de

acumulação  permitiu  uma  separação  entre  trabalhador  e  propriedade  das  condições  de

trabalho, resultando de um lado, na transformação dos meios sociais de subsistência e de

produção  em  capital,  e  de  outro,  na  redução  dos  produtores  diretos  em  trabalhadores

assalariados.  Portanto,  a  acumulação primitiva é “o processo histórico de separação entre

produtor e meio de produção. Ele aparece como 'primitivo' porque constitui a pré-história do

capital e do modo de produção que lhe corresponde” (MARX, 1996, p.340).

No Brasil, há autores que defendem a tese que a acumulação primitiva persiste como

forma de acumulação, ressaltando que não nos moldes iniciais. Deste modo, a forma como

este tipo de acumulação acontece, obedece a realidade de cada contexto histórico-geográfico.

Assim, a acumulação primitiva decorrente na Europa possuiu características próprias em cada

etapa histórica, bem como na América Latina e na Ásia, por exemplo.

Oliveira  (1972)  em  seu  estudos  sobre  o  Brasil,  um  país  que  se  consolidava  na
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realidade urbano-industrial, já identificava na economia e nas práticas cotidianas processos de

acumulação primitiva. O autor acredita que se trata de um processo contínuo, indo além da

pré-história do capital e permitindo a sua expansão no decorrer dos anos. Conforme o autor “a

acumulação  primitiva  não  se  dá  apenas  na  gênese  do  capitalismo:  sob  certas  condições

específicas,  principalmente quando esse capitalismo cresce por elaboração de periferias,  a

acumulação primitiva é estrutural e não apenas genética” (p.16).

Uma de suas constatações é que o Brasil em seu processo histórico de formação, bem

como outros países classificados como subdesenvolvidos, já serviu de reserva de acumulação

primitiva para suas metrópoles.  Assim,  o sistema colonial  de exploração que consistia  na

“apropriação do excedente produzido nas colônias, seja pela oferta de produtos primários, que

vai contribuir para baixar o custo relativo de reprodução da força de trabalho” (p.70), seja pela

contribuição direta para a acumulação, tinha como base a acumulação primitiva. Por meio

desta tese, o autor justifica o subdesenvolvimento.

[…] na grande maioria dos casos, as economias pré-industriais da América Latina
foram  criadas  pela  expansão  do  capitalismo  mundial,  como  uma  reserva  de
acumulação primitiva do sistema global, em resumo, o “subdesenvolvimento” é uma
formação capitalista e não simplesmente histórica (OLIVEIRA, 1972, p.8).

Também para o autor, a partir da década de 1930, durante a transição da economia de

base agrário-exportadora para a urbano-industrial, a acumulação primitiva foi utilizada como

uma  das  soluções  para  a  questão  agrária  que  aparecia  no  Brasil.  Apesar  de  não  estar

totalmente de acordo com os moldes da acumulação primitiva de Marx, havia um processo de

expropriação, não de terras, mas de excedente. Assim, ocorreu no país “um processo em que

não  se  expropria  a  propriedade  –  isso  também se  deu  em larga  escala  na  passagem da

agricultura  chamada de subsistência  para a  agricultura comercial  de  exportação – mas se

expropria o excedente que se forma pela posse transitória da terra” (OLIVEIRA, 1972, p.16).

O país  encontrava-se  num contexto  de  grande oferta  de  mão  de  obra  e  de  terras,  o  que

contribuiu para a expansão da ocupação espacial, a baixos coeficientes de capitalização ou

mesmo nenhuma capitalização prévia, ou seja, uma forma de acumulação primitiva.

Na cidade, Oliveira já identificava formas de acumulação primitiva, não com base  na

expropriação de terras, mas na forma como se tiraria mais excedente na exploração da força

de  trabalho na reprodução ampliada do capital. Sua tese baseia-se na autoconstrução de casas,

que consiste no uso dos dias de folga da massa trabalhadora para edificação da casa própria,

seja em família, ou em regime de cooperação, como mutirão, como uma forma de acumulação

primitiva.  Assim,  a partir  deste  trabalho não remunerado,  tira-se o mote de uma possível
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diminuição nos custo de reprodução da força de trabalho, que pode ser repassada para os

salários, aumentando o excedente do capitalista.

Ora, a habitação, bem resultante dessa operação, se produz por trabalho não-pago,
isto é, supertrabalho. Embora aparentemente esse bem não seja desapropriado pelo
setor privado da produção, ele contribui para aumentar a taxa de exploração da força
de trabalho, pois o seu resultado – a casa – reflete-se numa baixa aparente do custo
de  reprodução  da  força  de  trabalho  –  de  que  os  gastos  com habitação  são  um
componente importante – e com habitações são um componente importante – e para
deprimir os salários reais pagos pelas empresas (OLIVEIRA, 1972, p.31).

Lencione (2012) também defende que houve a permanência da acumulação primitiva

como forma de acumulação,  justificando que esta não desapareceu após a pré-história  do

capitalismo, pelo contrário, continua atuante na sociedade contemporânea juntamente com a

reprodução do capital,  onde uma pode complementar  a outra.  A autora se fundamenta no

vínculo existente entre o processo de acumulação primitiva e a espoliação70. Assim, a base

deste modelo de acumulação está na apropriação de algo que é realizado em detrimento de um

grupo, que se torna privado do seu direito de uso. Como exemplos, a autora cita: “arrancar” a

terra de camponeses que trabalham nela anos ou determinadas forma de exploração da força

de trabalho, que não se importa com os meios utilizados, mas apenas com o lucro a ser obtido.

Em seu artigo, a autora chama atenção para dois pontos: o trabalho escravo, enquanto

forma de acumulação primitiva, e a crítica a terminologias que tratam sobre a referida forma

de acumulação.  Segundo Lecione (2012),  a  escravidão é um tipo  de exploração que está

presente em várias etapas da história, seja no período colonial ou global. Deste modo, esta

maneira violenta de apropriação da força de trabalho alheia para a obtenção de lucro que

acontece até os dia atuais, mostra que a acumulação primitiva nunca deixou de acontecer,

apenas não está mais pautada no contexto inicial do capitalismo. 

Quanto  a  crítica,  a  autora  refere-se  ao  termo  accumulation  by  dispossession,

desenvolvido por Harvey, em sua obra  New Imperalism. No Brasil,  o termo recebeu duas

traduções: acumulação por espoliação e acumulação por desapossamento. A autora demonstra

descordar da segunda tradução, acreditando que a terminologia acumulação por espoliação, no

seu sentido literal, está mais de acordo com o significado de privação de algo e/ou a prática

fraudulenta  característica  da  acumulação primitiva.  De todo modo,  a  autora  é  categórica:

“Entendemos  que  a  acumulação  primitiva  historicamente  não  desapareceu,  apresentando

infinitas maneiras e combinações com o próprio processo de reprodução do capital dos dias

70 “Espoliação significa privar alguém de algo, por meios ilícitos, ilegítimos ou violentos. É esse o sentido dos
mecanismos espoliativos, como aquele que nega o direito à posse”  (LENCIONE, 2012, s/p).
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atuais” (LENCIONE, 2012, s/p).

Neste  trabalho,  será  utilizada  a  terminologia  de  David  Harvey,  visto  a  melhor

adequação  da  teoria  à  realidade  existente  no  Grande  Mucuripe,  em  Fortaleza,  área  em

destaque neste estudo.  Harvey (2004) defende a tese que na sociedade capitalista há uma

forma de acumulação que se assemelha à acumulação primitiva. O autor, no entanto, prefere

chamá-la por outro nome em razão de ser um processo em andamento e não mais original,

com características que foram acumuladas desde as mudanças do modo de produção. Assim, a

classificada “acumulação por espoliação” consiste em uma persistente e recorrente prática

predatória de “acumulação primitiva” que Harvey considera, na trilha de Rosa Luxemburgo,

como tendo caráter permanente (ALMEIDA FILHO; PAULANI, 2011, p.244). 

Assim,  Harvey  (2013b)  confirma  a  relevância  do  processo  no  desenvolver  do

capitalismo no decorrer dos séculos, pois “o capitalismo teria deixado de existir há muito

tempo, se não tivesse se engajado em novos ciclos de acumulação primitiva, sobretudo por

meio da violência do imperialismo” (p.292). Tem-se, deste modo, um processo que foi se

adaptando as realidades impostas pelo capitalismo, mas sem perder a finalidade inicial.  A

acumulação primitiva continua a se realizar, e nos últimos tempos vem sendo “revivida como

um elemento cada vez mais importante no modo como o capitalismo opera para consolidar o

poder de classe” (p.296). 

Ao analisar os estudos de Marx, o autor levanta vários fatos cujo objetivo está na

acumulação primitiva. Ressalta-se que são processos, geralmente, de expropriação de usos

e/ou direitos de uma classe mais fraca econômica e/ou politicamente, cujas as perdas vão além

do nível espacial, sendo principalmente sociais. 

[…] estão a privatização da terra e a expulsão violenta de populações camponesas; a
conversão de várias formas de direitos de propriedade (comum, coletiva do Estado
etc.) em direitos exclusivos de propriedade privada; a supressão dos direitos dos
camponeses às terras comuns [partilhadas]; a mercadificação da força de trabalho e a
supressão de formas alternativas (autóctones) de produção e de consumo; processos
coloniais, neocoloniais e imperiais de apropriação de ativos (inclusive de recursos
naturais); a monetização da troca e a taxação, particularmente da terra; o comércio
de escravos; e a usura, a dívida nacional e em última análise o sistema de crédito
(HARVEY, 2004, p.121).

Harvey  (2004)  ainda  identifica  outras  práticas  que  se  encaixam  no  modelo  de

acumulação por espoliação, pois o processo de acumulação acontece via uma base que ainda

não fora explorada e se pode tirar um ganho bruto, seja sobre o espaço, coisas ou pessoas.

Ora, “ a acumulação por espoliação pode ocorrer de uma variedade de maneiras, havendo em

seu modus operandi muitos aspectos fortuitos e casuais” (p.124), assim esta aparece também

ligada  à  realidades  não  tão  semelhantes  à  ocorrida  no  processo  original  de  acumulação
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primitiva, mas cuja forma de abordagem e finalidade são as mesmas.

A biopirataria  campeia  e  a  pilhagem do  estoque  mundial  de  recursos  genéticos
caminha  muito  bem  em  benefício  de  umas  poucas  grandes  companhias
farmacêuticas. A escalada da destruição dos recursos ambientais globais (terra, ar,
água)  e  degradações  proliferantes  de  hábitats,  que  impedem tudo exceto  formas
capital-intensivas de produção agrícola, também resultaram na mercadificação por
atacado da natureza em todas as suas formas. A transformação em mercadorias de
formas  culturais,  históricas  e  da  criatividade  intelectual  envolve  espoliações  em
larga escala (a indústria da música é notória pela apropriação e exploração da cultura
e da criatividade das comunidades). A corporativização e privatização de bens até
agora públicos (como as universidades), para não mencionar a onda de privatizações
(da água e de utilidades públicas de todo gênero) que tem varrido o mundo, indicam
uma nova onda de “expropriação das terras comuns” (p.123).

O autor ressalta  que esta forma de acumulação se destaca no cenário econômico na

década de 1970, para compensar os problemas de sobreacumulação que surgem no âmbito da

reprodução expandida. Insere-se no contexto das políticas neoliberais, apoiado pelas políticas

de privatização. Um importante impulso para esta mudança foi a instituição de um sistema

financeiro  desencadeador  de  surtos  periódicos  de  desvalorização  e  de  acumulação  por

espoliação em determinados espaços,  aliado a abertura de novos territórios para o capital

global, em destaque aparecem China, Coreia do Sul e Taiwan (HARVEY, 2004). 

Como já falado por Lencione (2012), o termo acumulação por espoliação, cuja tese é

desenvolvida em Harvey (2004), é também traduzida como acumulação por  desapossamento

(HARVEY, 2006b, 2008, 2013b, 2013c). Para melhor exemplificar este tipo de acumulação, o

autor cita as reformas feitas por Haussmann em Paris, a medida que este expulsou populações

pobres  das  áreas  centrais  francesas  em  benefício  do  Estado,  em  nome  dos  direitos  de

cidadania, da restauração ambiental e renovação urbana (HARVEY, 2013c). 

A  acumulação  por  espoliação,  assim  como  outras  formas  de  acumulação

desenvolvidas no modo de produção capitalista é mais um arranjo utilizado para a geração de

lucros e absorção de capital excedente, havendo promoção de problemas sociais e ambientais

a todo momento de aplicação deste modelo. Harvey (2013b) demonstra sua preocupação com

esta forma de acumulação, pois:

Assim  como  Rosa  Luxemburgo,  penso  que  a  acumulação  por  meio  do
desapossamento não pode ser ignorada, o confisco de direito a aposentadoria,  às
terras comuns e à seguridade social (um ativo que pertence a toda a população dos
Estados  Unidos),  a  crescente  mercantilização  da  educação,  para   não  falar  das
expulsões da terra e da destruição do meio ambiente, são fatores importantes para o
modo como entendemos a dinâmica agregada do capitalismo (p.297).

Conforme o autor, existem vários exemplos na história das reestruturações urbanas e

de como foi aplicada a acumulação por espoliação, dentre eles: nos Estados Unidos, onde se
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abusa do direito a expropriação, em favor de usos mais rentáveis do solo, retirando pessoas de

locais que já moram há muito tempo; em Seul, na década de 1990, onde foram contratados

lutadores de sumô para invadir bairros e expulsar os moradores que os haviam ocupados, para

se apropriar de terrenos que adquiriram grande valor; e na China, onde em razão da falta de

direitos de propriedade privada, o Estado possui o poder de expulsar moradores antigos de

determinadas áreas, em benefício público e privado.

O autor costuma citar a China como um bom exemplo de acumulação por espoliação e

escoamento de capital excedente. Para ele, informações do Financial Times revelam que o

investimento imobiliário tem grande relevância na economia chinesa, visto que a construção,

venda e mobília de apartamentos representou 23% do PIB chinês em 2013. Acrescentando-se

a este fato gastos públicos com infraestrutura, tem-se quase a metade da economia chinesa

voltada para a  urbanização (HARVEY, 2015).  O autor  continua que nada disso teria sido

realizado sem despejos e despossessões massivas, seguidas destruições criativas e violência

por parte do Estado. Deste modo, após o processo de acumulação por espoliação, inicia-se um

outro processo pautado na produção do espaço urbano, com finalidade de investimento de

capital excedente, direta ou indiretamente.

Centros  comerciales  igualmente  gigantescos,  parques  científicos,  aeropuertos,
puertos, palacios de entretenimiento de todo tipo y gran variedad de instituciones
culturales  nuevas,  junto com urbanizaciones  valladas  y campos de golf  para  los
ricos, salpican el paisaje chino en medio de ciudades-dormitorio superatestadas para
las enormes reservas de mano de obra que se desplazan desde las regiones rurales
empobrecidas (HARVEY, 2013c, p.31).

Para Harvey (2008) a tomada de terras valiosas ao capital imobiliário de populações

de baixa renda, que em muitos casos vivem ali há muitos anos, permite que a acumulação de

capital pela atividade imobiliária vá ao auge, uma vez que a terra é adquirida a baixo custo. O

investimento imobiliário é em todo mundo o motor da economia, principalmente pós-2007.

Citando o sociólogo Cihan Tugal, Harvey (2015, s/p) afirma que “[…] Bolhas imobiliárias,

preços  altíssimos  de  habitação,  e  a  privatização-alienação  generalizada  de  bens  urbanos

comuns  constituem  o  chão  comum  de  protestos  em  lugares  tão  diversos  como  Estados

Unidos, Egito, Espanha, Turquia, Brasil, Israel e Grécia”.

A forma como muitas famílias, em geral pobres, em todo o Brasil vem sendo expulsas

do seus atuais locais de moradia para dar lugar aos grande projetos inseridos no contexto dos

megaeventos  é  uma  forma  de  se  perceber  como ocorre  a  acumulação  por  espoliação  na

realidade brasileira.  As remoções  em massa de populações  de seus locais de moradia,  na

maioria das vezes em áreas de favelas, de forma arbitrária e violenta consiste num modelo de
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acumulação por espoliação.

É  importante  lembrar  que  o processo  de  remoção  de  populações  é  acontecimento

comum nas cidades, em virtude do processo de produção do espaço, aliado ao uso do capital

excedente para urbanização, conforme teoria de Harvey (2008, 2013c).  A acumulação por

espoliação pode ocorrer de diversas formas e seu modus operandi tem muito de contingente e

aleatório. Ainda assim, ocorre em todos os lugares e independentemente do período histórico

(HARVEY, 2006b, p.24). 

No Brasil,  o fato que,  mais recentemente,  ocultou este  processo foi o megaevento

Copa do Mundo, que promoveu um acelerado e desigual processo de produção do espaço

urbano  brasileiro,  bem  como,  remoções  para  instalação  de  grandes  equipamentos  e

infraestrutura urbana. Segundo estimativa da Articulação Nacional dos Comitês da Copa e das

Olimpíadas, calculou-se a remoção de 170.000 pessoas dos seus locais de moradia, de forma

compulsória. As populações mais pobres, atingidas por este processo, tiveram seus direitos à

moradia e à cidade violados, sendo atingidas por ações de limpeza das áreas receptoras de

projetos e/ou melhorias urbanas (VAINER, 2013).

Rolnik (2009b), em relatório da ONU, afirma que outras cidades também passaram

por uma realidade semelhante a do Brasil. Em Beijing, durante o período de preparação para a

Olimpíada de  2008,  houve denúncias  de  despejos  massivos  e  sem aviso  prévio,  além de

repressão, ameaças e detenções arbitrárias aos moradores e ativistas por moradia. Em Nova

Delhi, 35mil famílias foram removidas para preparar a cidade dos Jogos da Commonwealth

de 2010. Na África do Sul, o projeto de moradias N2 Gateway, baseado na construção de

moradias de aluguel para a Copa do Mundo de 2010, removeu mais de 20 mil moradores do

assentamento Joe Slovo, realocando seus moradores em áreas pobres da cidade.

A tabela 1 revela a quantidade de residências desapropriadas para a execução de obras

ligadas  ao  contexto  Copa  do  Mundo  2014.  Dentre  as  cidades-sede  que  mais  fizeram

desapropriações tem-se Porto Alegre, Fortaleza e Rio de Janeiro, com 3.208, 2.096 e 2.028

residencias, respectivamente. Ressalta-se não foi levando em conta a quantidade de imóveis

com função comercial ou terrenos privados. Dentre as obras citadas, as de mobilidade foram

as que mais envolveram famílias, geralmente moradoras em áreas de interesse do capital. O

grande objetivo é implantar projetos que deixem a cidade com aparência do moderno e do

belo, a afastar os mais pobre para o mais distante possível das áreas centrais.

Para  tanto,  a  acumulação  por  espoliação  aparece  como  uma  maneira  perfeita  de

promover os interesse do grande capital. O Estado cria e executa um grande projeto para a

cidade, retira toda a população pobre que está no seu entorno, geralmente, sem lhe dar muitas
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opções de escolha e com uso, muitas vezes, de pressão e violência, e o instala. Este processo

promove uma valorização dos terrenos próximos, servindo assim à especulação e ao mercado.

Tabela 1: DESAPROPRIAÇÕES E DESLOCAMENTOS INVOLUNTÁRIOS NA COPA FIFA 2014

DESAPROPRIAÇÕES E DESLOCAMENTOS INVOLUNTÁRIOS NA COPA FIFA 2014

CIDADE-SEDE OBRAS DESAPROPRIAÇÃO/
RESIDÊNCIAS

Fortaleza VLT – Ramal Parangaba Mucuripe 1.940

Fortaleza Via Expressa/Raul Barbosa 111

Fortaleza BRT Alberto Craveiro 45

Belo Horizonte BRT Antônio Carlo/Pedro I 260

Belo Horizonte Via 210 54

Belo Horizonte Via 710 237

Cuiabá VLT Cuiabá/ Várzea Grande 20

Recife Corredor Caxangá (Leste/Oeste) 74

Recife Ramal Cidade Copa 95

Recife Terminal Cosme e Damião 46

Recife Corredor Via Mangue 1.323

Curitiba Requalificação do Corredor Marechal Floriano 6

Curitiba Corredor Aeroporto/Rodoferroviária 2

Curitiba Vias de Integração Radial Metropolitanas 22

Rio de Janeiro BRT Transcarioca - Lotes 01 e 02 2.038

Natal Acesso ao aeroporto São Gonçalo do Amarante 345

Porto Alegre Ampliação do Aeroporto Salgado Filho 1.476

Porto Alegre Corredor Avenida Tronco 1.669

Porto Alegre Corredor de ônibus Padre Cacique / Av. Beira Rio 57

Porto Alegre BRT Av. Bento Gonçalves e Terminal A. Carvalho 6

São Paulo Monotrilho – Linha 17 564

São Paulo Itaquerão 8

São Paulo Vila da Paz 396

Total 10.804

Fonte: Secretaria Geral

Porto Alegre se sobressai quanto ao número de desapropriações, concentradas em dois

projetos: o Aeroporto Salgado Filho e o Corredor Avenida Tronco. As obras do Aeroporto

Salgado  Filho  foram  responsáveis  pela  remoção  de  1.476  residências  situadas  em  três

comunidades, uma em condição legal de ocupação (Vila Dique) e duas que se constituíam

como  favela  (Vila  Nazaré  e  Vila  Floresta).  Siqueira  (2013)  explica  que  as  comunidades

assentavam-se em áreas vizinhas ao aeroporto, que estavam dentro do projeto de expansão do



120

equipamento. Dentre as áreas atingidas, a maioria das famílias da Vila Dique foi indenizada,

já as das áreas de ocupação tiveram que ser realocadas, algumas em terrenos próximos, mas

outras em terrenos mais distantes, o que gerava preocupação entre os moradores. Além disso,

muitos  tiveram  que  sair  dos  locais  de  moradia  sem  um teto  garantido,  o  que  mostra  a

ineficiência e a não priorização do atendimento aos mais pobres. 

O Corredor Avenida Tronco, outra obra do contexto Copa 2014 que não foi finalizada

a tempo do megaevento, é um projeto de mobilidade que baseia-se no alargamento da via,

com  implantação  de  ciclovias,  corredores  de  ônibus  e  projetos  paisagísticos.  Para  sua

execução milhares de imóveis serão retirados e aqueles residentes nas áreas de favelas serão

realocados  para  áreas  mais  distantes,  nas  periferias.  Conforme  Leal-Lahorgue  e  Cabette

(2013) não há o interesse em uma integração entre os projetos de mobilidade, geralmente

situados nas áreas centrais, com os de habitação situados na periferia. Há, no entanto, um

reforço da produção desigual dos espaços.

O conjunto de intervenções urbanas previstas deve provocar um reforço da dinâmica
centro-periferia, pois vejamos: as obras na região central são de melhorias viárias
que, como toda melhoria viária, com certeza provocará valorização imobiliária no
entorno; as obras na periferia são de construção de moradia para os pobres, mesmo
que  a  infraestrutura  nestas  localizações  seja  deficiente  e,  como visto,  o  próprio
deslocamento para estas regiões será alterado profundamente com o novo desenho
do transporte coletivo (LEAL-LAHORGUE; CABETTE, 2013, p.20).

Ainda no contexto de Copa do Mundo, a partir de 2011, Fortaleza vivencia um intenso

processo de produção espacial. São obras de infraestrutura e equipamentos que se inserem no

contexto  de  preparação  da  cidade  para  a  Copa  2014,  como  a  ampliação  do  Aeroporto

Internacional Pinto Martins, a implantação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) – Ramal

Parangaba-Mucuripe e do Terminal de passageiros no Porto do Mucuripe; construção de BRTs

e de túneis,  e  obras  de melhoramentos  em avenidas  que dão acesso ao setor turístico da

cidade, além de shoppings centers e edifícios que se instalam na cidade. Ressalta-se, ainda,

que  alguns  projetos  em  execução,  ligados  ao  megaevento  em  Fortaleza,  já  existiam

anteriormente nos planos do Poder Público, e por isso foram apenas adaptados ao momento.

É importante destacar que eventos deste porte trazem nova dinâmica às cidades onde

ocorrem,  interferindo  na  sua  organização  socioespacial  e  reproduzindo,  principalmente,

interesses  do  capital  e  do  Estado.  Para  Mascarenhas  (2007,  s/p)  são  tomadas  como uma

“incontestável alavanca para a dinamização da economia local e sobretudo para redefinir a

imagem  da  cidade  no  competitivo  cenário  mundial”.  Essa  interferência  na  organização

socioespacial da cidade influencia na mobilidade residencial, pois ela reorganiza socialmente

os espaços da cidade.
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A vinda  de  um  megaevento  esportivo  a  uma  cidade  traz  consigo  uma  série  de

transformações espaciais que, em geral, envolvem ações públicas e privadas. Para tanto, cria-

se várias políticas atreladas a um planejamento, visando à obras de infraestrutura relacionadas

ao lazer, ao turismo e à mobilidade urbana. Muñoz (2008) se refere aos estudos feitos por

Marco Venturi ao falar do termo festivalizzazione, que explica o desenvolvimento de políticas

criadas a partir da necessidade gerada por um grande evento.

Se trata de políticas cuya prioridad absoluta ha sido la participación de la ciudad en
unos mercados de producción y consumo que se caracterizan por ser ya globales.
(…)  Los  grandes  eventos  urbanos,  como  exposiciones  universales  o  juegos
olímpicos,  siempre  habían  significado  la  creación  de  una  imagen  nueva  para  la
ciudad,  una  imagen  publicitado  en  la  comercialización  de  los  nuevos  espacios
urbanos (MUÑOZ, 2008, p.56).

Cria-se  deste  modo,  exceções  na  legislação  já  existente  permitindo  interferências

diretas e indiretas no espaço, bem como em setores da economia. Neste processo há uma

relação de interesses do Estado e da iniciativa privada, que buscam acelerar o processo de

acumulação  de  capital.  De  acordo  com Rodrigues  (2013)  cria-se  exceções  inclusive  nas

legislações que definem as normas urbanísticas de cada cidade. “Assim, o espaço socialmente

produzido, uma condição para a competitividade, torna-se o meio para um urbanismo que

viabiliza a reprodução ampliada do capital no espaço urbano” (RODRIGUES, 2013, p.18).

Pereira (2014) lembra que o estimulo ao consumo, aliado ao fetichismo, permite que

na  atualidade  o  processo  de  espoliação  prevaleça,  privilegiando  assim  os  mecanismos

primitivos de acumulação e moldes globais de capitalização. É um processo que desgasta a

sociedade,  destruindo a solidariedade e a urbanidade.  Predominam, deste modo, as cidade

desiguais, com problemas sociais e que negam o direito à cidade ao que não tem poder de

compra.

4.2 Acumulação por espoliação no Grande Mucuripe

Durante o processo de formação da cidade de Fortaleza, o litoral como já explanado

nos  capítulos  2  e  3  fora  ocupado  por  populações  pobres,  que  chegavam  à  cidade  e

encontravam em meio as dunas áreas inabitadas, que serviram para construção de suas casas.

A valorização do mar enquanto paisagem e local de lazer trouxe consigo uma nova função

para os terrenos de marinha, da qual a grande massa trabalhadora não poderia participar.

Assim, a expulsão compulsória de pescadores e famílias pobres, a partir da década de

1950, que aconteceu no litoral leste com a vinda do porto e, posteriormente, a construção de
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grandes avenidas e abertura do Grande Mucuripe ao turismo, foram fatos acompanhados de

demarcação  de  terras  e  investimentos  do  capital  imobiliário.  Este  acontecimentos

exemplificam como a acumulação por espoliação foi utilizada durante a expansão da capital

cearense.  O processo inicial  de remoção de famílias para destinação de novas funções às

terras do Grande Mucuripe caracterizou-se pela construção do Porto,  seguido do corredor

turístico da Beira Mar.

No Mucuripe,  as  remoções iniciais  da população pobre,  realizadas para o porto,
foram continuadas com a construção da primeira etapa da luxuosa Avenida Beira-
Mar (1963), tornando esse espaço alvo privilegiado da especulação imobiliária. A
cidade  das  areias  foi  sendo  cortada  por  asfalto.  Em  todas  as  direções,  bairros
longínquos se integraram num curto espaço de tempo (NOGUEIRA, 2006, p.13).

Em  âmbito  histórico,  os  pescadores  retirados  compulsoriamente  do  Mucuripe
realizaram os primeiros deslocamentos humanos para a região, bastante erma, onde
se formou depois o Bairro Serviluz. Aos poucos, aos primeiros casebres, somar-se-
iam numerosos outros barracos (NOGUEIRA, 2006, p.41).

Na política atual de produção do espaço, as famílias residentes nas áreas designadas

para a implantação dos projetos que marcam a reestruturação da cidade, reclamam da forma

de abordagem realizada pelos agentes do Estado, marcada pela falta de informação, diálogo

e/ou acordos. Em meio essa realidade, as comunidades se mobilizaram, o que foi um fato

importante para que conquistas fossem alcançadas em algumas áreas, onde se conseguiu que

diminuíram os efeitos do processo de reestruturação urbana.

Em fala ministrada durante um evento71, uma representante da Comunidade Trilhas do

Senhor afirmou: “[…] Pobre não deve morar em área nobre.[…] Há 19 anos, na implantação

da Av. Jangadeiro já houve remoções. […] Em 2010, os técnicos da prefeitura chegaram de

surpresa para marcar as casas e pegar documento”. O discurso enumera eventos importantes

da dinâmica urbana, em especial, neste assentamento no bairro Papicu. O primeiro refere-se a

identificação do processo de segregação socioespacial na cidade, que acontece de forma cruel

e  excludente.  Há  uma  consciência  de  classe  no  discurso  que  percebe  a  manutenção  dos

interesses da elite e separação entre ricos e pobres no solo urbano. O segundo menciona um

fato na história da comunidade que já passou por estes e outros eventos que tentaram deslocar

totalmente o assentamento do seu local de origem. E o terceiro, mostra a forma violenta e a

falta  de  respeito  aos  direitos  da  população abordada,  justificado por  um megaevento  que

chegaria  a  cidade,  e  ocultando  a  insistente  segregação  socioespacial  e  o  processo  de

especulação imobiliária. 

71 V Semana da Pedagogia, palestra ministrada em 21 nov 2012.
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Harvey (2013c) lembra que a transformação urbana para absorção de capital excedente

tem um aspecto sombrio, referente as repetidas reestruturações urbanas que ocorrem mediante

a processos de destruição criativa, que geralmente privilegia uma classe, marginalizando os

pobre e os menos privilegiados. O que ocorre nas cidades, e Fortaleza é um exemplo, é o

processo  que  ele  classifica  como  Haussmanização,  fazendo  uma  referência  à  ações  de

Haussmann em Paris, baseado numa higienização das áreas centrais, empurrando o pobres

para porções da cidade mais afastadas do Centro. 

Em geral,  as cidades possuem áreas  concentradoras  de investimentos,  mas quando

estas não mais satisfazem os anseios do capital outras são apropriadas por ele. Muitos destes

lugares  são  habitados  há  anos  pela  massa  trabalhadora  que  são  induzidos,  ou  mesmo

obrigados,  a  se  deslocar  para  dar  lugar  aos  projetos  urbanos.  Esta  concentração  de

investimento resulta em  espaços melhor providos de serviços e infraestrutura, valorizando-os

e restringindo-os ao uso daqueles que possuem o seu poder de compra. A urbe é apropriada de

forma  diferenciada  pela  população,  estando  o  capital  e  o  Estado,  intermediando  esta

apropriação, seja com seus investimentos, seja alterando os usos dos lugares e expulsando

aqueles que não são interessantes aos seus negócios.

Ações como a recuperação de áreas históricas ou requalificação de áreas degradas da

cidade, com o objetivo de venda do patrimônio público como equipamento ou externalidade,

ou mesmo da paisagem, é uma das maneiras utilizadas pelo capital e Estado como forma de

acumulação  (BALBO,  2003).  A gentrificação,  que  conforme  Smith  (2007),  refere-se  a

renovação residencial em bairros da classe trabalhadora, é um outro processo utilizado com o

objetivo de valorização de áreas e  acumulação de capital.  Nestes dois casos,  os  processo

consistem em promover a valorização da terra e expulsão da massa trabalhadora. Para Lungo

e Smolka (2005) o valor da terra é determinado, principalmente, por fatores externos, como

transformações  espaciais  em bairros  ou em partes  da cidade e  não por  ações  diretas  dos

proprietários de terra.

4.3 Atividade imobiliária: lógica da produção espacial urbana

A terra  é  um  meio  de  produção  necessário  não  reproduzível,  uma  distinção  das

mercadorias produzidas nos moldes industriais, mesmo na reprodução da força de trabalho e

indispensável na produção habitacional, bem como, em outras atividades pela necessidade de

espaço para sua instalação (SMOLKA, 1987). Essa característica peculiar do solo se mostra

também no processo de formação de preço desse elemento, que é se diferencia das demais

mercadorias.
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Para entender como funciona a extração de renda a partir da terra urbana e a atividade

imobiliária que ocorre hoje nas cidades brasileiras é preciso partir da compreensão da cidade

como um espaço produzido em diferentes épocas e que sofre a influência de vetores globais e

locais. Ela, deste modo, se apresenta como uma mistura de construções novas e antigas, que

obedeceram tendências  que  vão  além do  estilo  arquitetônico,  mas  que  revelam variados

modelos de organização socioespacial.

O processo  de  globalização,  aliado a  liberalização  das  ações  de  mercado e  novas

formas de agir do Estado vem revelando um modelo de cidade capitalista que se diferencia da

cidade industrial característica até meados do século XX. A terceirização da economia aliada

às novas relações de trabalho vem reproduzindo cidades cada vez segregadas e desiguais. E a

questão da terra está inteiramente ligada a esta realidade.

Conforme Mattos  (2006),  as  mudanças  ocorridas  nos  países  latino-americanos nos

anos de 1990 seguem as seguintes tendências, que condicionaram as transformações atuais

nas suas grandes cidades: queda na quantidade de empregos no setor industrial, com elevação

da taxa de empregos no setor terciário, com atividades de baixa produtividade; e carência de

postos  de  trabalho  para  a  grande  demanda  populacional,  fato  que  atinge  principalmente

mulheres e jovens. Assim, a precarização das relações de trabalho impactou a qualidade de

vida da população, em especial o habitar. Há, deste modo, uma propensão a produção de

cidades com acentuada homogeneização social nos bairros ricos, baseada em uma agregação

consciente por parte das elites que desejam se distanciar dos mais pobres.

O autor identifica este isolamento da elite como umas principais expressões da atual

estruturação  social  da  cidade.  Assim,  a  fragmentação  social  urbana  aparece  como  uma

expressão  de  uma  cidade  de  espaços  descontínuos.  A  urbe  cresce  de  forma  desigual,

especialmente quanto a produção espacial. Existe, assim, uma desarticulação entre os espaços,

aliada  uma grande  diferenciação  de  paisagens  quanto  ao  nível  do  habitar,  bem como na

distribuição de infraestrutura, equipamentos e serviços urbanos.  

Atrelados a este fato, a adoção do planejamento estratégico, onde o mercado comanda

as ações de produção do espaço da cidade72, tendo o Estado como um aliado, vai permitir um

crescimento dos investimentos no solo urbano. A aplicação do capital com o intuito de retorno

faz da terra urbana um importante vetor de investimento e obtenção de lucro. Neste contexto,

o  excedente  urbano  ganha  importância  como  critério  urbanístico  e  os  investimentos

imobiliários passaram a exercer papel crucial nas transformações urbanas (MATTOS, 2006).

72 Conforme Abramo (2012) o predomínio das ações de mercado sobre as decisões de produção do espaço
urbano é uma característica da cidade neoliberal, diferente do que ocorria na cidade fordista, onde o Estado
possuía maior poder quanto às regras de uso do solo e promovia ações voltadas ao bem estar social. 
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Segundo  Lojkine  (1997),  a  apropriação  da  renda  fundiária  pelos  grandes  grupos

monopolistas, antes apropriada pela pequena e média burguesia que via na terra uma fonte de

renda,  tornou-se  uma  das  característica  do  capitalismo  monopolista.  Assim,  o  que  era

entendido como um obstáculo a expansão das atividades capitalista, agora se funde ao capital

financeiro e consegue gerar altas taxas de mais-valia aos proprietários.

Harvey (2013e) indica que as mudanças na economia global atingiu diversos países na

sua forma de acumulação e gestão do Estado. Os investimentos no imobiliário e as mudanças

de  hábito  sugeridos  pelo  processo  de  globalização  também  preponderaram  sobre  o  solo

urbano, valorizando-o e ratificando-o como importante fonte de renda da atualidade.

A emergência de um mercado imobiliário global e da urbanização como um canal de
expansão  para  acumulação  do  capital  permitiu  que alguns centros  dinâmicos  do
capitalismo, como Hong Kong, sobrevivessem tanto com base no desenvolvimento
imobiliário e nas extrações de renda (monopolistas e diferenciais) quanto com base
em qualquer outra coisa. A incrível explosão do interesse em atividades culturais
(incluindo a venda de cidades como mercadorias únicas e autênticas para o turismo),
a ênfase no conhecimento e nas industrias de informação, e a organização de eventos
espetaculares como as Olimpíadas[…] caem no escopo das formas contemporâneas
de busca da renda monopolista (HARVEY, 2013e, p.20).

Esta instrumentalização do espaço, por meio da grande quantidade de investimentos

em bens imobiliários e infraestrutura resulta em uma elevação extraordinária do preço dos

imóveis (PEREIRA, 2014). Esse processo aparece oculto em meio a ações de reconstrução de

cidades e na sua mercantilização. O autor, entretanto, ressalta que a especulação que se faz

não  é  sobre  os  imóveis  ou  fixos  erguidos,  mas  sobre  a  renda  da  terra.  Isso  ocorreu  na

construção de Londres, no século XIX e persiste de forma mais intensa nos dias de hoje.

 

4.3.1 A renda da terra

 Spósito (1990) afirma que os estudos sobre renda da terra deve partir do entendimento

acerca  da  propriedade  fundiária.  O  autor,  que  se  baseia  em  Marx,  lembra  que  na  obra

marxiana houve uma abordagem acerca da renda fundiária agrícola, que serve à análise da

terra urbana.  Existem semelhanças quanto a forma acumulação nas duas realidades, como

agregação de valor por meio da implantação do capital fixo ou a obtenção de rendas variadas

a partir de uma propriedade de terra.

O espaço sempre foi necessário à produção e à atividade humana (HARVEY, 2013e).

É nele que se dá a produção, circulação e distribuição de mercadorias. Mesmo que não ocorra

em determinada área, a terra esteja sem uso algum, ela pode ser fonte de renda para o seu

proprietário.  E,  dependendo  das  alterações  feitas,  seja  no  solo  agrícola  ou  urbano,  elas
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agregaram mais valor a propriedade. Extrai-se, deste modo, a renda da terra, da qual, Harvey

(2013e)  alerta,  pode  servir  de  meio  de  controle  social  sobre  a  organização  social  e  o

desenvolvimento do capitalismo.

A renda fundiária pode aparecer de três formas: diferencial, absoluta e de monopólio.

Estas rendas estão presentes tanto para a terra agrícola, quanto para a urbana. Neste trabalho

abordar-se-á a terra urbana na sua análise,  comparando-a com a agrícola quando se achar

conveniente.

Ribeiro (1986) destaca que a origem da renda diferencial está na produção capitalista

das  mercadorias  agrícolas.  Assim,  na  teoria  marxiana,  a  localização  vai  influenciar  na

quantidade de trabalho empregado na produção, podendo ser maior ou menor, dependendo

dos custos de produção. Pode-se, deste modo, obter mais lucro, investindo menos na terra,

devido à sua localização. 

Ela  nasce  da  diferença  obtida  por  um  capital  entre  o  seu  preço  geral,  este
estabelecido  a  partir  dos  preços  individuais  de  produção  nas  terras  mais  mal
localizadas, gerando um lucro adicional em relação ao lucro médio, apropriado pelo
proprietário  fundiário  em razão  do  seu  monopólio sobre  o  uso  da  terra  agrícola
(RIBEIRO, 1986, p.47).

A renda  diferencial  de  uma  propriedade  está  relacionada  às  características  que  a

distingue das demais propriedades, isto é, qualidades e peculiaridades que o solo apresenta,

seja ele agrícola ou urbano, que trará maiores ganhos ao proprietário. Nas cidades, seguindo o

pensamento de Jaramillo,  Sposito (1990) afirma existir  dois tipos de rendas urbanas, uma

primária  relacionada  ao  espaço  construído,  e  outra  secundária,  que  surge  no  decorrer  do

processo de consumo do espaço construído.  Assim, características como construtibilidade,

localização, proximidade de atividades comerciais, status social, mobilidade e industrialização

podem valorizar ou desvalorizar terrenos urbanos.

A renda absoluta é ganho que a terra gera ao seu proprietário, independente das suas

características  ou  transformações  geradas  socialmente.  É  a  capacidade  que  a  propriedade

privada  tem  de  gerar  renda  ao  seu  proprietário,  gerando,  assim,   a  renda  absoluta

(SPOSITO,1990). Desta forma, a teoria marxiana mostra que até o pior terreno pode gerar

renda ao dono, pois de alguma forma o proprietário receberá um valor por sua terra, tanto no

campo quanto na cidade.

Na cidade, a renda absoluta pode ser gerada a partir do ramo habitacional. Ribeiro

(1986) destaca duas condições para sua existência.  “De um lado, o uso do solo urbano é

totalmente  monopolizado  pela  instituição  da  propriedade  privada  e,  de  outro,  os  capitais
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apresentam um composição orgânica inferior à composição média” (p.52). Para o autor, a

divisão do trabalho na indústria da construção civil evidência a segunda condição de geração

de renda absoluta, pois grande parte do trabalho é efetuada pelos trabalhadores, que utilizam

algumas máquina que auxiliam na sua labuta. Assim, “a baixa composição orgânica do capital

utilizado  na  construção  habitacional  significa  que  a  mesma  quantidade  de  capital  gera,

proporcionalmente, massa maior de mais-valia do que nos outros ramos da indústria” (p.53). 

Já a primeira condição atua como obstáculo ao investimento no ramo da construção,

“evitando que ele seja submetido à lei da igualação da mais-valia do lucro médio” (p.53). O

autor complementa que “a existência da renda absoluta,  pelo obstáculo que representa ao

desenvolvimento das forças produtivas no ramo da construção habitacional, explica o alto

preço dessa mercadoria, comparativamente aos preços das outras mercadorias necessárias ao

consumo” (p.54). Esse limite de crescimento da renda absoluta é o que a diferencia da renda

de monopólio.

Ribeiro  (1986)  elenca  algumas  diferenças  entre  a  renda  absoluta  e  a  renda  de

monopólio. A primeira é que enquanto a renda absoluta cria um preço de monopólio, a renda

de monopólio tem origem num preço de monopólio. Além disso, “a renda absoluta é paga

com parte do trabalho excedente criado no ramo onde ela se origina; a renda de monopólio

significa a transferência de um fração da mais-valia criada nos outros ramos da produção”

(p.55).

Harvey (2013e) ressalta que na renda absoluta não há inferência direta do proprietário

na produção do mais-valor, já na renda monopolista há uma redução ativa na produção do

mais-valor, obrigando uma redistribuição deste por parte de outros setores para as mãos dos

donos da terra. Essa diferença revela efeitos variados sobre a forma de acumulação. O autor

complementa dizendo que “a renda monopolista depende da capacidade de realizar um preço

de monopólio para o produto,[…] é uma dedução do valor excedente produzido na sociedade

como um todo, uma redistribuição, mediante a troca, do mais-valor agregado” (p.451).

Ribeiro  (1986)  explica  que para  Marx,  a  renda  de  monopólio  é  determinada  pela

necessidade e pela capacidade de pagar dos compradores. Na cidade, o surgimento da renda

de monopólio é bem mais favorável do que no campo, em razão do preço mais elevado da

terra  urbana.  A indispensabilidade  de  terreno  para  a  construção  de  casas  permite  que  os

proprietários  imponham seus  preços  aos  compradores,  além disso,  as  terras  inutilizadas  a

espera  de  especulação  agem  como  obstáculo  a  construção  civil,  podendo  trazer  grandes

sobrelucros aos proprietários. 

O autor alerta que os preços estipulados sobre o espaço urbano estão relacionados às
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rendas  absoluta  e  de  monopólio.  São  elas  as  geradoras  do  processo  de  segregação

socioespacial,  pois  irão  incindir  sobre  o  valor  de  casas  e  apartamentos  edificados  pela

construção civil.

O  fato  dos  preços  dos  terrenos  utilizados  na  construção  de  habitações  se
diferenciarem no espaço urbano cria a ilusão de que se trata de rendas diferenciais.
Esses  preços  são  a  capitalização  das  rendas  absoluta  e  de  monopólio  que  se
modulam  de  acordo  com  a  divisão  social  e  ideológica  do  espaço  urbano,  da
capacidade de pagamento dos segmentos da demanda e de como eles se expressam
no espaço urbano, e da maior ou menor dificuldade de liberação do solo (RIBEIRO,
1986, p.59).

Ao levantar esta discussão acerca das diferentes rendas da terra, remete-se a produção

de valor e altos ganhos, que geralmente ocorre com a compra e venda de terrenos em áreas

centrais. Mas como se chegar ao preço das terras centrais? Partindo da produção agrícola

(MARX,1980),  Ricardo  identifica  que  se  pode  tirar  uma  renda  da  terra,  sendo  apenas

proprietário dela, extraindo sua renda absoluta. No entanto, pontos como a variabilidade na

fertilidade das terras podem gerar mais ganhos com as mais férteis e menos, com as menos

férteis. A diferença entre os solos permite que se obtenha renda diferencial. Assim, as terras

menos  férteis  determinariam  o  nível  de  renda  da  terra,  já  que  sua  renda  diferencial  se

aproximaria de zero,  enquanto a mais fértil  apresentaria uma maior  renda diferencial que

somada à renda absoluta traria maior lucro ao proprietário.

Em relação a terra urbana, fazendo um paralelo com a teria, pode-se calcular o preço

dos  terrenos  centrais  a  partir  dos  terrenos  da  periferia,  que  apresentariam  uma  renda

diferencial  quase  zero,  revelando  a  renda  absoluta  da  terra  (BARBOSA,  2009).  Smolka

(1987)  lembra  que  “o  preço  de  um  lote  de  terreno  é,  em  larga  medida,  determinado

externamente a ele, isto é, por atividades realizadas em outros terrenos e pelas características

das atividades que competem por seu uso” (p.43).

A lógica da especulação da terra urbana, segundo Oliveira A.U. (1982), pode estar

ligada a dois vetores: à produção ou ao consumo. O primeiro remete à construção de moradias

com o intuito de obtenção de lucro. O segundo, a necessidade de morar revela, que ocorre

mediado pelo consumo da terra e da casa. Como o valor da terra e o lucro obtido a partir dela

depende, também, de fatores como  localização e acesso a serviços e infraestrutura, restringe o

seu acesso à determinados segmentos da sociedade, resultando na segregação socioespacial na

cidade.

O preço da terra é um dos principais impulsionadores do processo de segregação no

espaço  urbano.  A inacessibilidade  de  pessoas  de  baixa  renda  a  determinadas  porções  da

cidade, em razão do alto preço das terras, resulta num afastamento destas das áreas centrais,
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áreas  concentradoras  de  infraestrutura  e  serviços,  direcionando-as  até  as  periferias  das

cidades, locais afastados do centro. Santos explica esta dinâmica de apropriação do espaço

urbano.

A cidade é teatro de um sistema de pressões em que as classes altas e médias buscam
ocupar os lugares já consolidados ou em via de consolidação em matéria de serviços
e  previamente  ocupados  pelos  mais  pobres,  enquanto  estes,  sob  a  pressão  do
consumo, deixam-se seduzir  pela perspectiva de uma melhoria financeira apenas
momentânea e abandonam os lugares  que ajudaram a valorizar  indo se localizar
mais adiante, em frações da cidade onde há menos amenidades (SANTOS, 2009,
p.103-104)

Conforme  Balbo  (2003),  as  cidade  nos  países  em  desenvolvimento  sempre  se

apresentaram excludentes, deste o período colonial. Hoje, no entanto, a globalização faz com

que a exclusão seja  determinada pelo poder de compra de cada um ao produto cidade. “ La

globalización excluye a las personas, a los territorios y a las actividades que no producen o no

contienen algún valor de interés para la economía mundial” (p.307). O autor ainda afirma que

a exclusão também está ligada ao acesso ao mercado de trabalho e aumento da quantidade de

trabalhadores, fato que possui relação direta com o fator renda.

Cuenya (2011) ressalta que a maneira como ocorre as transformações no solo urbano e

sua  valorização  tem acentuado  as  desigualdades  sociais  pois  concentra  capital  nas  mãos

daqueles que o já detém. “Los ricos se han hecho más ricos porque han obtenido beneficios

enormes gracias a las estrategias económicas, conectadas con la innovación tecnológica y l a

desregulación gubernamental” (CUENYA, 2011, p.189).

Abramo  (2012)  afirma  que  nos  países  latino-americanos,  a  produção  da  cidade

moderna é resultado de duas lógicas de coordenação social: a do Estado e do capital, com a

finalidade de mercado e acumulação de capital; e da lógica da necessidade. Essas diferentes

lógicas atuando sobre o espaço produzem as cidades com grandes desigualdades internas, pois

resultam em valorização de áreas e marginalização de outras. 

A  lógica  da  necessidade  refere-se  a  produção  espacial  promovida  a  partir  de

necessidade  básicas  do  indivíduo,  como habitação,  por  exemplo.  Assim,  por  não possuir

meios financeiros suficientes para participar do mercado imobiliário, o indivíduo ou grupos

destes  recorrem a  outros  modos,  na  maioria  das  vezes  informal,  de produção do espaço.

Abramo (2012) explica que esta realidade é comum nos países da América Latina. Para o

autor, a lógica da necessidade impulsionou a ocupação popular de terras urbanas, no início do

século XX, em razão da urbanização acelerada ocorrida nos anos de 1950. Para o autor “el

mercado  informal  popular  de  suelo  urbano  crece  em  prácticamente  todos  los  países  de
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América Latina y se transforma en un importante mecanismo de provisión de suelo y de

vivienda para los sectores populares” (2012, p.39). A precarização do trabalho e a necessidade

de suprir uma necessidade básica, a habitação, permitiu a expansão deste mercado.

La explicación  del  crecimiento  del  mercado  de  alquiler  informal  lo  asocia  a  la
precarización  del  mercado  de  trabajo,  pero  también  a  una  dinámica
intergeneracional,  donde  la  capacidad  de  ahorro  familiar  es  prácticamente
inexistente y el capital inicial necesario para adquirir un lote o una casa precaria
simplemente no existe (p.53).

Deste  modo,  até  mesmo nas  áreas  mais  pobres  este  mercado  está  presente,  como

constatou Barbosa (2009). Para a autora as contradições do mundo da mercadoria penetra em

todos os  lugares,  do centro  à  periferia,  bem como em todos  os  segmentos  da  sociedade,

criando um mercado de terras onde os pobres exploram os miseráveis na busca incessante de

inserção na lógica capitalista.

4.4 A produção do espaço segregado: Fortaleza e Grande Mucuripe

O espaço  urbano  está  em ininterrupto  processo  de  produção,  sua  transformação é

permanente. A produção, entretanto, é realizada por diferentes sujeitos, como o Estado, os

moradores e o capital73. Estas diferentes mãos vão moldando o espaço conforme seus interesse

e necessidades,  em geral  obedecendo a racionalidade capitalista.  Assim,  vão criando uma

cidade heterogênia, bem como, cheia de contradições.

Ana Maria  Matos  Araújo  (2010),  concordando  com Lefebvre,  entende  que “como

produto da sociedade, o espaço contém as relações sociais que o produziram e, assim, ele

estrutura  as  formas  de  reprodução  dessas  relações,  portanto,  o  espaço  corresponde  à

morfologia social. Então ele reage aos próprios movimentos da sociedade” (p.24). Conforme

Lefebvre  (2008),  “de  fato,  toda  sociedade  produz  ‘seu’ espaço  ou,  caso  se  prefira,  toda

sociedade produz ‘um’ espaço” (p.55),  assim o espaço possui  as  características referentes

àqueles  que o produziram em determinado período histórico.  O autor  ainda alerta,  que  a

produção do espaço historicamente “se vincula a grupos particulares que se apropriam do

espaço  para  geri-lo,  para  explorá-lo”  (p.62).  É  a  partir  desta  lógica  diferenciada  de

apropriação  e  produção  do  espaço  que  se  pode  entender  como  ocorre  a  segregação

socioespacial na cidade.

73Carlos Nelson Ferreira Santos (1981) indica três atores que se destacam na produção do espaço da periferia,
que entretanto, podem ser considerados como sujeitos produtores de toda a cidade. Eles são “o Estado (instância
ou instâncias do Poder Público influentes na escala local); o Capital (representado por empresas formalizadas
grandes e pequenas ou mesmo por indivíduos); os Moradores (indivíduo-usuário ou grupos representativos de
diversas ordens)” (p.28-29).
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Barbosa (2009) entende a segregação socioespacial como fenômeno característico nas

grandes  cidades,  como  um  processo  no  qual  os  grupos  sociais  tendem  a  se  concentrar

espacialmente  em  determinadas  porções  da  cidade.   Tem-se,  portanto,  uma  apropriação

diferenciada do espaço por parte dos seus habitantes ligada à lógica de produção desigual do

espaço urbano. Não se trata de um fato apenas local, pois reflete uma tendência internacional

de produção das cidades.

Para Lefebvre (2001, p.94) “a segregação deve ser focalizada, com seus três aspectos,

ora  simultâneos,  ora  sucessivos:  espontâneo  (proveniente  das  rendas  e  das  ideologias)  –

voluntário (estabelecendo espaços separados) – programado (sob pretexto de arrumação de

plano)”. Este fenômeno ocorre intermediado pelo Estado, que aliado ao capital atua em favor

dos interesses da elite, instalando melhorias em seus bairros e afastando as favelas para a

periferia,  muitas  vezes  em locais  sem as  mínimas  condições  de  moradia.  O  autor  ainda

completa que, mesmo em lugares onde a segregação social não apareça de forma aberrante,

existe uma pressão para que isso aconteça. Lefebvre também destaca três critérios diferentes

de análise do fenômeno da segregação: o ecológico, ao referir-se a favelas, pardieiros; os

formais, concernente à deterioração dos signos e significações da cidade, e degradação do

urbano por deslocação de seus elementos arquitetônicos; e o sociológico, atinente a níveis e

modos de vida e cultura. O autor, portanto, entende a segregação como um fenômeno que

ameaça a vida urbana e destrói a morfologia da cidade.

Carlos  (2006)  lembra  que  a  cidade  brasileira  do  século  XXI  é  resultado  de  um

processo de urbanização que está sob a hegemonia do capital, constituindo, assim, uma cidade

fragmentada e transformada em mercadoria, subordinando seu uso a lógica de mercado. Deste

modo,  há  uma  inversão  do  uso  pela  troca,  favorecendo  a  ocorrência  do  processo  de

segregação  socioespacial,  onde  os  homens  ocupam  espaços  diferentes  na  cidade,  tendo

acessos desiguais ao espaço urbano. 

Ressalta-se, que em algumas cidades, a distância entre habitações de segmentos com

níveis  de  renda  diversos  foi  resquício  do  período  de  desenvolvimento  da  indústria.  Este

processo, entretanto, resultou numa negação ao uso da cidade por parte dos moradores mais

pobres, pois a população residente nas áreas mais afastadas do centro restringiu-se apenas a

habitar uma porção da cidade que, em geral, é marcada por uma série de problemas, como

serviços, equipamentos e infraestrutura insuficientes para a demanda populacional.

Este fenômeno foi constatado anteriormente por Engels (1988) nas grandes cidades da

Europa,  que  também já  apresentavam uma crise  habitacional  durante  o  período áureo  da

industrialização. Na época, a imprensa europeia ocultava a natureza do problema habitacional,
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que era a  exploração da classe operária.  Além disso,  constatou-se a  falta  de interesse da

“indústria da habitação” em construir casas para a população de baixa renda. Engels manifesta

o processo de segregação socioespacial nas cidades industriais.

O resultado é que os trabalhadores vão sendo empurrados do centro das grandes
cidades para a periferia, que as residências operárias e as pequenas residências em
geral vão se tornando raras e caras e muitas vezes é mesmo impossível encontrá-las,
pois nestas condições a indústria da construção, à qual as residências de aluguel
elevado oferecem um campo de especulação muito melhor,  só excepcionalmente
construirá residências operárias (ENGELS, 1988, p.18).

A questão  da  segregação está,  assim,  ligada aos  fatores  renda e  política.  Sabatine

(2004) identificou o fato de muitas famílias da classe média e alta preferirem localizações

residenciais mais segregadas, por acreditarem que a exclusão de outros grupos sociais é um

requisito  para  a  revalorização  de  suas  propriedades.  Para  Abramo (2001)  “[...]  para  uma

perspectiva marxista, o problema da escolha do lugar de residência não poderia ser reduzido

exclusivamente às relações de mercado, ele remete à dimensão de força existente entre as

classes sociais” (p.59-60).

Não se pode negar que o processo de segregação está diretamente ligado a questão da

propriedade como fonte de riqueza, como afirma Carlos (2006), onde há uma lógica de classe

com acesso desigual à riqueza produzida, bem como ao solo o urbano. No entanto, ela vai

além disso, pois na busca por uma identidade na sociedade “a separação no espaço da cidade,

nesta cotidianidade, aparece como 'desejo' e necessidade de se distanciar daquele que aparece

como o outro, revelando estratégias de classe” (p.51).

A restrição  de  pessoas  de  baixa  renda  a  alguns  espaços  da  cidade,  resulta  num

afastamento destas das áreas centrais. “ A segregação tem um sentido estratégico: a separação

das práticas socioespaciais na cidade, visando à reprodução social que ao delimitar um lugar

para cada um, escamoteia o conflito” (p.56). Uma das ações muito frequentes são pressões

promovidas pelo mercado, que em grande parte recebe apoio do Estado, para que os mais

pobres deixem determinados setores da cidade.

Os que se encontram à margem do mercado, promovem o aumento das ocupações e

dos  loteamentos  irregulares  que  se  multiplicam  na  periferia  das  cidades,  abrigando  a

população de baixa renda, que vive em condições precárias e tem seus direitos básicos, como

a moradia, sendo negados. No entanto, o processo de segregação continua e compromete a

qualidade de vida de milhares de pessoas, bem como, a problemática habitacional do país. 

Fortaleza, assim como outras metrópoles, apresenta seu espaço bastante fragmentado

segregado, mesmo com a presença de áreas de favelas em bairros classificado como nobres, a
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predominância neste é de habitantes com alto nível de renda.  Com tendência de continua

concentração  e  expulsão  do  habitantes  mais  pobres.  O  solo  urbano,  neste  lugares,  são

privilegiados em termos de investimentos, principalmente pelo público que o utiliza.

A segregação socioespacial e o direito à cidade são caminhos com direções opostas na

cidade.  Pequeno  (2015b)  ressalta  que  a  precariedade  no  acesso  à  infraestrutura  urbana

caracteriza as disparidades no direito à cidade. A cidade, que no seu processo de produção

espacial, apresenta dessemelhanças entre uma parte e outra, permite a valorização de alguns

bairros  em  detrimento  de  outros.  Esta  diferenciação  entre  os  espaços  pode  ser  melhor

verificada, segundo o autor, quando se espacializa o acesso às redes de infraestrutura, o que

revela segregação residencial na metrópole e na própria região metropolitana. Ele ressalta que

algumas das infraestruturas,  como o abastecimento de água por  rede,  energia elétrica e a

coleta de lixo, já se encontra, universalizados, como evidencia o censo do IBGE, de 2010. O

saneamento básico, entretanto, ainda apresenta desigual distribuição na cidade, situando-se

principalmente  nos  bairros  próximos  ao  litoral,  onde  se  localiza  parte  dos  bairros

concentradores de renda da cidade e depois em grandes conjuntos habitacionais da cidade.

Boa  parte  da  cidade,  contudo,  ainda  não  possui  rede  de  saneamento  o  que  prejudica  a

qualidade de vida principalmente nos setores pobres, onde há presença de esgoto a céu aberto

ou clandestinos que deságuam em rios canalizados na cidade.

[…] primeiro, em atendimento aos bairros litorâneos da capital, mais densamente
ocupados;  segundo,  ao  favorecer  as  áreas  de  ponderação  onde  a  presença  de
conjuntos habitacionais da época do BNH - COHAB-CE são mais representativos,
mesmo que estes se localizem nos municípios vizinhos e conurbados a Fortaleza.
Grandes  setores  nas  direções  sudoeste  e  sudeste  remanescem  ainda  com  baixo
acesso  ao  saneamento,  embora  sejam alvo  preferencial  do  mercado   imobiliário
formal, especialmente este último (PEQUENO, 2015b, p.268).

A verticalização  dos  padrões  construtivos  são  uma característica  dos  bairros  mais

valorizados da cidade. A procura por imóveis nestes bairros aumenta, estimulando a criação

de solo em sentido vertical. Ressalta-se que nas áreas centrais, a verticalização não ocorre

apenas no ramo habitacional, mas também no comercial e de serviços, pela concentração de

escritórios e prestadores de serviços nestes locais.

Em Fortaleza, grande parte dos edifícios residenciais e comerciais estão situados na

sua porção leste. A parte do litoral que vai da Praia de Iracema ao Cais do Porto visualiza-se

uma grande  quantidade  de  edifícios,  bastante  elevados.  Em valores  absolutos,  os  bairros

Meireles  e  Aldeota  concentram  a  maior  quantidade  de  apartamentos  na  capital,  com

respectivamente 11.087 e 11.013 unidades (IBGE, 2010). Em valores relativos, entretanto,
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bairro Cocó apresenta-se em segundo lugar, com 87,34% dos domicílios classificados como

apartamentos.  O  bairro  Meireles  apresentou  87,37%.  Neste  bairros,  a  grande  parte  dos

domicílios são apartamentos, o que evidencia a escassez de terrenos e seus altos preços.

No Grande Mucuripe, em valores absolutos, os bairros Mucuripe e Papicu se destacam

em relação a quantidade de apartamentos, com 2.701 e 2.501 respectivamente. Estão em 9º e

11º colocados entre os bairros de Fortaleza. Já em valores relativos, o bairro Varjota aparece

em 6º lugar, com 71,92% dos seus domicílios classificados como apartamentos. Apesar dos

valores não se apresentarem tão próximos dos primeiros colocados, em geral, estes bairros do

Grande Mucuripe se destacam pela grande presença de prédios,  em especial,  com muitos

andares.

Estes  bairros também se caracterizam pelos  altos rendimentos dos seus  habitantes,

ressalta-se os bairros Mucuripe e Varjota. Nestes bairros, o preço da terra é elevado, como no

Mucuripe, que segundo a tabela FIPEZAP, entre os anos de 2011 e 2015 apresentou uma

média 6,5 mil por m2. É importante lembrar, que alguns habitantes de alta renda preferem a

distância das áreas centrais e/ou morar em casas, como acontece no bairro de De Lourdes,

reduto da elite fortalezense.

Tabela 2: Quantidade de domicílios particulares permanentes

Bairros 2000 2010 Taxa de crescimento
(%)

Praia do Futuro I 714 1.925 169,6

Mucuripe 3.068 4.447 44,9

Vicente Pinzón 9.174 12.712 38,6

Varjota 2.027 2.792 37,7

Cais do Porto 5.073 6.321 24,6

Papicu 5.007 5.549 10,8

De Lourdes - 960 -

Fonte: Censo IBGE 2000/2010 adaptado por Barbosa.

Analisando  domicílios  particulares  permanentes  em  geral,  notou-se  um  salto  na

quantidade de domicílios no bairro Praia do Futuro I (Tabela 2). Por muito anos, a Praia do

Futuro apresentava-se com muitos terrenos vazios. A consolidação do turismo na área, com as

barracas  de  praia  melhorou  a  infraestrutura  local,  valorizando  ainda  mais  os  terrenos  no

bairro. Em reportagem do Jornal O Povo (2013), empresários do ramo imobiliário confirmam

a expansão da área ocupada no bairro na primeira década do século XXI, em razão da procura

pela moradia nas proximidades do litoral e saturação dos terrenos nos bairros a beira-mar.
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Assim, os terrenos que serviam de reserva de valor, passaram a ser explorados pelo mercado

de imóveis.

Em, geral os bairros apresentaram taxa positiva de crescimento de domicílios, fato que

destaca o aumento da ocupação do espaço no Grande Mucuripe. Sobressaem-se, no entanto,

os bairros Papicu e De Lourdes, que em 2000 eram um único bairro. Apesar da separação do

seu território, o bairro Papicu obteve ainda um aumento de 10,8% no total de domicílios, sua

população, todavia diminuiu.

Fortaleza, deste modo, apresenta ainda uma concentração de renda e investimentos no

seu extremo leste. O Grande Mucuripe, que situa-se vizinho a importantes bairros da capital,

absorve  o  mercado  que  atualmente  transborda  destes.  A presença  de  reservas  de  solo

acompanhado da boa localização e proximidade com o mar, aumenta ainda mais o interesse

dos compradores que participam de um mercado crescente na região.
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5  PRODUÇÃO  ESPACIAL  E  IMPLICAÇÕES  NA  HABITAÇÃO  NO  GRANDE

MUCURIPE

A área que neste trabalho classifica-se de Grande Mucuripe refere-se a um conjunto de

bairros na porção litorânea do setor leste da cidade de Fortaleza (Mapa 4), formado pelos

bairros Mucuripe,  Varjota,  Papicu, Praia do Futuro I,  Vicente Pinzón, Cais do Porto e De

Lourdes. Para a Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF), é uma área pertencente a Secretaria

Executiva Regional  II  (SER II).  Para o IBGE, são bairros do subdistrito  Mucuripe.  Estes

agregam bastante diferenças socioespaciais, revelando as contradições no solo urbano.

No mapa 4, o Grande Mucuripe é área formada pelos sete bairros destacados em cor

rosa. Fortaleza, segundo IBGE (2010), possui 119 bairros. Os analisados neste estudo situam-

se  no  extremo  leste  da  cidade,   área  turística  caracterizada  pela  grande  quantidade  de

investimentos público e privado, mas também habitada e frequentada por população de baixa

renda, revelando uma das contradições urbanas fortalezense.

Fonte: IBGE (2010), PMF (2012)
Elaboração: Anna Emília Maciel Barbosa

Mapa 4: Localização da Grande Mucuripe em Fortaleza. 
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Juntos os bairros do Grande Mucuripe abrigam cerca de 5% da população total de

Fortaleza, bem como dos domicílios74. A proporção de adultos (entre 19 e 64) é maior em

todos os bairros destacados. O bairro Praia do Futuro I, no entanto, apresenta maior percentual

de jovens (43,9%) e menor de idosos (6%), números que apontam famílias mais numerosas,

em  geral,  o  que  pode  refletir  responsáveis  com  baixa  escolaridade  e  condições  de  vida

precária. Já nos bairros Varjota e Mucuripe se encontra o menor percentual de jovens (18,8%

e 22%) e o maior de idosos (13,3% e 14,2%), ratificando a ocupação antiga dos bairros e uma

melhor qualidade de vida nestes lugares. 

Mapa 5: Mapa IDH – Classificação. 

Fonte: IBGE (2010); COPDE/SDE (2014); PMF (2012)
Elaboração: Anna Emília Maciel Barbosa

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH),  índice que considera indicadores como

educação, renda e longevidade, ratifica a melhor qualidade de vida dos habitante da Varjota e

do Mucuripe (Mapa 5), bem como condições precárias de vida de muitos moradores do bairro

Praia do Futuro I, acompanhado dos bairros Vicente Pinzón e Cais do Porto. Assim, o mapa

74Conforme o Censo 2010 do IBGE, Fortaleza conta com uma população de 2.452.185 residentes e com 710.066 
domicílios particulares permanentes.
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mostra a desigualdade do IDH entre os bairros do Grande Mucuripe. Os bairros Mucuripe e

Varjota se destacam com IDH alto, seguidos do bairro De Lourdes (médio) e Papicu (baixo).

Os bairros Praia do Futuro 1, Vicente Pinzón e Cais do Porto possuem IDH muito baixo,

estando o último em pior situação que os demais. O bairro Cais do Porto está em 96º lugar em

relação aos demais bairros de Fortaleza,  sendo um bairro que possui grande problemática

habitacional, socioambiental e histórico de violência. 

Grande parte dos bairros apresenta domicílios servidos de infraestrutura básica, como:

abastecimento de água (cerca de 93% dos domicílios são ligados a rede geral de distribuição

de água); energia elétrica (cerca de 99% dos domicílios possuem energia elétrica), coleta de

lixo  (cerca  de  99% dos  domicílios  são  atendidos  pelo  serviço  de  coleta)  e  esgotamento

sanitário (76% dos domicílios estão ligados à rede geral de esgoto). Exceto o esgotamento

sanitário, estes serviços que se encontram disponíveis para maior parte da população também

em Fortaleza, caracterizando uma generalização de acesso à serviços essenciais.

Gráfico 1: Percentual de domicílios por rendimento domiciliar. 

Fonte: IBGE (2010).

Os bairros apresentam entre si uma descontinuidade de paisagens, que varia conforme

a distribuição de renda domiciliar  entre  os moradores que compõem o Grande Mucuripe.

Fazendo uma análise a partir dos dados do Censo IBGE (2010), cerca de 60% dos domicílios

do bairro De Lourdes possuem rendimento maior que R$ 5.100,00. Isso ocorre também em

42% dos domicílios do bairro Mucuripe e 37%, no bairro Varjota. Estes bairros apresentam-se

com renda  acima  da  média  da  capital,  já  que  10% do  total  de  domicílios  fortalezenses



139

apresentam este  nível  de  renda.  O  gráfico  1 mostra  esta  diferenciação de  renda entre  os

bairros destacados. Releva, também, uma concentração de domicílios que somam rendimentos

de até R$ 510,00 nos bairro Cais do Porto, Vicente Pinzón e Praia do Futuro I.

Analisando o Mapa 5 em conjunto com Gráfico 1 percebe-se que apesar dos altos

rendimentos encontrados no De Lourdes, até mesmo em relação aos bairros de IDH alto como

Mucuripe e Varjota, o bairro aparece com IDH médio. Isto ocorre em razão principalmente

em razão do indicador longevidade do bairro, o que altera o cálculo do índice. O De Lourdes,

no entanto, possui muitas áreas vazias que vieram a ser ocupadas mais recentemente, assim

seus  habitantes  apresentam-se  compostos  principalmente  por  população  adulta  e  pequena

quantidade de idosos.

Pequeno (2015) acrescenta que cinco dos bairros estudos, Papicu, Mucuripe, Praia do

Futuro I, Vicente Pinzón e Cais do Porto se destacam quanto a presença de domicílios com até

3 cômodos, característica comum de áreas mais pobres. Ao considerar áreas com presença de

serviços e infraestrutura acessíveis, assim como facilidade de mobilidade, o autor afirma que

“a área do Cais do Porto / Vicente Pinzón sobressai com mais de 19% dos domicílios com até

três cômodos” (p.260), seguidos de outros bairros situados mais ao sul da cidade. Ele continua

destacando o processo de apropriação destas áreas pelo mercado imobiliário, o que resulta na

expulsão das populações residentes.

Trata-se de áreas onde o processo de expulsão branca pelo mercado imobiliário já
vem  ocorrendo,  todavia  as  remoções  tendem  a  aumentar  mediante  projetos
governamentais destinados a melhorar as condições de mobilidade urbana, o que
indiretamente virá a abrir novas frentes para expansão do setor da construção civil
(PEQUENO, 2015, p.261).

Em um passeio pelos bairros, identificou-se que no locais onde os moradores somam

altos rendimentos, a paisagem é marcada pela presença de casas e prédios de apartamentos

voltados  para  estes  segmentos;  prédios  comerciais,  variedade  de  serviços  (comércio  e

prestação de serviços), infraestrutura de qualidade (distribuição de água, energia, telefonia,

disposição do esgoto, rede de internet e grandes avenidas), além de shopping centers e praças

bem cuidadas. Já nas porções do espaço habitadas por populações de rendimentos mais baixos

encontra-se casas e apartamentos de tipologias mais simples, falta de espaços de uso coletivo,

como praças e quadras em boas condições de uso, precariedade de infraestrutura e menor

oferta de serviços. Existe, deste modo, uma relação direta entre a renda dos habitantes e a

organização e produção do espaço urbano. 

Vale ressaltar que apesar da predominância de população com níveis de renda mais
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alto  em alguns  bairros  em destaque,  o  gráfico  1 demonstra  que  há  uma coexistência  de

moradores  com  diferentes  rendimentos  em  um  mesmo  bairro,  fato  que  vai  além  da

diferenciação de paisagens. Essa é uma característica da cidade de Fortaleza já identificada

por Bernal (2004) e Araújo e Carleial (2003). Trata-se de uma contradição socioterritorial da

metrópole,  onde  moradores  de  diferentes  níveis  de  renda  tornam-se  vizinhos  e  que

simultaneamente  desenvolvem relações  conflituosas,  bem como  relações  de  vizinhança  e

trabalho75.  Ana  Maria  Matos  Araújo  (2010)  lembra  que  para  haver  a  convivência  são

estabelecidas estratégias para permitir a coabitação no bairro, até a saída dos mais pobres:

“Estratégias  fazem que,  em mesmo bairro,  convivam pobres  e  ricos,  até  que  a  burguesia

utilize o aparelho de Estado para retirar os pobres, ou quando parte das famílias ricas decide,

pela segurança, segregar-se” (p.17).

Assim, cada bairro possui suas peculiaridades, como história, período de fundação,

níveis de renda dos moradores, relevo, dentre outras. Há também o status social adquirido por

aqueles que residem em determinados bairros. O crescimento vertical e horizontal da cidade

vai revelando uma face de Fortaleza que se torna única na cidade, mas assemelhando-se a

realidades urbanas brasileiras e internacionais.

5.1 A habitação nos bairros do Grande Mucuripe

Para  entender  a  habitação  no  Grande  Mucuripe  percebeu-se  a  necessidade  de

caracterizar cada um dos bairros nele contidos,  para assim identificar suas semelhanças e

diferenças, possibilitando a construção de considerações acerca desta complexa realidade. O

emaranhado  de  diferentes  funções  dadas  ao  espaço  nesta  porção  da  cidade  permite  a

coexistência de belas paisagens utilizadas pelo turismo e capital imobiliário com um parque

industrial, rodeado por favelas e presença marcante de prostituição e violência.

O  Mapa  6  revela  a  proximidade  dos  bairros  em estudo  com o  mar.  O  Porto  do

Mucuripe aparece como uma divisória, tendo a sua esquerda habitações de alto padrão, hotéis

e restaurantes voltados para o turismo. No entanto, em razão da presença do porto a faixa de

praia segue estreita por causa do comprometimento na alimentação da praia. Já a sua direita,

há uma concentração de favelas que seguem do bairro Cais do Porto. No Vicente Pínzon,

apresenta-se  como  bairro  residencial  na  parte  mais  próxima  ao  mar,  com  presença  de

depósitos  e  terrenos  ociosos,  e  no  alto  do  morro  destacam-se  favelas  e  conjuntos

75 Esse fato de coabitação de pessoas de diferentes níveis de renda em um mesmo bairro ocorre também em
outras capitais brasileiras, como já constatado por Oliveira (2003). O autor exemplifica com a geografia do Rio
de Janeiro que não permite a separação entre ricos e pobres, permitindo que todos fiquem vulneráveis a violência
da cidade.
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habitacionais. A área de tancagem bem próxima às grandes favelas dos bairros Cais do Porto e

Vicente Pínzon transforma o local em uma área com grande potencial de risco socioambiental.

Na Praia do Futuro I, há uma diversidade de usos e apropriação do espaço, com a

presença de algumas barracas de praia a beira-mar, direcionadas ao público de rendas média e

alta, existência de muitos vazios e uma grande área de favela, que se misturam as casas e

condomínios luxuosos que se instalam no bairro. Deste modo, o tipo de apropriação dada ao

litoral de Fortaleza demostra uma segregação quanto ao uso dos espaços da cidade e também

um eixo de expansão imobiliária da capital.  

 

Mapa 6: Mapa Áreas de Ocupação no Grande Mucuripe. 

Fonte: IBGE (2010), PMF (2012)/ Google Earth (2009)
Elaboração: Anna Emília Maciel Barbosa

Entre os bairros com maior nível de renda, sobressaem o Papicu e o Mucuripe quanto

a presença de favelas.  Estes apresentam importantes equipamentos públicos e  privados,  e

possuem em seu território casas e edifícios de alto padrão dividindo o espaço com favelas. No

bairro  Papicu,  é  notória  a  proximidade  de  assentamentos  ao  redor  do  Complexo

RioMar/Evolution, do Hospital Geral de Fortaleza (HGF) e do Terminal de Ônibus do Papicu.
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No  percurso  entre  os  equipamentos  depara-se  com  algumas  favelas,  que  se  destoam  da

paisagem vertical que há no seu entorno. O caminho a ser percorrido pelo VLT, passando

entre os bairros Varjota, Papicu, Mucuripe, Vicente Pínzon e Cais do Porto, também apresenta

uma grande  sequência  de  favelas  que  se  instalaram historicamente  as  margens  do  ramal

ferroviário Parangaba-Mucuripe.

O mapa 6 revela a grande problemática em relação a habitação na região. Além disso,

em muitos assentamentos os moradores já foram removidos em anos anteriores, em virtude de

políticas habitacionais e processos de reestruturação urbana. Para os empreendimentos atuais,

visa-se à expulsão direta e indireta destas populações. Identifica, também, a localização do

Terminal de Passageiros,  do percurso do VLT nos bairros em destaque neste  estudo e do

Shopping RioMar. São equipamentos próximos a grandes áreas de favelas na cidade, mas que

também cortam bairros interessantes ao mercado imobiliário. 

A seguir, inicia-se uma descrição de cada bairro da área em estudo, onde buscou-se

ressaltar o processo de organização socioespacial e a habitação de cada bairro. Entende-se que

desvendar  a  aparência  de  cada  espaço  é  um  caminho  de  identificação  da  essência  dos

processos e relações que ocorrem neste lugares.

• De Lourdes

O bairro  De Lourdes,  possuidor  de  3.370 habitantes,  é  um bairro  residencial  cuja

paisagem é marcada pela presença de mansões e condomínios de luxo, ruas arborizadas e

pouco movimentadas, conforme a figura 25, sob a proteção de vigilância privada. As casas do

bairro possuem grande área privativa e  com uma beleza  paisagística  presente em poucos

bairros da cidade. As ruas são geralmente desertas.  É um reduto das famílias mais ricas da

cidade, onde 22,08% dos seus domicílios possuem rendimentos acima de 30 salários mínimos.

Há ainda muitos terrenos vazios e a venda. Não existem prédios no bairro, diferente do

seu vizinho Papicu. Sua expansão ocorre no sentido horizontal, com o usos de muitos m2 por

domicílio. Desmembrado do bairro Papicu, sua criação ocorreu em 2005, por meio da Lei

Municipal nº 8.945/2005. O bairro se estabeleceu sobre um campo de dunas fixas, o que ainda

garante  certa  estabilidade  ambiental,  por  certo  equilíbrio  nas  relações  de  pedogênese  e

morfogênese, e um grande potencial paisagístico (SOUZA et al., 2009).
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Fonte: Registro próprio (14.04.2013)

Não se constatou a presença de postos de saúde, redes de supermercados,  linhas de

ônibus,  escolas  ou  outros  equipamentos  de  grande  porte,  constituindo  um  bairro

predominantemente residencial. São destaques na paisagem, a Capela de Nossa Senhora de

Lourdes e a praça Monsenhor Amarílio, mantida pelo Grupo C.Rolim, onde se encontra a cruz

do Cruzeiro, Marco Zero (Figura 24), em frente a Capela Nossa Senhora de Lourdes. É um

local de importância histórica para o bairro. Conforme Gonçalves (2010), as missas, antes da

construção da capela, eram celebradas no Marco Zero. Da praça tem-se uma bela paisagem da

cidade, formada por um paredão de prédios, Lagoa do Papicu, Shopping RioMar e a favela do

Pau Fininho. 

• Papicu

O bairro Papicu chama atenção pela verticalização dos padrões construtivos (Figura

26), 46% dos domicílios particulares permanentes do bairro são apartamentos (IBGE, 2010).

É uma área de grandes investimentos do mercado imobiliário, com lançamentos imobiliários

residenciais  e comerciais  (Figura 26).  Dentre os destaque imobiliários do bairro tem-se o

Complexo Evolution, ligado ao shopping RioMar com torres comerciais e residenciais.

Na figura 26 aparecem os condomínios de dois pavimentos que foram construídos para

a população residente na Comunidade Pau Fininho. No entanto, ocorreram conflitos como

invasões  dos  apartamentos  ainda  inacabados.  Atualmente,  há  moradores  no  conjunto

habitacional e na área de favela que fica às margens da Lagoa do Papicu. Mais atrás está a

característica principal do bairro, os altos edifícios comerciais e residenciais.

Figura 25: Tipologia habitacional do bairro De Lourdes. Figura 24: Marco Zero. 
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Fonte: Registro Próprio (ago/2012)

Ressalta-se  que  o  bairro  sobressai-se  na  história  da  cidade  nos  anos  de  1960,  com  a

inauguração do Hospital Geral de Fortaleza, em 1969. Depois vieram a Cervejaria Astra e

conjunto habitacional Cidade 200076, na década de 1970. Nesta década, o bairro se expandiu

com a construção de avenidas, praças e igrejas. Até este período, o extremo leste da cidade era

pouco habitado, pois via-se o rio Cocó e as dunas como obstáculo a expansão. 

Hoje é um bairro de avenidas importantes,  como: Santos Dumont,  Dom Luís,  Via

Expressa, Engenheiro Santana Júnior. Do Terminal de Ônibus do Papicu chegam e partem

ônibus para diferentes direções da cidade, principalmente rumo às praias do extremo leste.

Possui ainda grande variedade comercial, de serviços e de opções de lazer. Abriga população

de renda média e alta, apesar da presença de favelas que se ocultam pelos altos edifícios do

bairro e casas de luxo. Dentre elas, destacam-se: Trilhas do Senhor, Pau Fininho, Lagoa do

Papicu e Verdes Mares.

A figura 27 mostra diferentes empreendimentos do bairro, com funções comerciais e

residenciais. Destaca-se que estes ocorrem em diferentes pontos do bairro, tanto nas grande

avenidas como no interior do bairro. A possibilidade de ocorrência de ZEIS no local também

acelerou o processo de produção do espaço no bairro. 

76 O conjunto Cidade 2000,  inaugurado em 1971,  foi  construído com financiamento do Banco Nacional  de
Habitação. O conjunto habitacional foi edificado no bairro Papicu, visando à expansão e valorização do setor
leste da cidade. Instituiu-se como bairro no ano de 2009, com o Decreto Legislativo 382 de 1º de julho de 2009.

Figura 26: Vista do Bairro Papicu. 
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Figura 27: Lançamento imobiliários no Bairro Papicu

Fonte: Registro Próprio

São áreas que há tempo têm ameaçadas de remoção. Algumas são bem antigas como

as Trilhas do Senhor, uma comunidade às margens da via férrea Ramal Parangaba-Mucuripe,

que possui,  segundo moradores, uns 60 anos de existência.  Uma parte já foi removida na

década de 1990, em razão da construção da Avenida Jangadeiro. Ressalta-se que esta obra

atingiu  outras  comunidades  que  cresceram  a  margem  do  ramal.  Atualmente,  existe  uma

estreita faixa de favela entre a via férrea e os altos edifícios de apartamento da localidade. O

VLT foi o último projeto com objetivo de remover a área. Seus moradores se organizaram,

unindo-se a outros movimentos como: Movimento de Luta em Defesa de Moradia (MLDM) e

Comitê  da  Copa,  além  de  juntar-se  a  outras  comunidade  atingidas  pelo  projeto,  com  a

finalidade de permanecerem no local.

Os assentamentos ao redor da Lagoa do Papicu também vêm sendo pressionados pelo

mercado imobiliário para a sua retirada, mais recentemente devido à construção do Shopping

Center RioMar, que valorizou ainda mais a área. Antes da vinda do empreendimento, obras

com finalidade  de  melhoramentos  urbanos  e  construção  de  unidades  habitacionais  foram

iniciadas na área, tendo início com a remoção de casas entre os anos de 2008 e 2009. Assim,

ao lado da lagoa foi  construído um conjunto habitacional,  mas a  demora na entrega que

ocorreu  em  2013,  bem  como  invasões  constantes  ao  local  e  até  mesmo  às  unidades

habitacionais em construção, não permitiram a urbanização da área. A abertura de vias no
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entorno do shopping center também resultou em desapropriações e remoções.

• Varjota

Varjota é um bairro de classe média e alta da cidade, também bastante verticalizado,

legitimado como polo gastronômico da cidade. Conforme a Lei Municipal 9.563/2009, foi

instituído o Corredor Gastronômico da Varjota, com o objetivo de ordenamento urbano da

área e instituição do local como atração turística. Parte do bairro se caracteriza pela presença

de bares “pequenos e pitorescos, com as suas mesas posicionadas nas calçadas das ruelas de

Varjota, defronte as pequenas casas ainda habitadas pelos antigos moradores e ou reformadas

e adaptadas pelos novos proprietários que ali se instalaram” (IPIRANGA, 2010, p.84). 

Os bares e restaurantes concentram-se entre as ruas Ana Bilhar e Canuto de Aguiar. A

maior parte do bairro é composto por casas e prédios residenciais, além de estacionamentos

particulares,  pequenos comércios e  salas  de prestação de serviço.  Existem ainda áreas  de

favela que margeiam as proximidades do riacho Maceió.

• Mucuripe

O Mucuripe  é  um bairro  de  classe  média  alta,  que  possui  a  maior  quantidade de

pessoas no Grande Mucuripe com renda acima de 20 salários mínimos, ou seja, acima de R$

10.200,00 (IBGE, 2010). As condições de habitação no bairro obedecem ao nível de renda dos

seus moradores. Deste modo, o bairro é bem servido de infraestrutura, seja básica, seja para

lazer  ou  uso  restrito  do  mais  abastados,  bem como serviços  destinados  aos  moradores  e

turistas que frequentam o bairro.

Há, também, forte interesse do capital na área, que vem trazendo empreendimentos

imobiliários cujo atrativo está no litoral e no turismo. Acompanhando Avenida Beira Mar até

os limites com o bairro Cais do Porto tem-se uma paisagem formada pelo calçadão, por onde

circulam turistas e moradores diariamente. Neste percurso encontra-se um anfiteatro, áreas

para esportes, quiosques, vendedores ambulantes e o Mercado dos Peixes. Há ainda hotéis,

restaurantes e prédios de apartamentos luxuosos, que marcam uma intensa verticalização na

orla da cidade. 

A diversidade de equipamentos, infraestrutura, além do elemento natural da praia, são

elementos que valorizam o solo e que tem gerado uma produção de imóveis que chegam a

preços milionários.  Os apartamentos maiores,  entre  100 e 200 m²,  com vista para o mar,

apresentam variações de preços na casa dos milhões de reais, mas há imóveis menores, a

partir  de  40  m²,  com valores  iniciais  de  R$  200.000,00,  conforme  dados  disponível  em
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classificados de imóveis. Atualmente, não se caracteriza como uma área cheia de lançamentos

imobiliários, por haver poucos terrenos para especulação.

As mudanças do bairro foram acompanhadas pelos mais velhos, que viram a paisagem

bucólica e paradisíaca, das primeiras década do século XX, aos poucos dar lugar ao porto,

novos tipos  de embarcações  e  altos  edifícios  residenciais,  voltados  para uma nova classe

social que chegava ao bairro. Assim, as transformações no bairro não se deteve apenas aos

novos usos e funções do espaço, mas também a forma de apropriação por outros segmentos da

sociedade.  

Mudou quase por inteiro aquela visão formosa que encantou os navegantes  nos idos
de 1500. A praia de alvas areias, que segundo recorda Dona Arminda, na lucidez de
seus noventa anos, servia de mesa para as peixadas ao ar livre, está reduzida a uma
estreita faixa praticamente ocupada por embarcações que repouso, por barraquinhas
de venda de peixes ou por equipamentos de lazer implantados pela prefeitura.  A
enseada transfigurou-se pelos cais dos navios comuns e dos petroleiros e graneleiros.
Centenas de pequenas embarcações a motor apinham as águas plácidas da baía. E as
dunas de outrora cederam espaço a espigões de muitos andares, que compõem um
paredão a impedir o “Nordeste” de refrescar com sua aragem vadia a cidade agora
calorenta (GIRÃO, 1998, p.202).

Não houve, entretanto, uma mudança total da população no bairro. Famílias continuam

dependendo da pesca e do artesanato.  Além disso, áreas de favelas resistiram às pressões

imobiliárias. Dentre as ocupações que se constituem favela, tem-se a do Mucuripe as margens

da Via Expressa e a do Riacho Maceió. O IBGE acrescenta parte da Grande Favela do Trilho e

as comunidades Olga Barroso e Varjota, como aglomerados subnormais no interior do bairro.

Estas comunidades se ocultam entre os altos prédios, mas revelam uma realidade de miséria,

fato bastante enfatizado na obra de Girão (1998)77.

Jucá (2000) destaca que entre os anos de 1930 e 1950 formaram-se grandes favelas em

Fortaleza,  no  Pirambu  e  Mucuripe.  Conforme o  autor  “[…]  Desde  1946,  o  Alto  Alegre,

situado no Mucuripe, era considerado um bairro de miséria e fome, com a população sempre

explorada pelos  proprietários que era classificados como 'os donos da miséria'”  (p.44).  O

bairro vivencia as contradições do modo capitalista, bem como tem passado por um constante

processo de destruição criativa, pois onde havia uma vila de pescadores construiu-se uma

estrutura portuária e outra turística, expulsando os moradores para áreas menos próxima ao

mar.  Hoje,  estes  disputam território com as  grande imobiliárias que vem verticalizando o

77 A pobreza é uma realidade constante no Mucuripe, a vinda das favelas que substituiu a velha choupana do
pescador, todavia, acentuou ainda mais esta condição, tornando-a também mais cruel. “Jangadeiro vivia outrora
em choupanas de pau-a-pique cobertas de palhas de coqueiro. Esse tipo de habitação desapareceu da paisagem
do Mucuripe. Mas o favelamento é ainda muito pior do que quando da aldeiazinha de pescadores (GIRÃO, 1998,
p.212).
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bairro, atraindo novos moradores de classe média e alta, encurralando os mais pobres.

Uma outra edificação que faz parte do cotidiano do bairro é a Igreja da Nossa Senhora

da Saúde. Construída em mutirão, ainda na década de 1930, no alto de uma duna e rodeada de

choupanas simples habitadas por pescadores, muito mudou na paisagem a seu redor. A praça

onde a igreja se localiza hoje fica em frente a Avenida Abolição, a principal do bairro, que

tornou-se comercial.  As festas que tanto movimentavam o povo no século passado, ainda

persistem e promovem grande fluxo de fiéis. Entre os dia 29 de agosto e 8 de setembro há os

festejos  do  Círio  de  Nossa  Senhora  da  Saúde,  mobilizando  pessoas  do  bairro  e  das

comunidades vizinhas.

O Riacho Maceió, que possui sua foz no bairro Mucuripe, já foi um local de muita

beleza natural. Atualmente encontra-se canalizado e margeado por casas simples e prédios

residenciais. Já foi palco de muitos desastres socioambientais como a poluição de suas águas,

esgotos clandestinos que findam no mar por meio do riacho e inundações de casas construídas

às  suas  margens.  A luta  pela  preservação  do  riacho  aconteceu,  mas  não  impediu  que  a

urbanização o invadisse. 

Acontece que há anos, vêm matando lentamente o Maceió, apesar dos protestos e da
luta da população nativa, sempre disposta a resistir a degradação ameaçadora. Nas
boas  invernadas,  o  Maceió  desce  ruidoso,  atravessando  aquelas  terras  que
pertenceram ao grande proprietário do bairro, o coronel Manuel Jesuíno. O processo
de urbanização foi emparedando o riacho, reduzindo suas margens, acabando com a
vegetação que lhe dava vida, com seu manguezal. Hoje, quem passar por uma das
ruas que o transpõem, verificará que o Maceió nada mais é, nos dias presentes, dos
que um sórdido depósito de lixo. Não obstante, ele teima em viver, chegando ao mar
em golfadas  sujas  e  insignificantes,  pesadas  de  tanta  sujeita  que  lhe  atiram por
trajeto (GIRÃO, 1998, p.145). 

No Mucuripe,  deste  modo,  foi  estabelecida  uma produção espacial  voltada  para  o

mercado imobiliário,  baseada na acumulação por espoliação, com o fim dos pobres e dos

aspectos naturais que faziam parte da sua paisagem no início do século XX. É hoje local

turístico, globalizado e construído para parte dos habitantes que podem pagar pelos terrenos

próximos à praia e suas benesses.  

• Cais do Porto

No bairro Cais do Porto, o Porto do Mucuripe é um fixo importante que influencia a

organização socioespacial da área, desde sua instalação na década de 1940. Assim, no entorno

do porto distribuem-se a  área de  tancagem, indústrias,  residências,  pequenos comércios  e

locais  de  prestação  de  serviços,  escolas,  posto  de  saúde,  posto  de  polícia,  campinho  de

futebol, Farol do Mucuripe, uma diversidade de favelas, sendo a mais conhecida o Serviluz, e
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a praia. 

Com a instalação do porto vieram equipamentos e indústrias, como o moinhos de trigo

(Moinho Dias Branco, Moinho do Grupo J. Macedo e o Moinho Cearense), a LUBNOR e a

fábrica de margarina e gordura vegetal hidrogenada. Na retroárea do porto tem-se ainda nove

distribuidoras de combustível com tancagem total de 215.000 m3, com destaque para os polos

Petrobras  e Texaco Brasil  SA Produtos  de Petróleo.  Na paisagem sobressaem-se enormes

tanques de gás (Nacional Gás Butano) e óleo, dentre outros combustíveis. Existe ainda outras

indústrias e grandes depósitos de cargas (empresas Polimix Concreto, Cimento Poty S/A e

Termaco – Terminais Marítimos de Containers e Serviços Acessórios Ltda).

Há alguns anos vem-se discutindo a necessidade de remanejo da área de tancagem, em

razão do perigo socioambiental e da abertura do bairro a especulação imobiliária78. Vários

decretos já foram emitidos com prazos para retirada das indústrias da área, como os previstos

nos Decretos nº27.280, de 12 de dezembro de 2003, nº27.517, de 30 de julho de 2004, e

nº31.034,  de  19  de  outubro  de  2012.  O mais  atual,  n°  31.728,  de  27  de  maio  de  2015,

estabelece  que  as  sociedades  empresariais  situadas  nas  proximidades  do  porto,  cujos

estabelecimentos  sejam  de  base  para  recebimento,  armazenagem  e  expedição  de

combustíveis, teriam até 31 de dezembro de 2015 para transferirem suas instalações para as

áreas disponibilizadas no Complexo Industrial e Portuário do Pecém – CIPP, municípios de

Caucaia e São Gonçalo do Amarante.

A história de Fortaleza destaca dois grandes desastres ocorridos na área de tancagem.

Em  27  de  junho  de  1980,  ocorreu  um  incêndio  que  destruiu  quatro  tanques  onde  se

armazenava  álcool  e  gasolina  da  empresa  Shell  do  Brasil  S.A.  (NIREZ,  2005).  Segundo

Nogueira (2006), neste primeiro grande incêndio “as chamas chegaram a mais de 50 metros

de altura, consumindo milhares de litros de combustíveis da empresa Shell” (p.49-50). Os

moradores da área tiveram que deixar suas casas durante o evento, mas não houve vítimas.

Em 1992, outro grande incêndio ocorreu no setor norte da empresa Gás Butano, destruindo

oito  caminhões  que  estavam  sendo  carregados.  “Os  moradores  afirmaram  que  se  viam

botijões  de  gás  voarem  e  os  estilhaços  perderem-se  de  vista.  As  explosões  provocavam

barulhos  ensurdecedores  novamente,  'você  jurava  que  o  Serviluz  ia  todo  pelos  ares'”

(NOGUEIRA, 2006, p.51).

Por  esta  razão,  tem-se  uma  área  de  risco  socioambiental,  pois  a  medida  que  os

78 A instalação do porto e a  consequente industrialização da área,  foi  acompanhado pelo fluxo de produtos
pesados e prejudiciais ao meio ambiente. Além disso, a atração de populações pobres em busca de trabalho no
cais e o crescimento da prostituição foram motivos que afastou o interesse da população de maior renda se
interessar pelo local.
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desastres ocasionam prejuízos e vítimas a sociedade, os acidentes da área de tancagem bem

como os que ocorrem esporadicamente na área do porto provocam danos ao meio ambiente,

seja com derramamento de óleos e/ou combustíveis, seja com a poluição do solo e do ar. Além

disso, a poeira liberada pela fábrica de cimento ou o cheiro de gás sentido nos arredores das

empresas também prejudicam a saúde da população residente no bairro.

Antes, no entanto, de se tornar um polo industrial em Fortaleza, esta porção da cidade

já possuía uma importância histórica, que atualmente é lembrada pela presença do Farol do

Mucuripe. O Farol do Mucuripe é um patrimônio cultural do Estado, sendo protegido pelo

Tombo Estadual (lei n° 9.109 de 30 de julho de 1968), através do decreto n° 16.237 de 30 de

novembro de 198379. Sua construção foi iniciada em 1840, ficando pronta seis anos depois.

Segundo Nirez (2005), o processo de construção foi aprovado em 1826 por D. Pedro; e em 29

de julho de 1871 o Farol do Mucuripe “novo farol giratório” começa a funcionar, sua luz era

visível a 24km de distância. Passou 87 anos em funcionamento até ser substituído por um

novo farol, em 1958. 

Fonte: Barbosa (01/09/2012)

Após o fato, foi restaurando entre os anos 1981 e 1982, pela Divisão do Patrimônio

Histórico e Artístico da Secretaria de Cultura e Desporto do Estado do Ceará, servindo como

museu do Jangadeiro. O equipamento, todavia, ficou abandonando. Em 2013, foi grafitado

durante o Festival de Concreto. O acontecimento chamou atenção do poder público, já que um

bem tombado não poderia ter sido modificado da forma como ocorrido, que vem buscando

79 Disponível em: http://www.secult.ce.gov.br/index.php/patrimonio-cultural/patrimonio-material/43559 . Acesso
em: 17 set 2015.

Figura 28: Vista da comunidade Serviluz, com presença do Farol e Porto. 

http://www.secult.ce.gov.br/index.php/patrimonio-cultural/patrimonio-material/43559
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meios de revitalizar o equipamento. Uma reportagem do jornal O Estado80 mostra relatos da

população  que  reclamam do  abandono  e  da  violência  no  lugar,  transformando  um ponto

turístico da cidade em local de roubos e consumo de drogas.

No entorno do monumento cresceu uma área de ocupação que leva o mesmo nome.

Girão (1998) recorda que a formação da comunidade do Farol foi resultado de um movimento

de mulheres que ocuparam o entorno da edificação, com o objetivo de habitação e trabalho.

Era uma zona marcada pela prostituição. Assim, os relatos afirmam que neste período não

havia serviços e infraestrutura disponível para a população, mas a proximidade do cais do

porto  foi  uma razão  importante  para  a  ocupação  da  área  que  possuía  cerca  de  duas  mil

pessoas, na década de 1940.

A figura 28 retrata uma bela paisagem da Comunidade do Serviluz, as belezas naturais

ainda sobressaem-se sobre a realidade difícil da população e a dureza do porto, marcada pelos

guindastes ao fundo da imagem. A foto mostra a praia do Titanzinho, onde muitos surfista se

reúnem para praticar o esporte. É uma área de favela e as casas sobre as dunas móveis trazem

transtornos ao moradores. Ao fundo vê-se os guindastes utilizados no porto e também o Farol

do  Mucuripe,  muito  útil  para  as  embarcações  do  início  do  século  XX.  A problemática

habitacional  é  um dos grande problemas do bairro,  fato  atrelado a  outras  questões  como

pobreza,  baixa qualidade de vida e violência.  Dentre as ocupações destacam-se: Serviluz,

Titanzinho, Farol, Estivas, Sardinha, Castelo Encantado, dentre outras. O IBGE identifica seis

aglomerados  subnormais  no  bairro,  chamados:  Farol,  Comunidade  Titanzinho,  Serviluz,

Delmar, Baixa do Castelo Encantado e uma Sem Denominação.

Conforme Nogueira (2006), a comunidade do Serviluz cresceu no entorno do Farol,

uma área  habitada  por  pessoas  pobres  e  local  de  prostituição.  Até  a  década de  1960,  os

elementos  naturais  predominavam  na  paisagem  marcada  pelas  dunas  e  areais.  Famílias

dedicadas a pesca artesanal instalavam-se no lugar,  mas existiam em pequena quantidade.

Segundo  o  autor,  neste  período  as  paredes  das  casas  eram  construídas  a  base  de  varas,

entrelaçadas e preenchidas com barro, as chamadas casas de taipa. Haviam também barracos

improvisados, alguns erguidos com estruturas de lona plástica, madeira e/ou mesmo papelão. 

O autor continua, que com o aumento das atividades do porto, instalou-se uma vila, a

Estiva,  para moradia do trabalhadores do cais, que foi crescendo em paralelo a via férrea

desativada.  Com obras necessárias para ampliação do porto,  como a construção de novos

espigões de pedra e o aterramento de uma parte da orla, constituiu-se uma pequena faixa de

80 Disponível em: http://www.oestadoce.com.br/noticia/prefeitura-revitalizara-o-farol-do-mucuripe-segundo-spu 
Acesso em: 21 set 2015.

http://www.oestadoce.com.br/noticia/prefeitura-revitalizara-o-farol-do-mucuripe-segundo-spu
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praia, a Praia Mansa, que tornou-se local de moradia de pescadores e biscateiros oriundos da

pesca. As casas eram construídas com madeira e coberta de palha de coqueiro, por restrição da

Companhia Docas que não permita construções de alvenaria. Apesar da ocupação, a paisagem

natural predominava e não havia serviços de água encanada e energia elétrica. No decorrer da

década de 1970, todavia, a ocupação se intensificou, pois litoral passou a ser visto como uma

possibilidade de trabalho.

Em 1977, iniciou-se um processo de retirada dos casebres e realocação dos moradores,

nas áreas próximas ao Farol. Como situavam-se em uma área de segurança da Companhia

Docas do Ceará, tudo indica que a transferência foi resultante de um suposto alargamento das

instalações do porto (NOGUEIRA, 2006). Assim, o Serviluz inicia sua expansão, aumentando

em área e em população. Na década de 2010, tem-se um Serviluz de rua estreitas, algumas

coberta  pela  areia  da  praia,  em razão da  ocupação de  dunas  móveis  e  dos  ventos  fortes

advindos  do  litoral.  Casas  simples  se  misturam  a  casebres  miseráveis  e  aos  poucos

equipamentos de uso coletivo do bairro.

O  bairro  também  é  conhecido  pela  prática  do  surf.  São  várias  instituições  não-

governamentais que promovem educação, cultura e melhorias sociais por meio do esporte. De

acordo  com  Nogueira  (2006),  “após  a  ampliação  de  mais  um  espigão  de  pedras  e  o

aterramento de parte da orla, para que os pescadores da Praia Mansa fossem remanejados da

área portuária, possibilitou-se a prática do surfe pela garotada local” (p.13). Para o autor, a

prática  do esporte  começou como um trabalho ou meio  de  destaque social,  mas logo os

praticantes mais jovens ganhariam os campeonatos e a mídia.

• Vicente Pinzon

O  bairro  Vicente  Pinzon  é  o  mais  populoso  do  Grande  Mucuripe,  com  45.518

habitantes (IBGE, 2010). Destaca-se pela grande extensão territorial e presença de conjuntos

habitacionais e favelas. Possui função residencial, com predomínio de habitações horizontais.

Apresenta  baixo  IDH  (0,331),  resultado  da  baixa  qualidade  de  vida  de  parte  dos  seus

habitantes. O bairro foi se constituindo no alto de uma duna, chamada de morro do Teixeira.

Inicialmente ocupado por favelas, foi ao poucos sendo foi urbanizado, mas ainda há muita

demanda para  infraestrutura e serviços.

Conforme Girão (1998), o Morro do Teixeira ou Morro do Zezé é uma duna que se

eleva nas proximidades do porto, se confronta com a sede do Iate e dos moinhos de trigo.

Muitos jangadeiros fizeram de lá sua morada, após serem removidos em nome do progresso e

da especulação imobiliária. É um dos locais mais altos da cidade que abrange áreas em dois
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bairros: Vicente Pinzon e Cais do Porto, sendo predominante no primeiro. A elevação da duna

permite uma bela vista da orla de Fortaleza. Para o autor: “Lá de cima, do alto do Teixeira,

descortina-se, sem favor, uma das vistas mais deslumbrantes de nossa cidade, alcançando num

raio abrangente toda a orla marítima até a Praia Formosa, depois da Iracema” (GIRÃO, 1998,

p.47-48).

Conforme Sousa  et  al  (2009)  o  bairro  apresenta  áreas  de  tabuleiro,  dunas  fixas  e

moveis.  Apresenta,  deste  modo,  terrenos  instáveis  e  inclinados,  que  apesar  das  obras  de

contenção e trabalhos para fixação da duna, ainda apresenta risco socioambiental. Dentre os

principais problemas do bairro enumera-se: deslizamentos das encostas, falta de saneamento

em algumas áreas do morro e lixo disposto de forma inadequada .

Figura 29: Conjunto Santa Terezinha, no período de construção. 

Fonte: Jornal O Povo apud Maximo (2012)

Tabela 3: Área ocupada no Morro Santa Terezinha. 

ANOS HECTARES OCUPADOS TAXA CRESCIMENTO (%)

1978 29,2 -

1995 141,1 78,2

2001 211,2 49,6

2004 219,6 4

2008 238,4 8,6

Fonte: Adaptado de CARNEIRO ET AL (2013)
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As dunas foram o refúgio de muitas famílias, seja de pescadores, seja de imigrantes.

Nelas se constituíram grandes assentamentos, desde as primeiras décadas do século XX. Ao

fim da avenida Beira-Mar sobressai-se na paisagem o Morro Santa Terezinha, este faz parte

do morro do Teixeira e apresenta um conjunto habitacional construído no decorrer da década

de  1980  (Figura  29),  pela  Fundação  Programa  de  Assistência  às  Favelas  da  Região

Metropolitana de Fortaleza – PROAFA. A foto mostra a construção das primeiras casas sobre

o campo de dunas. Tinha-se ainda uma Fortaleza arborizada,  com um tímido processo de

verticalização e poucos arranha céus. Neste período, o Mucuripe já era interessante ao capital

e a construção conjunto vinha solucionar parte da problemática habitacional visível no bairro.

As primeiras  etapas  foram entregues  respectivamente nos  anos de  1981 e 1982,  havendo

investimento na construção de casas e na instalação de infraestrutura (BRAGA, 1995).

Segundo Carneiro et al (2013), a finalidade do conjunto habitacional era abrigar os

habitantes de favelas da região, como: Buraco da Jia, Olga Barroso, Alto da Saúde, Guaibiru,

Maceió, Lagoa do Coração, Morro do Teixeira, Beco da Corrente, Castro Monte e Baixo do

Santana. Era também uma forma de remover as pessoas do seu lugar de origem, beneficiando

o turismo e o mercado imobiliário que se desenvolvia em bairros do Grande Mucuripe.

Com o programa habitacional, as pessoas ganharam suas casas em local urbanizado, o

que melhorou suas condições de vida. Muitos, entretanto venderam suas casas, rendidos pelos

interesses  capitalistas,  ou  mesmo  pela  força  do  mercado  imobiliário.  Girão  (1998)  ao

descrever a realidade do conjunto no final da década de 1990, afirma: “Hoje, os conjuntos

construídos pelo Governo estão na posse de outras pessoas, estranhas ao bairro, enquanto as

favelas proliferam por toda parte do Mucuripe, antros de prostituição, de fome, de droga, de

crime” (p.212-213).

Carneiro et al (2013) em seus estudos sobre a expansão do morro Santa Terezinha,

acompanhou o aumento  da  área  habitada  e  o consequente  desaparecimento  do campo de

dunas.  Assim,  em sua área  de estudo,  que  abrangia  313,5 ha,  o  autor  constatou a  rápida

ocupação  do  morro  (Tabela  3),  principalmente  nos  anos  1980  e  1990,  período  de

desenvolvimento da atividade turística na capital  e de expansão do capital  imobiliário em

bairros do setor leste e litoral. No período de decadência de um dos importantes pontos de

encontro local, a praça do Mirante, houve uma drástica redução da intensidade de ocupação

(entre os anos de 2001 e 2004), período de expansão da violência na área. Apesar da ocupação

se mostrar em queda, há um aumento na taxa de ocupação entre 2004 e 2008, coincidindo

com um novo cenário político, e novos investimento na área. A foto 30 mostra o acumulo

inadequando  de  lixo  no  alto  do  morro,  um fato  presente  em muitos  locais  da  cidade na
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atualidade,  paisagem que contrasta com a beleza do cenário urbano. A paisagem revela o

descaso com os  mais pobres,  que necessitam de serviços  básicos.  O entulho colocado na

encostas demostra, também uma produção espacial baseada na construção ou renovação de

imóveis.

Figura 30: Lixo na encostra do morro. 

Além do Conjunto Santa Terezinha, há outro conjunto habitacional, menos a vista de

quem passeia pela orla, o Conjunto Habitacional Farol Novo, também situado no alto das

dunas.  O  bairro  possui,  ainda,  várias  áreas  de  favelas.  O  IBGE (2010)  identifica  quatro

aglomerados subnormais: Vicente Pinzon, Morro das Placas, Lagoa do Coração e uma Sem

Denominação. A Lagoa do Coração está definida como um grande aglomerado, que se destaca

na paisagem do bairro, mas acaba  englobando a área do Conjunto Farol Novo. No entanto, há

outras comunidades que são conhecidas pelos habitantes, denominadas de Morro Sandras e

Alto da Paz.

A problemática habitacional está bastante presente no bairro e afeta boa parte dos seus

moradores. Ainda há muitas áreas a espera de especulação no bairro, o que pode favorecer a

invasão de terras, como ocorreu em agosto de 2015, onde pessoas da comunidade Alto da Paz,

que  haviam sido  removidas  do  terreno  onde  habitavam  com promessas  de  programa  de

habitação  popular  estavam a  um ano  esperando  suas  casas.  O terreno  estava  vazio,  mas

murado, o que não foi empecilho para a população81.

A paisagem próximo a praia é bem diferente da encontrada no interior do bairro, as

81 Disponível em: http://www.opovo.com.br/app/fortaleza/2015/08/12/noticiafortaleza,3485078/ex-moradores-
do-alto-da-paz-invadem-terreno-e-demarcam-casas.shtml Acesso em: 19 out 2015.

Fonte: Diário do Nordeste (2015)

http://www.opovo.com.br/app/fortaleza/2015/08/12/noticiafortaleza,3485078/ex-moradores-do-alto-da-paz-invadem-terreno-e-demarcam-casas.shtml
http://www.opovo.com.br/app/fortaleza/2015/08/12/noticiafortaleza,3485078/ex-moradores-do-alto-da-paz-invadem-terreno-e-demarcam-casas.shtml
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ruas largas e asfaltadas, e tímido processo de verticalização se contrasta com a horizontalidade

da ocupação, aliado, às ruas apertadas, as vezes sem infraestrutura básica. Os terrenos vazios

se concentram a beira-mar e esperam a expansão imobiliária nesta parte da cidade.

• Praia do Futuro I

O bairro Praia do Futuro I abriga parte da praia urbana “Praia do Futuro”, um ponto

turístico da cidade, caracterizado pela presença de barracas, hotéis e pousadas e muitos vazios

urbanos. É uma área em crescente expansão, com conflitos no que se refere a apropriação do

espaço. Segundo IBGE (2010), são ao todo 6.630 habitantes e 1.925 domicílios particulares

permanentes, sendo 800 considerados classificados como aglomerado subnormal.

Estes aglomerados situam-se na Comunidade Luxou, estabelecida no bairro na década

de 1990. Em dezembro de 2012, foi aprovada a Lei nº 9954, que dispõe sobre a desafetação e

permuta  do lote  onde se localiza  a  ocupação para  fins  de de regularização fundiária.  Na

comunidade  ainda  há  carência  de  infraestrutura  e  serviços  básicos,  e  a  violência  é  uma

realidade constante. A especulação imobiliária no bairro, todavia, é grande e não demorará

muito para os moradores da comunidade sentirem a pressão do capital. 

Ressalta-se que esta porção de Fortaleza começa a se destacar na cidade após com a

construção do Porto do Mucuripe. Conforme Maciel (2011), em meados do século XX foi

criado  o  Loteamento  Praia  do  Futuro,  pela  Companhia  Imobiliária  Antônio  Diogo,  o

loteamento Antônio Diogo com a finalidade de suprir as necessidades das elites que buscavam

novos ares litorâneos da cidade para o lazer, longe dos mais pobres. Como o acesso à praia era

difícil, era necessário o uso de automóvel, a praia tornou-se um refúgio da classe abastada. As

terras do loteamento faziam parte do Sítio Cocó, pertencente a Antônio Diogo. Hoje situam-se

sobre estas terras os bairro Vicente Pínzon, Papicu, De Lourdes, Praia do Futuro I e II, Cocó e

Cidade 2000. 

Para Maciel, nas década de 1960 e 1970 houve uma grande procura pela Praia do

Futuro pela elite da cidade, era um local menos poluído e mais restrito a este segmento. O

fluxo da elites demandou melhorias na infraestrutura, assim houve a expansão da Avenida

Santos  Dumont,  chegando  até  a  praia  e  o  aparecimentos  de  novos  equipamentos.  “O

surgimento dos primeiros restaurantes (“Chez Pierre”) e casas de shows (“Drive-in Bar” e

“Sombra Amena”) na “areia fina” é acompanhado por certo deslumbre ante a descoberta de

uma  área  ainda  pouco  habitada,  o  que  se  reflete  na  maneira  como  a  Praia  é  evocada”

(MACIEL, 2011, p.49).
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Figura 31: Praia do Futuro, década de 1950. 

Fonte: Acervo IBGE  

Santos  (2011)  ressalta  a  relevância  do  loteamento  para  expansão  do eixo  leste  da

cidade,  sua fundação ocorre  em um período marcado pelo parcelamento  e  loteamento de

terras em chácaras e sítios na capital. “No final da década 1940 foi implantado o loteamento

da Praia do Futuro, de propriedade da família Diogo, que foi significativo para intensificar a

expansão no sentido leste da cidade, eixo de valorização imobiliária em formação da época”

(SANTOS, 2011, p.23).

Figura 32: Cartão postal da Praia do Futuro, década de 1980.     

                                                        

Fonte: Arquivo pessoal de Paulo Lamarão, apud Maciel (2011) 
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As figuras 31 e 32 demonstram as diferentes paisagens que o bairro já apresentou. Na

primeira tem-se um grande campo de dunas, uma paisagem predominantemente natural. Há

um imenso vazio de objetos urbanos na área, caracterizando uma área de campo de dunas

móvel  na  cidade.  Período  em  que  o  litoral  ainda  era  pouco  explorado  pelo  mercado

imobiliário. Já a segunda, se apresenta com prédios, casas e barracas de praia, indicando um

processo de ocupação no campo de dunas, com destaque para a verticalização dos sistemas

construtivos. Há também as barraca de praia que já se instalavam na extensa faixa de praia.“O

final dos anos 1970 e durante os anos 1980 a Praia do Futuro foi palco de intensa ocupação

para uso residencial de classe média” (MACIEL, 2011, p.49). As barraca vão ser o grande

atrativo do bairro, em meados da década de 1970 e na década de 1980 entra em decadência,

devido a presença da violência e da prostituição.

Na década de 1990, com políticas voltadas para o turismo no bairro como “Esta Praia

Tem Futuro”, a praia ganha cara nova na cidade. Anterior a esta ação pública, vieram outras,

voltadas primordialmente para o ordenamento urbano. Assim, na última década do século XX

o bairro volta a tornar-se mais interessante para turistas, moradores e capital imobiliário.

Ressalta-se que o bairro Praia do Futuro I é também conhecido como a Praia do Futuro

Nova, pois nela estão contidos “os complexos turísticos maiores e mais caros representados

pelas  barracas-complexos  temáticas  e  mais  sofisticadas  (Chico  do  Caranguejo,  Itapariká,

CrocoBeach,  Marulhos,  Vira  Verão,  Vila  Galé,  CocoBeach,  América  do  Sol)”  (MACIEL,

2011, p.66).  Deste modo,  é nesta  porção da praia onde as pessoas usufruir  do espetáculo

proporcionado pelas grande barracas de praia da cidade. A grande questão é a restrição de uso

de um espaço público, que é a praia, feita pelas barracas, que delimitam territórios onde só os

detentores de poder de compra tem acesso.

Na Praia do Futuro “nova”, o tempo dedicado à permanência nas barracas, onde o
consumo é  condição para  ocupar  suas  acomodações,  não  apenas se distancia  de
qualquer interpretação que a possa associar ao desperdício do tempo, como também
revela a importância desses espaços como lugares  de marcação e pertencimento.
Esses aspectos suscitam pontos centrais para o debate que se trava atualmente acerca
da acusação de “privatização do espaço público da Praia (MACIEL, 2011, p.69).

Mais recentemente, as Praia do Futuro passou por um processo de melhoramento das

vias que dão acesso a praia. O projeto intitulado de Remodelamento da Praia do Futuro visava

melhorar as via de acesso à praia, com ampliação de avenidas e da oferta de estacionamentos.

A  obra  constava  no  Plano  de  Desenvolvimento  Integrado  de  Turismo  Sustentável  do
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Município de Fortaleza – PDITS/Fortaleza82, sendo desenvolvida no período de preparação da

cidade para a Copa do Mundo. A remodelação foi financiada pelo PRODETUR/Fortaleza.  

5.2 O habitar à cidade

Comparando  os  bairros  do  Grande  Mucuripe,  verifica-se  uma  grande  mistura  de

tipologias  habitacionais,  bem como,  variações  na  intencionabilidade de produção de  cada

espaço  intrabairro.  As  diferenças,  entretanto,  vão  além  do  percebido.  A diversidade  das

habitações e os diferentes usos e funções do espaço reflete a diferenciação quanto ao direito à

cidade, bem como à manutenção dos interesses do Estado e do capital.

Grande parte do território de Fortaleza é destinado ao habitar, por isso a habitação vai

ser a variável utilizada para comprovar as desigualdades no espaço intraurbano fortalezense.

O habitar é uma necessidade, isso não se discute, mas para os grupos com poder de compra

ele envolve ainda outros aspectos que vão além da função do abrigo, como a localização e/ou

a presença de belezas naturais. Este artifício do mercado imobiliário de criar necessidades

influencia diretamente na organização espacial das cidades. 

Os indivíduos que, entretanto, buscam pelo menos morar, sem saber onde ou como,

procuram por espaços vazios ou apropriados pelo mercado ilegal, promovendo a construção

de casas de forma aleatória e produzindo aglomerados sem arruamentos adequados, moradias

sem condições de abrigo e áreas carentes de serviços básicos, como água, energia elétrica,

saneamento básico.  A ocupação de lugares suscetíveis a acidentes e o desvio de olhar do

Estado  para  tal  situação,  agrega  a  vulnerabilidade  socioambiental  a  questão  habitacional,

permitindo a ocorrência de desastres que afetam milhares de pessoas todos os anos. 

Paralelamente,  por  toda  parte  os  pobres  urbanos  são  forçados  a  habitar  terrenos
perigosos e nada apropriados para a construção – encostas muito íngremes, margens
de rios e alagados. Do mesmo modo, instalam-se à sombra mortal  de refinarias,
indústrias  químicas,  depósitos  de  lixo  tóxico  ou  à  margem  de  ferrovias  e
autoestradas.  Em consequência,  a  pobreza  “construiu”  um problema de  desastre
urbano de frequência e alcance sem precedentes, como exemplificam as inundações
crônicas em Manila, Daca e Rio de Janeiro; as explosões de dutos na Cidade do
México e em Cubatão (no Brasil); a catástrofe de Bhopal, na Índia; a explosão de
uma fábrica de munição em Lagos e os deslizamentos fatais em Caracas, La Paz e
Tegucigalpa (DAVIS, 2004, p.202).

A problemática habitacional  é  um sofrer  constante para aqueles  que são ocultados

pelas  reestruturações,  pois  a  falta  de  casas,  serviços  e  infraestrutura  básica  são  questões

82 GOVERNO FEDERAL;  MINISTÉRIO DO TURISMO;  PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA;
SECRETARIA DE TURISMO DE FORTALEZA; FUNDAÇÃO CEARENSE DE PESQUISA E CULTURA.
Plano de Desenvolvimento Integrado de Turismo Sustentável do Município de Fortaleza – PDITS. Fortaleza,
2011.
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vividas por milhares de pessoas há anos, que moram sobretudo nas periferias das grandes

cidades ao redor do mundo. Deste modo, trata-se de problema inicialmente social, que muitas

vezes só passa por intervenções públicas quando atinge interesses do Estado ou das elites,

como nos processos de reestruturação urbana onde o Estado participa ativamente de remoções

em massa para promover alterações no espaço urbano. 

Há, na realidade, um jogo de interesses, pois as ocupações são a solução encontrada

pelos mais pobre para o déficit habitacional. O Estado que não deveria permitir a ocupação

em terrenos públicos e/ou privados, assim o permite, pela solução do problema mesmo que

precarizada e para a manutenção de seus próprios interesses. “Na verdade, a máquina política

nacional e local costuma aceitar o assentamento informal (e a especulação privada ilegal)

enquanto conseguir controlar a compleição política das favelas e receber um fluxo regular de

propinas ou aluguéis” (DAVIS, 2004, p.201). 

Quando se fala em questão habitacional remete-se de imediato à falta de unidades

habitacionais  para  a  população,  o  chamado  déficit habitacional.  Para  a  ONU-HABITAT

(2015), o déficit habitacional é um indicador que utiliza diferentes variáveis, em geral oficiais,

para compor um valor,  que muitas  vezes  é  ocultado para a  sociedade.  É uma ferramenta

quantitativa que permite perceber a quantidade de famílias que vivem precariamente e/ou não

possuem acesso a habitação própria e de qualidade.

[…] el  concepto de déficit habitacional surge inicialmente como una herramienta
descriptiva que permite cuantificar la brecha en el acceso a vivienda, traduciendo en
cifras el desequilibrio de base que se observa entre el stock de vivienda adecuado
com que cuenta un país (esto es, excluyendo soluciones precarias o de bajo estándar)
y un nivel de demanda determinado por el número de hogares o familias que no
disponen de acceso regular a una solución habitacional apta (ONU-HABITAT, 2015,
p.7).

A falta de casas, todavia, é apenas um ponto da questão da habitação, pois ela também

envolve  o  não acesso  a  infraestrutura  e  serviços  básicos  de  boa  qualidade,  bem como a

coabitação familiar e gastos excessivos com aluguel83. Além disso, a legalidade da habitação

também é um aspecto importante, pois assegura alguns direitos sobre a propriedade aos seus

moradores. Segundo Davis (2004), sem os títulos de propriedade da terra ou da casa própria,

os moradores acabam dependentes das autoridades e lideranças partidárias locais, e caso não

sejam leais a estes podem até perder suas casas.

 A moradia é uma necessidade humana e possui como suas funções essenciais o abrigo

e o local de descanso. Se faz, também, direito constitucional em diversos países.  Bouillon

(2012) ressalta que uma boa habitação, além da estrutura física, deve priorizar uma legalidade
83 Conforme metodologia de cálculo utilizado nos estudos da Fundação João Pinheiro (FJP). 
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na apropriação do solo e acessibilidade à infraestrutura básica (água, saneamento, transporte

público, dentre outros).  Fazendo uma compreensão mais ampla, Barbosa (2009) entende a

habitação não só a casa enquanto estrutura física,  agregando, também, as relações que se

estabelecem nela, como a vida em comunidade e o uso dos espaços da cidade. O habitar, deste

modo, seria o uso da habitação aliado aos demais locais e habitantes da cidade, seria o próprio

direito à cidade.

Para Ana Maria Matos Araújo (2010) “o habitar é complexo, inicia com moradia e

amplia-se com o trabalho e luta pela sobrevivência. O espaço cotidiano deixa de ser apenas

lócus  de  repouso  e  segurança  e  coloca-se  como  mecanismo  de  inserção  na  sociedade

metropolitana” (p.107). Conforme a autora, a posição social do moradores é que determina a

qualidade e o tipo de moradia, o que vai além das necessidades básicas do indivíduo.

Lefebvre (2004) fala sobre a relação e as diferenças entre o habitat  e o habitar.  O

primeiro  termo  não  passa  de  uma  necessidade  biológica,  referente  ao  comer,  dormir  e

reproduzir, que, no entanto, fora priorizado com a ideologia difundida no final do século XIX

na Europa, da racionalidade, da técnica. Assim, o habitat tornou-se “aplicação de um espaço

global homogêneo e quantitativo obrigando o “vivido” a encerrar-se em caixas, gaiolas, ou

“máquinas de habitar” (p.81). Já o segundo, o autor recorre à filosofia para sua explicação, ao

se referir ao vivido, à essência, ao simbólico, ao ser humano e as relações estabelecidas entre

a casa, o morador e o seu entorno social. O autor explica que “o ser humano não pode deixar

de edificar e morar, ou seja, ter uma morada onde vive sem algo a mais (ou a menos) que ele

próprio: sua relação com o possível e o imaginário” (p.81).

Na metrópole, as constantes mudanças redefinem sempre o ato de habitar, ou seja, “o

sentido dado pela reprodução da vida, tratando-se do espaço concreto dos gestos, do corpo,

que  constrói  a  memória,  porque  cria  identidades,  através  dos  reconhecimentos,  pois  aí

coabitam objetos e o corpo” (CARLOS, 2004, p.119). Tendo como referência as ideias de

Lefebvre, Carlos salienta que o habitar não se restringe ao morar, mas diz respeito ao viver a

cidade, pois o cidadão tem o direito à casa, à rua, ao bairro e aos demais lugares da urbe. Esse

direito, no entanto, não é assegurado. A cidade é apropriada de forma desigual pelos diferentes

grupos da sociedade. O habitar no sentido completo não acontece segundo Lefebvre.

Engels (1988), ao analisar as cidades europeias, identificou que o problema da falta de

habitação nas grandes cidades estava relacionado a exploração da classe trabalhadora pela

classe dominante. Esse processo resultava em péssimas condições de moradias aos operários e

a pequena burguesia, que não podia arcar com os custos de melhores condições de habitação.

Atrelado e agravando ainda mais este fato estava o grande fluxo de imigrantes para as cidades
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industriais e o aumento dos alugueis.

Atualmente,  a  questão  da  habitação  não  se  encontra  tão  diferente  da  descrita  por

Engels.  A casa  como  mercadoria,  continua  limitando  o  seu  acesso  apenas  àqueles  que

possuem seu poder de compra. Quanto melhor estruturalmente a casa e os benefícios ao seu

redor, maior será o custo para quem irá consumi-la. A classe trabalhadora, entretanto continua

a  ser  explorada  pela  classe  dominante,  e  continua  também  sem  meios  para  habitar

dignamente. 

Conforme ONU-HABITAT (2012), a moradia ainda é um problema para muitos países

da América Latina e Caribe, apesar da situação habitacional destes locais ter melhorado nos

últimos 20 anos. De acordo com o relatório “los gobiernos han dado pasos importantes para

materializar  el  derecho  a  una  vivienda  digna,  pero  todavía  hay  graves  deficiencias  que

impiden  garantizar  a  todos  un  hábitat  adecuado”  (p.62).  Bouillon  (2012)  alerta  que  na

América  Latina  e  no  Caribe  a  questão  habitacional  está  presente  na  realidade  de  muitas

famílias, pois das 130 milhões de família residentes em cidades latino americanas, 5 milhões

vivenciam a coabitação, 3 milhões vivem em unidades precárias e 34 milhões estão em áreas

sem o título de propriedade e/ou sem acesso a serviços básicos84.

Para  a  ONU,  Mais  de  860  milhões  de  pessoas  vivem  em  favelas.  E  apesar  das

intervenções  já  realizadas,  como  programas  habitacionais  e  projetos  para  a  redução  da

pobreza, o numero de habitantes em favelas é crescente, fato que oculta as ações que vem

sendo desenvolvidas, conforme o órgão85. O fracasso das políticas habitacionais, abrem, deste

modo,  margem para  o  mercado  ilegal  de  terras,  práticas  clientelistas  e  continuidade  das

condições miseráveis de várias famílias ao redor do mundo.

Davis (2004) indica que em países como a Etiópia, Tchade, Afeganistão e Nepal se

concentra a maior população moradora de favelas no mundo. Para o autor, as favelas existem

em vários lugares do mundo, em diferentes épocas e contextos, e com realidades distintas.

Como exemplo, ele cita as condições de habitação existentes nas favelas da América Latina,

que  se  apresentam  melhores,  quando  comparadas  as  da  África.  Além  disso,  países

desenvolvidos como a Inglaterra já tiveram áreas tão problemáticas como as que se encontram

hoje nos países subdesenvolvidos, e na atualidade apresentam problemas refentes a habitação

84 De los 130 millones de familias que viven en las ciudades de la región, 5 millones dependen de otra familia
para su techo, 3 millones viven en viviendas irreparables y 34 millones viven en casas que carecen de título de
propiedad o que necesitan mejoras importantes como contar con servicio de agua y alcantarillado, reemplazar un
piso de tierra o añadir una habitación para evitar el hacinamiento (BOUILLON, 2012). 
85 Over 860 million people now live in slums. Despite efforts that have improved the living conditions of 230
million slum dwellers, the number of dwellers has increased by 132 million since the year 2000. This slum
growth is outpacing the improvement of living conditions in slums. 
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para os mais pobres, mas em menor escala.

Os modos de assentamento das favelas variam num grande espectro, das invasões de
terra disciplinadíssimas da Cidade do México e de Lima aos mercados de aluguel de
organização complexa (mas muitas vezes ilegal) nos arredores de Beijing, Karachi e
Nairóbi.  Até  em  cidades  como  Karachi,  onde  a  periferia  urbana  pertence
formalmente ao governo, “lucros imensos oriundos da especulação imobiliária […]
continuam a  se  acumular  no setor  privado à  custa  das  famílias  de  baixa  renda”
(DAVIS, 2004, p.201).

Nos países desenvolvidos, a crise indicada em meados da primeira década do século

XXI, mostrou a dura realidade habitacional para uma parcela da sua população. Em 2007, a

“crise das hipotecas  subprime” ocorrida nos Estados Unidos  afetou gravemente a  questão

habitacional no país. Iniciada com volumosos despejos de populações pobres americanas, em

2006, apenas em 2007, ganha destaque na mídia e em discussões políticas, com os despejos

que atingiram a classe média branca residente nas áreas urbanas e suburbanas estadunidenses

(HARVEY, 2011). Em 2008, a crise foi ganhando maiores proporções, respingando em outros

setores da economia, bem como, ultrapassando as fronteiras americanas, chegando às terras

europeias.

No fim de 2008, todos os segmentos da economia dos EUA estavam com problemas
profundos. A confiança do consumidor despencou, a construção de habitação cessou,
a demanda efetiva implodiu, as vendas no varejo caíram, o desemprego aumentou e
as lojas e as fábricas fecharam. […] A economia britânica estava igualmente com
sérias dificuldades, e a União Europeia foi abalada, mesmo com níveis desiguais,
com a Espanha e a Irlanda, juntamente com vários Estados orientais europeus que
recentemente aderiram à União, mais seriamente afetados. A Islândia, cujos bancos
tinham especulado nesses mercados financeiros, ficou totalmente falida (HARVEY,
2011, p.13).

Rolnik (2009a) descreve a realidade encontrada nas cidades Washington, Nova York,

Wilkes-Barre,  Chicago,  New  Orleans,  Los  Angeles  e  na  reserva  indígena  Pine  Ridge.

Conforme a autora, havia, na época, pessoas morando em carros ou em barracas nas ruas,

famílias sem teto ou coabitando em apartamentos. O fato foi agravado com alto custo do

aluguel e o desemprego que crescia em função da crise. Em seu artigo, Rolnik não descarta

que  em  números  absolutos  os  países  emergentes  encontram-se  bem  piores  quanto  a

problemática habitacional, mas a realidade descrita faz referência ao país mais poderoso e rico

do mundo, cujas políticas deveriam ser executadas com mais rapidez, ou não se ter deixado o

problema tomar tamanhas proporções. 

Em  2013,  a  autora  descreveu  o  cenário  presente  em  algumas  capitais  europeias:

formação  de  favelas  nas  periferias,  muitas  pessoas  a  espera  nas  listas  de  companhias  de
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habitação  e  aumento  da  quantidade  de  moradores  de  rua.  Era  assim  que  a  Europa  se

encontrava em meio a crise econômica que se assolava em seus países. Rolnik (2013) lembra

que tal realidade não é apenas fruto da crise que atingia o continente, ela apenas se agravou

com a crise. Há tempos os programas públicos de moradia passaram a se extinguir, com o

incentivo a financeirização da moradia, assim com a ocorrência da crise não havia alternativas

para socorrer a população despejada de suas casas. 

Atualmente,  ainda existem resquícios  na habitação de uma crise que vai  perdendo

intensidade. Segundo dados de novembro de 2015 da Eurostat86, um dos grandes problemas

habitacionais  vivido  na  Europa  na  atualidade  é  elevada  quantidade  de  moradores  por

domicílio  entre  alguns  Estados-Membros  da  União  Europeia,  onde  destacam  Romênia,

Hungria, Polônia, Bulgária, e Croácia. Além disso, ainda há domicílios sem banheiros ou com

população  vivendo  em  condições  de  pobreza.  Há  ainda  muitos  proprietários  com  casas

hipotecadas, o que foi um grande problema durante a crise econômica europeia.

O que se apresentou, entretanto, como uma grande catástrofe no mundo desenvolvido,

mostra-se  diariamente  no  cotidiano dos  países  subdesenvolvidos  e  emergentes,  onde  o

problema  da  precariedade  do  habitar  vem  acompanhado  de  falta  de  serviços  básicos  e

condições mínimas de sobrevivência.  Conforme Balbo (2003) na África subsahariana, até o

início do século XXI, dois terços da população não estava ligada a rede geral de água, na

América Latina estimou-se uma carência habitacional de cerca de 17.000.000 y 21.000.000

habitações  e  na  Ásia  apresentou-se  um  grande  problema  quanto  a  disponibilidade  das

residências à rede de esgoto. A desigualdade quanto ao acesso à habitação e a forma de habitar

a cidade é uma das contradições da lógica capitalista, pois em locais bem próximos pode se

deparar com habitações luxuosas e precárias, resultantes de uma mesma lógica de produção e

acumulação. 

Conforme dados  do  Censo IBGE (2010),  no  Brasil  são  cerca  de  11,4  milhões  de

pessoas morando em aglomerados subnormais87,  ocupando 3,2 milhões de domicílios.  Em

86 Disponível em: <http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Housing_statistics>. Acesso em: 
24 jan 2016.
87Conforme  o  IBGE,  “o  Manual  de  Delimitação  dos  Setores  do  Censo  2010  classifica  como  aglomerado
subnormal cada conjunto constituído de, no mínimo, 51 unidades habitacionais carentes, em sua maioria, de
serviços públicos essenciais, ocupando ou tendo ocupado, até período recente, terreno de propriedade alheia
(pública ou particular) e estando dispostas, em geral, de forma desordenada e densa. A identificação atende aos
seguintes critérios:
a) Ocupação ilegal da terra, ou seja, construção em terrenos de propriedade alheia (pública ou particular) no
momento atual ou em período recente (obtenção do título de propriedade do terreno há dez anos ou menos); e
b) Possuírem urbanização fora dos padrões vigentes (refletido por vias de circulação estreitas e de alinhamento
irregular,  lotes  de  tamanhos  e  formas  desiguais  e  construções  não  regularizadas  por  órgãos  públicos)  ou
precariedade na oferta de serviços públicos essenciais (abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta de
lixo e fornecimento de energia elétrica)” (IBGE, 2010).

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Housing_statistics
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cidades  como São Paulo e  Rio de Janeiro,  são mais de 1 milhão de pessoas vivendo em

aglomerados. A Fundação João Pinheiro (2015) demonstra que os problemas habitacionais

variam  conforme  cada  região  brasileira,  pois  enquanto  na  Região  Norte  se  destaca  a

coabitação  como  principal  indicador  de  déficit  habitacional,  nas  regiões  Sul,  Sudeste  e

Centro-Oeste o indicador mais relevante é ônus com aluguel (Gráfico 2). O maior custo de

vida nestas regiões, bem como, a melhor qualidade desta podem ser a causa deste valores. A

precariedade  das  habitações,  muitas  vezes,  não  é  principal  aspecto  da  problemática

habitacional. No caso da Região Sudeste é um dos indicadores com menor percentual, o que

pode refletir numa melhor qualidade de vida nesta região.

 

Gráfico 2: Composição do déficit habitacional, segundo regiões geográficas – Brasil – 2013. 

Fonte:  Dados  básicos:  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística  (IBGE),  Pesquisa  Nacional  por
Amostra de Domicílios (PNAD) 2013. Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e
Informações (CEI).

Pasternak (2008), nos anos de 1980, ao analisar a realidade paulista, afirma que “o

problema da habitação nas grandes cidades não é mais o acesso das massas marginalizadas à

moradia, e sim o da proteção do sítios” (p.75). O solo urbano, ocupado e apropriado, virou

mercadoria que impede o uso das classes mais pobres que buscam uma moradia na cidade

grande. Além disso, virou também uma questão ecológica, cuja solução deve estar atrelada à

qualidade de vida social e ambiental.
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A autora ainda ressalta que na busca por alinhar a resolução do problema social sem

prejudicar  tanto  o  meio  ambiente,  países  como  a  França,  na  década  de  1980,  evitava  a

construção de grandes conjuntos habitacionais, em contradição com as ações tomadas pelo

Canadá, que buscava uma maior densificação, evitando o desperdício de espaço.

No Brasil, cerca de 1,5 milhões de domicílios, segundo IBGE (2010) não apresentam

banheiro  nem  sanitário.  Esta  característica  da  habitação  traz  risco  tanto  sociais  quanto

ambientais. A região Nordeste é a que apresenta a maior quantidade de domicílios, em valores

absolutos  e relativos,  sem banheiro nem sanitário,  seguida pela região Norte (Gráfico 3).

Além  disso,  indicadores  como  saneamento  básico  e  destino  do  lixo88,  também  influem

consideravelmente nas condições ecológicas de um local. O gráfico indica que quase 70% da

população brasileira  reside em domicílios com ao menos 1 banheiro de uso exclusivo do

domicílio. A Região Nordeste se destaca em relação a quantidade de domicílios sem banheiro

nem sanitário, já na região Norte há menos percentual de domicílios sem banheiro, mas cerca

de  20%  das  habitações  apresentavam  apenas  sanitário.  O  destino  dos  resíduos  destas

habitações coloca em risco a integridade física e ambiental das áreas onde se localizam.

Gráfico 3: Existência de banheiro ou sanitário e número de banheiro, segundo o Brasil e suas regiões. 
 

Fonte: IBGE (2010)

88 No Brasil, para o IBGE (2010) cerca de 87% do domicílios possuem seu lixo coletado por serviço de limpeza,
mas em muitas cidade o destino não é o aterro sanitário, principalmente nas cidades pequenas. Além disso, as
regiões Norte e Nordeste são a que apresentam os maiores percentuais de queima de lixo em propriedades, sendo
respectivamente 21,80% e 17,93% dos domicílios.
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Apesar dos planos estatais para habitação, ainda para parcela da população com menor

poder  de  compra  restam  as  habitações  mais  baratas,  geralmente  localizadas  em  áreas

periféricas,  ou a ocupação de áreas vazias, constituindo as denominadas favelas. Segundo

Barbosa (2009, p.39), entende por favelas “o conjunto de habitações precárias localizadas em

áreas  públicas  ou  privadas  sem uso  aparente,  autoconstruídas  pela  população  que  está  à

margem do  mercado  imobiliário  formal,  sendo  então  a  solução  imediata  para  a  falta  de

habitações”.

Esta realidade confirma o pensamento de Lombardo, Volpe e Vasques (2006, p.76)

quando afirmam que “a população carente procura novas formas de ocupação e sobrevivência

na  economia  informal,  habitando em moradias  precárias,  tendo a  autoconstrução  unida  a

periferização  como  solução  para  parte  de  seus  problemas  sociais”.  Pasternak  (2008)

caracteriza a favela pelas suas formas, que são dadas pelos próprios moradores-arquitetos, que

produzem o espaço mediante a necessidade.

[…]  é  um  habitat  de  sobrevivência  simplificado  ao  extremo;  arquitetura  sem
arquitetos  que monta seu espaço  como consegue,  partindo da construção  de  um
abrigo precário, expressão imediata de necessidade vital, para posteriormente vê-lo
evoluir  para  uma  complexidade  espacial  e  simbólica  crescente  (PASTERNAK,
2008, p.76).

A autora lembra que as favelas surgem espontaneamente e por justificativas diversas.

No Brasil,  antes da inauguração de Belo Horizonte,  já existiam, no seu entorno, áreas de

ocupação.  Em  Brasília,  a  não  previsão  na  sua  planta  de  alojamento  para  trabalhadores,

resultou em invasões na sua periferia. Em outras cidades, como Rio de Janeiro e Salvador a

problemática habitacional já se destacava nas primeiras décadas do século XX. Quanto ao

processo  de  formação  da  favela,  seu  desenho  e  localização  variam  de  acordo  com  a

localidade. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, geralmente as invasões se dão gradualmente,

sem traçado  planejado.  Em Lima,  no  Peru,  entretanto,  é  notável  o  número  de  barriadas,

oriundas  de  movimentos  coletivos  de  ocupação  de  terras  e  com  traçado  físico  regular”

(PASTERNAK, 2008, p.79).

A necessidade de morar impele, todavia, a sociedade a produzir o espaço conforme

suas necessidades, principalmente os mais pobres. Para Abramo (2012) existe uma lógica de

produção do espaço, a da necessidade. Assim, esta lógica “impulsó el proceso de ocupación

popular de tierras  urbanas al inicio del siglo XX, modalidad que a partir de la urbanización

acelerada de los años cincuenta se transformó en la principal forma de acceso de los pobres al

suelo  urbano  en  muchos  países  latinoamericanos”  (p.38).  Ela  consiste  em  ações,  seja
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individuais  seja  coletivas,  que  por  meio  do  ciclo

ocupação/autoconstrução/autourbanização/consolidação  dos  assentamentos  populares

informais produziram as “ciudades populares 89”.

A diferenciação  no modo de  produzir  o  espaço  urbano,  bem como as  habitações,

resulta numa cidade cheia de desigualdades e contradições. Locais onde se visualiza a riqueza

extrema dos moradores e frequentadores, uma periferia cheia de conjuntos habitacionais e

favelas,  muitas  vezes  suja  e  violenta.  Ou  mesmo,  ricos  e  pobres  mantendo  relações  de

vizinhança, apesar de não muito amigáveis, mas muitas vezes de necessidade mutua. 

A habitação é uma forma clara de identificação das desigualdades e contradições, em

razão do fenômeno da segregação socioespacial nas cidades. Esse processo que fundamenta-

se na concentração de pessoas de um determinado nível de renda em áreas na cidade é comum

nas grandes cidades e ocorre em função da apropriação desigual do solo urbano por grupos de

indivíduos,  conforme  seu  poder  de  compra.  Concorda-se  com  Araújo  e  Carleial  (2010)

quando estas afirmam que “a cidade é a materialização das desigualdades sociais nos diversos

modos de morar, de trabalhar, de locomover-se, de acesso a infraestrutura e ao lazer” (p.51). É

importante ressaltar, que envolvidos neste processo estão vários sujeitos como o Estado, o

capital e os moradores, que vão modelando a cidade conforme seus interesses e necessidades.

O problema concernente à habitação, em Fortaleza, se coloca no contexto urbano do

século XX, como a maioria da metrópoles do Brasil. Foi durante o desenvolver da indústria

no país que se experimentou uma intensa urbanização das cidades e o problema habitacional

ganha maiores proporções. Simultâneo a adoção do regime neoliberal no Brasil percebeu-se

um crescimento da problemáticas, revelada, principalmente, na expansão de áreas favelas nas

grandes  cidades  brasileiras.  Na  atualidade,  o  déficit  habitacional  brasileiro  é  persistente,

demonstrando  a  inadequação  das  políticas  públicas  e,  principalmente,  a  perversidade  do

modelo econômico.

A análise de Furtado, Lima Neto e Krause (2013) assemelha a realidade brasileira ao

que  mostra  a  ONU-Habitat,  pois  estes  identificaram  uma  queda  do  déficit  habitacional

brasileiro  entre  os  anos  de  2007  e  2011,  mesmo  tendo  havido  um salto  em  2009.  Eles

ressaltam, no entanto, que se trata de fato problemático, que ainda afeta milhares de famílias.

Além disso,  conforme o estudo,  81% do déficit  habitacional90 brasileiro se concentra  nas

89 As “ciudades populares” podem ser entendidas como cidades produzidas pelas populações mais pobres, dentro
das  cidades.  Para  Erazo  Espinoza  (2014)  “con  las  Ciudades  populares  se  inician  asentamientos  y  (auto)
producciones, de pobladores y viviendas, sin infraestructuras y servicios, sin planos y licencias, pero con ayudas
mutuas y contratos simples que en conjunto las convierten en un tipo de poblamiento”.
90Entende-se déficit habitacional “como a noção mais imediata e intuitiva de necessidade de construção de novas
moradias  para  a  solução  de  problemas  sociais  e  específicos  de  habitação  detectados  em  certo  momento”
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cidades, sendo assim, um evento majoritariamente urbano.

Gráfico 4: Déficit Habitacional nas principais regiões metropolitanas. 

Fonte: IPEA (2013)

Fortaleza,  segundo  os  autores,  possui  uma estimativa  de  déficit  habitacional,  para

2010, de 82.439 unidades habitacionais, ficando atrás de cidades como São Paulo, Rio de

Janeiro, Brasília, Salvador e Manaus, respectivamente. Se a escala de análise, contudo, for a

região  metropolitana  Fortaleza  está  em melhor  situação  do  que  6  regiões  metropolitanas

brasileiras, conforme gráfico 4.  O gráfico mostra, em termos absolutos a colocação de cada

região metropolitana quanto ao déficit habitacional. As mais populosas aparecem em destaque

como São Paulo e Rio de Janeiro. Fortaleza neste estudo aparece abaixo de outras regiões

metropolitana nordestinas.

Tabela 4: Déficit habitacional relativo91, segundo as regiões geográficas.  

ESPECIFICAÇÃO TOTAL RELATIVO (%)

Região Norte 13,7

Região Nordeste 10,8

Região Sudeste 7,9

Região Sul 6,3

Região Centro-Oeste 9,5

Brasil 9,0

Fonte: PNAD (2013), FJP (2015), CEI (2015). Adaptada pela autora.

O estudo da Fundação João Pinheiro (2015), que usa dados do PNAD 1 mostra que no

Brasil  em termos  absolutos  tem-se as  regiões  Sudeste  (2,246 milhões)  e  Nordeste  (1,844

(BRASIL, 2011, p.15).
91 Percentual calculado a partir do valor absoluto de domicílios, considerando domicílios particulares permanente
e improvisados.
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milhão) como as de maiores déficit habitacional. Torna-se uma problemática para o poder

público, pela quantidade de investimentos a se fazer para permitir o acesso da população à

moradia.  A região  Norte  (tabela  4),  no  entanto,  se  destaca  quanto  ao  valor  do  déficit

habitacional relativo, que é maior que as demais regiões.  Os dados revelam que a Região

Norte é a mais problemática quanto ao déficit habitacional, pois abrange 13,7% do total de

domicílios. É uma considerável parte da sua população vivendo de forma inadequada e com

precária  qualidade de vida. Pode-se afirmar,  que a  questão  habitacional  na região  é mais

intensa e visível do que as demais, pois engloba 13,7% dos seus domicílios. Além disso, duas

regiões encontram-se com índice abaixo da média nacional, a Sul e Sudeste.

Nos estudos da Fundação João Pinheiro, para o ano de 2013, a Região Metropolitana

de  Fortaleza  (RMF)  aparece  com  valores  de  déficit  habitacional  acima  das  de  Recife  e

Salvador. Assim, enquanto a RMF aparece com déficit de 113.198 domicílios, as referidas

regiões metropolitanas apresentam respectivamente 100.807 e 107.582 domicílios.

A negação do direito à habitar a cidade em sua totalidade está na restrição do acesso a

casa  que  se  estende  ao  restante  da  cidade.  Este  processo  é  gerador  assim  de  um  outro

fenômeno,  o  da  segregação  socioespacial  na  cidade.  Abramo  (2012)  identifica  algumas

peculiaridades quando se refere a habitação, e suas implicações no mercado imobiliário. Para

o autor, as distinções entre a casa e as demais mercadorias geram uma lógica de produção

espacial que resulta na mobilidade de segmentos sociais pela cidade, no entanto, de segmentos

que podem pagar por imóveis,  muito destes,  situados em locais mais afastados da grande

massa trabalhadora. Abramo apresenta, assim, as singularidades da casa enquanto mercadoria:

Sus tres principales características distintivas son: i) la inmovilidad territorial  del
bien inmobiliario; ii) su alto valor individual; y iii) su largo periodo de depreciación.
Cada una de  estas  características  implica  un  problema para  la  reproducción  del
capital  inmobiliario.  La  inmovilidad  impide  que  ese  bien,  producido  sobre  un
soporte  locacional  específico,  sea  eventualmente  trasladado  a  otro  mercado-
localización (barrio, ciudad, país). El alto valor individual del bien inmueble impone
que la demanda asuma un compromiso de sus rendimientos familiares futuros, pues
la  adquisición  del  bien  inmueble,  en  general,  involucra  una  decisión  de
endeudamiento  familiar.  Y  el  largo  periodo  de  depreciación,  setenta  años  en
promedio, es un factor que condiciona, en el corto y el mediano plazo, el retorno de
la demanda atendida en el mercado, lo que condiciona, por lo tanto, la demanda
habitacional a fenómenos de tipo demográfico (ciclo familiar, migraciones, etcétera)
(ABRAMO, 2012, p.58).

Valença (2003) destaca que a casa “é uma mercadoria com características especiais,

peculiares  e  complexas,  que  tem  implicações  diversas  e  profundas  sobre  a  forma  como

ocorrem a sua produção e o seu consumo” (p.166). O autor explica que a habitação é uma

necessidade básica; possui alto valor agregado, o que resulta em preço elevado; e é um bem
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imóvel.  Essas  características  permitem  que  a  casa  seja  uma  mercadoria  apropriada  por

poucos, em razão principalmente das leis de mercado.

Deste modo,  a  cidade vai  se  organizando conforme o mercado e  se dividindo em

territórios.  Há  o  local  de  moradia  da  classe  abastada,  bem  como,  da  grande  massa

trabalhadora, aos pobres e miseráveis destinam-se as favelas e áreas vazias que aparentam não

interessantes ao mercado imobiliário. Constitui-se, assim, paisagens contrastantes na cidade,

onde a dinâmica e o modo de vida se diferem, que confirmam a habitação como a forma mais

visível da segregação socioespacial no espaço urbano e negação do direito à cidade.

5.2.1 O direito à cidade

A questão do direito à cidade já debatida por Lefebvre (2001) é entendida como o

direito à vida urbana, onde o indivíduo se permite ao pleno uso dos locais e participação das

relações  sociais  estabelecidas  no espaço urbano.  Assim,  “o direito  à  cidade não pode ser

concebido como um simples direito de visita ou de retorno às cidades tradicionais. Só pode

ser formulado como direito à vida urbana, transformada, renovada” (p.116-117). O autor cita,

então, o modo de vida de um trabalhador do início do século XX, demonstrando como as

ações quotidianas, em especial as relações de trabalho, o impedem de usufruir seu direito à

cidade.

Basta abrir os olhos para compreender a vida quotidiana daquele que corre de sua
moradia  para  a  estação  próxima  ou  distante,  para  o  metrô  superlotado,  para  o
escritório ou para a fábrica, para retomar à tarde o mesmo caminho e voltar para a
casa a fim de recuperar as forças para recomeçar tudo no dia seguinte. O quadro
dessa miséria generalizada não poderia deixar de se fazer acompanhar pelo quadro
das “satisfações” que a dissimulam e que se tornam os meios de eludi-la e de evadir-
se dela (LEFEBVRE, 2001, p.117).

Para o autor, o indivíduo, bem como a sociedade em geral, possui suas necessidades.

Os direitos, que surgem na forma de leis e materializam-se por meios dos atos, são formas de

garantir a satisfação de algumas necessidades básicas. Santos (2007) lembra que “o simples

nascer investe o indivíduo de uma soma inalienável de direitos apenas pelo fato de ingressar

na sociedade humana” (p.19). Ainda conforme Santos, os direitos sociais foram alcançados no

século  XX.  Para  que  aja,  entretanto,  o  reconhecimento  destes  é  necessário  legitimá-los,

tornando-os comuns e obedecidos no dia a dia. Para tanto, os autores concordam que é preciso

haver uma pressão da massa trabalhadora.

Ressalta-se que Lefebvre analisou uma realidade existente no século passado, mas que

se perpetua  nos  dias  de hoje,  desde  a  exploração do trabalhador  e  o  seu cotidiano casa-
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trabalho-casa  até  a  luta  pela  garantia  de direitos  sociais.  A manutenção desta  realidade é

resultado da lógica neoliberal, que intensifica as desigualdades sociais, desrespeitando direitos

sociais e atribuindo ao Estado grande poder sobre os indivíduos, com a desculpa de restaurar a

saúde econômica e, assim, preservar o futuro (SANTOS, 2007). 

Rodrigues (2007) lembra que a agenda neoliberal seleciona aqueles que receberão os

benefícios,  impedindo que os  direitos  coletivos  se  estabeleçam para  o fortalecimento  dos

direitos  individuais,  regidos  pelo  mercado.  As  regras  de  produção  e  acumulação  são

produtoras de desigualdades socioespaciais e da precarização da reprodução da vida, assim, a

cidade mercadoria  vai sendo produzida e apropriada de forma diferenciada.  É contra este

processo que os trabalhadores se organizam na luta pelo direito à cidade. “As mobilizações e

lutas de movimentos populares urbanos procuram alterar a desigualdade espacial, tornando-as

possibilidade de mudança com o direito a ter direitos, um deles o de usufruir, na cidade, da

riqueza produzida” (RODRIGUES, 2007, p.78).

Harvey (2008, 2013c, 2013d) retoma a discussão sobre o direito à cidade, entendendo-

o além do uso dos espaços da cidade aliado a disposição de serviços e infraestruturas a todos,

mas  como uma forma de  transformar  o  espaço  urbano  conforme a  necessidade  coletiva,

buscando o bem comum. “O direito à cidade não pode ser concebido simplesmente como um

direito  individual.  Ele  demanda  um  esforço  coletivo  e  a  formação  de  direitos  políticos

coletivos ao redor de solidariedades sociais” (HARVEY, 2013d, s/p).

El derecho a la ciudad es mucho más que la libertad individual de acceder a los
recursos urbanos: se  trata del derecho a cambiarnos a nosotros mismos cambiando
la  ciudad.  Es,  además,  un  derecho  común  antes  que  individual,  ya  que  esta
transformación depende inevitablemente del  ejercicio de un poder colectivo para
remodelar  los  procesos de urbanización.  La libertad  de hacer  y  rehacer  nuestras
ciudades y a nosotros mismos es, como quiero demostrar, uno de nuestros derechos
humanos más preciosos, pero también uno de los más descuidados (HARVEY, 2008,
p.23).

Harvey (2013d) lembra que as cidades sempre foram palco de confusões e de lutas,

além disso “lo urbano funciona pues, obviamente,  como un ambito relevante de accion y

rebelion politica. Las caracteristicas propias de cada lugar son importantes, y su remodelacion

fisica  y  social  asi  como  su  organizacion  territorial  son  armas  para  la  lucha  politica”

(HARVEY,  2013c,  p.174).  Lefebvre  (2001)  já  entendia  a  cidade  como  um ambiente  das

diferenças, sendo portanto um local de conflito entre os diferentes segmentos da sociedade.

Assim, com as desigualdades socioespaciais cada vez mais intensificadas em função regras

neoliberais, as cidade tornam mais dividas, fragmentadas e conflituosas (HARVEY, 2013d). O

autor destaca, contudo, que as revoltas urbanas são acontecimentos antigos, como as ocorridas
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na  Comuna  de  Paris  de  1871,  revoltas  de  1864  contra  o  alistamento,  Belfast,  Beirute  e

Sarajevo, Bombaim e Ahmedabad, mas que se manifestam até hoje. Ele lembra os movimento

mais recentes como os ocorridos na Europa e na América Latina (México, Bolívia, Argentina

e Chile), já no século XXI (HARVEY, 2013c).

Estas  lutas  resultam  de  uma  realidade  conflituosa  e  geralmente  aparecem  como

contrárias ao modelo de produção e de reprodução da sociedade. A urbanização, entretanto, é

também uma forma de produção e acumulação de capital muito rentável e que a grande massa

trabalhadora só usufruirá do direito à cidade quando houver uma atuação coletiva no processo

de urbanização, pois na forma como ocorre hoje ela beneficia apenas aos capitalista e àqueles

que detém poder de compra do espaço, já que “a calidad de la vida urbana se ha convertido en

una mercancía para los que tienen dinero” (HARVEY, 2013c, p.34). Há uma concordância

com as ideias de Santos (2007) pois este defende que as cidades são criadas para atender a

economia e não a sociedade, fazendo parecer que não existem cidadãos no espaço.

Para Fiorkowski (2006, p.66),  “o confronto entre institucionalidade e espacialidade

revela-se no cotidiano dos moradores das cidades, onde a população urbana é, na maioria das

vezes, refém da rigidez dos limites políticos existentes no interior dos espaços aglomerados”.

Assim, a maior parte da população se sujeita às ações do Estado, quando isso não acontece,

ocorrem os conflitos. O direito à cidade acontece na construção coletiva de uma cidade sem

desigualdades, onde todos tenham acesso ao espaço urbano e o vivencie.

Por esa razón el derecho a la ciudad tiene que plantearse, no como un derecho a lo
que ya  existe,  sino como un derecho a  reconstruir  y  recrear  la  ciudad como un
cuerpo  politico  socialista  con  una imagen  totalmente  diferente,  que  erradique la
pobreza y la desigualdad social y que cure las heridas de la desastrosa degradación
medioambiental. Para que esto suceda habra que interrumpir la producción de las
formas destructivas de urbanización que facilitan la perpetua acumulación de capital
(HARVEY, 2013c, p.202).

Combater a produção de desigualdades num sistema que tem isso como uma de suas

principais  características  parece  mesmo  um  devaneio.  Atrapalhar,  entretanto,  algumas

estratégias que focam na consolidação de abismos sociais, já é uma maneira de garantir seu

direito à cidade. A segregação socioespacial nas cidades revelam numa escala pequena como

as desigualdades se organiza no espaço e como este fato é gerador de conflitos e movimentos

a favor do bem coletivo. 

5.3 A questão da habitação em Fortaleza

Em Fortaleza são 396.370 pessoas vivendo em 109.122 domicílios classificados como
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aglomerados subnormais ocupados. Nestas áreas, a média do rendimento nominal mensal por

pessoa é de R$ 250,00 por pessoa, valores abaixo da média brasileira (R$ 370,00). Assim,

cerca de 16% da população fortalezense mora em áreas de habitação precária, convivendo

com problemas infraestruturais, violência, coabitação, dentre outros. São áreas espalhadas por

toda a cidade,  com concentração nos setores oeste e sul, que se caracterizam pela grande

densidade populacional e que mostram uma realidade de pobreza e ilegalidade.

O mapa 6 revela um grande vazio de favelas na região central da cidade,  onde se

concentram  os  bairros  Centro,  Praia  de  Iracema,  Meireles92,  Aldeota  e  Dionísio  Torres,

considerados  de  classe  média/alta.  Os  aglomerados,  na  cidade,  se  espalham  por  toda  a

periferia  da  metrópole,  acompanhando  o  litoral  oeste  e  a  fronteira  com  o  município  de

Caucaia.  No  lado  leste  as  ocupações  iniciam  nas  proximidades  do  Porto  do  Mucuripe

seguindo até o bairro da Sabiaguaba. É importante salientar, no entanto, que os aglomerados

subnormais do IBGE respeitam os limites dos setores censitários,  o que pode ampliar  ou

diminuir  sua  escala.  Ainda  assim,  optou-se  por  utilizar  o  indicador  pois  ele  revela  a

localização de vários assentamentos na cidade, apesar de não identificar suas dimensões reais.

No  mapa,  muitos  aglomerados  se  concentram  às  margens  de  rios  como  o

Ceará/Maranguapinho na parte oeste e sudoeste da capital e o Cocó, mais ao sul da cidade;

nos morros e dunas a partir do Mucuripe até a Praia do Futuro II; e nas fronteiras com os

municípios de Caucaia e Maracanaú. 

Nos  estudos  de  Pequeno  (2015b),  alguns  bairros  da  cidade  se  destacam quanto  a

problemática  habitacional,  que  vai  bem  além  da  presença  de  favelas.  O  autor  ressalta

inicialmente o aspecto coabitação. Para ele, há um processo de expansão dos domicílios em

cômodos de quintal e lages, principalmente em áreas de ocupações irregulares nos bairros

Barra do Ceará, Pirambu, Jardim Iracema; bem como em unidades habitacionais situados nos

antigos conjuntos habitacionais produzido pelo BNH, em razão dos tamanhos dos lotes. 

Um outro aspecto revelador do déficit habitacional é o ônus excessivo com aluguel,

identificado  pelo  autor,  principalmente  nos  bairros:  Centro,  Praia  de  Iracema,  Benfica,

Parquelândia, Jardim América, Rodolfo Teófilo, Montese e Carlito Pamplona.  “Todos eles

com mais de 8% dos seus domicílios com qualidade de vida reduzida em face da destinação

de mais de 30% do orçamento para o pagamento do aluguel” (p.253). 

O autor ainda ressalta a quantidade de casas com até três cômodos na capital  que

aparecem nas regiões ricas e pobres de Fortaleza. Na região mais valorizada da cidade, bairros

92 No bairro Meireles há o destaque de apenas uma favela, o Campo do América que ocupa três quadras do
bairro. Recentemente, o campo de futebol que deu origem à favela passou por reformas paisagísticas, o que
valorizou ainda mais a área, mesmo com a presença da ocupação.
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com  maior  presença  de  favelas  como  Papicu,  Praia  do  Futuro  e  Mucuripe  são  os  que

apresentam maior quantidade de domicílios com esta característica. Já nos bairros marcados

pelas presença de conjuntos habitacionais e assentamentos populares, localizados nas porções

oeste e sudoeste, o número de domicílios nesta situação é mais elevado. 

Mapa 7: Aglomerados subnormais de Fortaleza. 

Fonte: IBGE 2010/ PMF (2012)
Elaboração: Anna Emília Maciel Barbosa

A  questão  habitacional  em  Fortaleza  reflete  as  consequência  da  globalização

neoliberal, que induz as cidades a produzirem seus espaços conforme os interesse do capital

imobiliário,  afetando  o  habitar  dos  segmentos  mais  pobres  e  agregando  cada  vez  mais

problemas sociais no espaço urbano. Mattos (2006) entende este fato como uma tendência

global que está ligada também as relações de  trabalho, pois há a precarização da força de

trabalho, característica da acumulação flexível,  que afeta na acentuação das desigualdades

sociais, destacando “nuevas formas de exclusión, segregación, fragmentación y tugurización,

que han afectado negativamente la vida social de la mayoría de las grandes aglomeraciones

urbanas” (MATTOS, 2006, p.50-51).
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5.3.1 Contexto histórico espacial da questão habitacional em Fortaleza

Em seu processo histórico de formação e organização, Fortaleza começa a se expandir

a partir de seu centro. Conforme Araújo e Carleial (2003) até a década de 1930, a população

fortalezense localizava-se no centro e na periferia oeste, local onde se desenvolvia a indústria

na época. Mais ao sul, situavam-se extensos sítios de propriedade dos grandes detentores de

terra em Fortaleza. Conforme, Bernal (2004), era nessa região da cidade que se abrigava a

burguesia local. Poucos anos depois há uma migração em direção a porção leste de Fortaleza,

em razão da indústria e do comércio, instaladas nas porções central e oeste. Assim, a grande

massa trabalhadora passou a habitar nestas áreas, bem como no litoral, área de pouco interesse

do capital até então.

Ressalta-se  que  também  nas  primeiras  décadas  do  século  XX,  mesmo  antes  do

processo  de  industrialização,  aparecem em Fortaleza  os  primeiros  problemas  referentes  a

habitação. Estes se intensificaram com o processo de industrialização, aliado ao crescente

processo de urbanização da  cidade.  Tal  fato  influenciou na  organização espacial  atual  de

Fortaleza, e, apesar das inúmeras intervenções do Poder Público e dos próprios moradores, a

necessidade de habitação digna continua para grande parcela da população da cidade.

Em Fortaleza, o aparecimento de aglomerados com características de favelas vai datar

do início da década de 1930, das quais se destacam: Cercado do Zé Padre (1930), Mucuripe

(1933),  Lagamar  (1933)  e  Varjota  (1945).  Esses,  em  sua  maioria,  tiveram  formação

espontânea através de pequenos núcleos que, gradativamente, se transformaram em grandes

assentamentos (SILVA, 1992). As primeiras favelas de Fortaleza localizavam-se próximas ao

centro da cidade e dos locais de trabalho de seus habitantes. Em geral, ocupavam terrenos

públicos ou privados, situados na periferia da cidade ou em áreas próximas à lagoas e rios,

áreas de marinhas.

O  processo  inicial  de  favelização  da  cidade  está  ligado,  em  grande  parte,  aos

deslocamentos de lavradores sem-terra e pequenos proprietários em direção à cidade devido à

rigidez  da  estrutura  fundiária,  que  lhes  impedia  o  acesso  à  terra  e  aos  outros  meios  de

produção,  sendo intensificado nos  períodos de  estiagem mais  prolongados  (SILVA,  1992,

p.62).  Deste  modo,  identifica-se  a  seca  como  um  fenômeno  relevante  no  aumento

populacional da capital, pois o êxodo rural, ocorrido nos períodos secos, trouxe grandes levas

populacionais para cidade. Além disso, apesar do aparecimento das primeiras favelas ocorrer

anteriormente ao processo de industrialização da cidade, não se pode negar que a vinda da

indústria também agravou o problema. Percebe-se, assim, uma ligação entre os problemas das
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cidades e os do campo, como afirmava Engels e Lefebvre93.

Na década de 1950, umas das primeiras ações do poder público para minimizar o

problema habitacional, que se instaurava na cidade, ocorre com a construção de 456 unidades

habitacionais  nas  proximidade  da  Av.  General  Osório  de  Paiva,  eixo  dos  campos  de

alojamento do Benfica e Porangabussu e via de chegada de migrantes oriundos do sertão

(ARAGÃO,  2010).  Foi  uma  das  pouca  intervenções  da  Fundação  da  Casa  Popular  em

Fortaleza, mas que já mostrava uma política de segregação socioespacial, com a instalação de

casas populares em um local distante da área central, no distrito de Mondubim, na época.

Na década de 1960, com o crescimento do número de favelas e o interesse de remoção

desses aglomerados para a periferia da cidade por parte do Estado, iniciou-se conflitos entre

moradores e o Estado que, em geral, giravam em torno da posse da terra para moradia. Neste

período ressalta-se  a  Marcha  do  Pirambu.  “O Pirambu  [...]  foi  um dos  primeiros  bairros

populares  de  Fortaleza  a  sofrer  tentativas  de  expulsão  da  área,  seguidas  de  um  grande

movimento de resistência da população” (CARLEIAL; DIÓGENES; LIMA, 1991, p.60-61). 

Conforme Souza (1978) a ocupação se assentou em terrenos arenosos e dunas, áreas

pouco valorizadas até a década de 1950, permitindo a ocorrência de outras ocupações na zona

litorânea.  É importante lembrar  que na década de 1950, as terras  de marinha passaram a

ganhar valor comercial e os moradores do Pirambu sofriam com o perigo de despejo, assim,

estes promoveram uma grande passeata, no ano de 1956, contra a ação de grileiros (JUCÁ,

2000).

A luta foi valida, e em 1963, Fortaleza recebeu sua primeira ação efetiva no combate à

crise habitacional, com a implantação do Conjunto Ajuda Mútua, no Pirambu, construído pela

Companhia de Habitação do Ceará (CHCE). O Estado passa, então, a atuar sobre o espaço

urbano, com mais intensidade, por meio de políticas habitacionais, na época financiadas pelo

Sistema Nacional de Habitação (SNH) em conjunto com o Banco Nacional de Habitação

(BNH)94.

 Em 1965,  a  CHEC foi  incorporada  ao  Sistema  Financeiro  da  Habitação  (SFH),

93 Para Friedrich Engels, a questão da habitação é somente um aspecto subordinado de um problema central, o
das relações entre a cidade e o campo, ou melhor, o da superação de sua oposição (LEFEBVRE, 2008, p.91).
94 Em agosto de 1964, foi criada a Lei 4.380, que institucionalizava no Brasil o Sistema Financeiro de Habitação
(SFH),  compostos  por  um  órgão  central,  normativo  e  orientador,  o  Banco  Nacional  da  Habitação  (BNH)
(CEARÁ, 1978). As políticas executadas pelo BNH atenderam em sua maioria a população de classe média, em
razão do sistema inflacionário e a arrecadação monetária da época, as políticas de habitação social tornaram-se
insustentáveis (NOGUEIRA, 2006). Conforme o autor, “o modelo baseava-se em uma estratégia de responder,
de um lado, às pressões de empresas da construção para garantir ampliação de seus mercados, e, de outro, às
demandas  que  vinham  do  constante  agravamento  da  problemática  habitacional  nas  grandes  cidades”
(NOGUEIRA, 2006, p. 376).
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recebendo a denominação de Companhia de Habitação - Ceará (COHAB-CE). O BNH e a

COHAB,  em  princípio,  investiram  na  construção  de  pequenos  e  médios  conjuntos

habitacionais, optando, a partir de 1968, por grandes obras (CETREDE, 2003). A partir dos

anos de 1970, os grandes conjuntos habitacionais em Fortaleza, como Conjunto Prefeito José

Walter (1972) e Conjunto Ceará (1976-78), são construídos na periferia, já na proximidade de

municípios que hoje compões a RMF, fator que veio a contribuir com o processo de expansão

da cidade.

A instalação destes de conjuntos habitacionais na periferia ocorre por vários motivos,

como: a presença de vazios, terrenos mais baratos e interesses imobiliários, permitindo que os

espaços  situados  entre  o  Centro  e  a  periferia  dos  conjuntos  habitacionais  passassem por

valorização com implantação de serviços e infraestrutura. Esse processo aliado a política de

desfavelamento, baseada na remoção de favelas das áreas centrais, valorizou ainda mais as

áreas do centro e seu entorno.

A partir da década de 1970, também, a porção Sudeste da cidade começa a se expandir,

inicialmente com a construção da Universidade de Fortaleza – Unifor (1973), o Centro de

Convenções, a Imprensa Oficial do Ceará e a Academia de Polícia Militar do Ceará (SILVA,

2009) e, em 1982, o Shopping Center Iguatemi. De acordo com Silva (1992), neste período a

construção de empreendimentos de grande porte passou a se localizar em terras periféricas,

devido ao alto custo das terras mais centrais e à falta de lotes que abrigassem os grandes

estabelecimentos.  

Assim, houve uma intensificação do processo de ocupação no sentido leste da cidade,

nos  anos  de  1970,  e,  nos  anos  1980,  uma expansão no  setor  sudeste.  A implantação  de

equipamentos como shoppings, instituições de ensino, unidade comerciais e de serviços, bem

como de infraestrutura como avenidas que facilitavam o acesso aos bairros  deste lado da

cidade aceleraram sua ocupação. Araújo e Carleial (2003) ressaltam que os novos usos dados

a  esta  porção  da  cidade,  bem como a  vida  de  grandes  equipamentos,  como o  Shopping

Iguatemi, resultaram na expulsão dos antigos moradores, de baixa renda, que sobreviviam do

ecossistema manguezal pertencente ao Parque do Cocó, e na vinda de uma população com

renda mais elevada.

Neste período, o litoral passa a ser visto com outros olhos pelo capital que visa ali uma

nova fonte de acumulação. Conforme, Dantas (2011) na década de 1970 há uma consolidação

da ocupação das praias da zona urbana de Fortaleza, havendo uma diferenciação entre o litoral

leste e oeste. Enquanto no lado leste concentravam-se hotéis, bares e restaurantes voltados

para  consumo  turístico  e  das  classe  altas  da  sociedade  fortalezense,  no  lado  oeste,
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permaneciam as habitações de baixa renda e a constituição de favelas.

Ao mesmo tempo em que Fortaleza se expandia, ocorria já na década de 1980, “um

crescimento  vertiginoso  das  favelas  e  dos  assentamentos  irregulares”  (BERNAL,  2004,

p.154). A década de 1980 foi caracterizada pela ocorrência da crise econômica, que resultou

em  aumento  da  taxa  de  desemprego  e  custos  excessivos  com  moradia,  intensificando  a

produção de ocupações na cidade. Essa realidade foi comum em muitas cidades brasileiras,

conforme Braga (1995,  p.103):  “No período 1980-1985,  sobretudo  nas  médias  e  grandes

cidades brasileiras, as invasões de terras (públicas e privadas) se multiplicaram”. Não se pode

esquecer  também,  que  na  década  de  1980,  os  programas  habitacionais  populares  foram

ampliados aos municípios vizinhos a Fortaleza, como Caucaia e Maracanaú.

Cardoso, Aragão e Araújo (2011) lembra que as políticas federais entre meados da

década  de  1980  até  os  primeiros  anos  do  século  XXI,  atuaram  timidamente  na  questão

habitacional, abrindo caminho para os poderes municipais desenvolverem práticas próprias.

Algumas com sucesso, outras de cunho mais político que social.

Entre  1986 e  2003,  a  política  habitacional  em nível  federal  mostrou  fragilidade
institucional e descontinuidade administrativa, com reduzido grau de planejamento e
baixa integração às outras políticas urbanas. A sequência de programas desconexos,
com  pouca  perspectiva  de  continuidade,  fortaleceu  práticas  tradicionais  das
administrações  locais,  em  que  predominaram  ações  pontuais,  muitas  vezes
acompanhadas de práticas clientelistas que não dialogavam com outras políticas de
desenvolvimento urbano (CARDOSO; ARAGÃO; ARAÚJO, 2011, p.2).

Na  década  de  1990,  há  um  maior  deslocamento  populacional  em  direção  aos

municípios  da  região  metropolitana,  principalmente  em  razão  de  conjuntos  habitacionais

construídos  para  a  grande  massa  trabalhadora  e  posteriormente  condomínios  fechados

voltados para a classe média e alta. Ampliam-se, deste modo, as relações entre a metrópole e

os municípios da região metropolitana.

Neste período, Fortaleza passa por intenso processo de modernização, com obras de

infraestrutura  urbana  voltada  para  o  turismo,  abertura  de  vias,  dentre  outros  (BERNAL,

2004). Entretanto, este processo atinge em especial o setor Leste da cidade. A cidade passou,

então,  a  ser  entendida  por  estudiosos  como  Silva  (1992)  como  dividida  em Leste,  parte

habitada e frequentada pela classe abastada,  e Oeste,  local  de habitação da grande massa

trabalhadora,  apresentando  assim  uma  forma  de  segregação  socioespacial  na  cidade.  No

entanto, estudos mais recentes revelam que o conflito entre a população com diferentes níveis

de renda pelo uso da terra urbana ocorre em toda a cidade, pois em todo seu território residem

ricos e pobres, embora ainda de forma concentrada em bairros da cidade.
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Segundo Aragão (2010) no decorrer da década de 1990, a política habitacional adotada

na  RMF  baseou-se  na  construção  de  pequenos  e  médios  conjuntos  habitacionais  que

situavam-se de  forma dispersa na franja periférica  da cidade.  Destacaram-se os  seguintes

programas  federais  em prol  da  habitação,  com participação da  Caixa  Econômica  Federal

(CEF): Programa de Ação Imediata para a Habitação – PAIH, Programa Empresarial Popular

– PEP e Programa de Habitação Popular – PROHAP. Em Fortaleza, conforme o autor, a maior

parte dos bairros que receberam obras do PAIH95 faziam limites com outros municípios da

RMF, consolidando um processo de conurbação com os municípios vizinhos

Em 2008 é lançado no Brasil um novo programa habitacional, o Minha Casa Minha

Vida (PMCMV). Para Aragão (2010) a localização dos conjuntos habitacionais financiados

por este programa continua sendo periférica, obedecendo a lógica do mercado, que extrai a

renda  da  terra  proporcionada  pelo  valor  dos  terrenos  mais  afastados.  Em  Fortaleza,  o

PMCMV em união com a prefeitura produziu residenciais localizados na Barra do Ceará, Vila

Velha, Granja Lisboa, José Walter/Mondubim, Messejana e Serrinha. Há ainda conjuntos em

obras nos bairros Jangurussu, Pedras e Messejana. Tratam-se de bairros periféricos, com a

presença  de  vazios  capazes  de  receber  estes  empreendimentos,  além  de  serem  local  de

moradia da população com renda média e baixa. 

Uma das  grandes  obras  também ligada  ao  PMCMV,  promovida  pelo  Governo  do

Estado do Ceará, é Conjunto Cidade Jardim, no bairro José Walter, que se destaca quanto a

quantidade de unidades habitacionais construídas. Edificado inicialmente com o objetivo de

realocar as famílias removidas em função das obras da Copa Mundo, atualmente é um dos

maiores projetos habitacionais da cidade, que recebe famílias de diferentes origens. 

Segundo Cardoso, Aragão e Araújo (2011) a política habitacional adotada no programa

caracterizou-se por ser regida por uma lógica empresarial, onde o mercado é quem promove

os  empreendimentos  imobiliários,  elaborados  em  conformidade  com  as  exigências  do

programa,  principalmente  no  cálculo  do  valor  da  unidade  habitacional  a  ser  financiado,

garantindo, entretanto a maior taxa de lucros para seu projeto.  A busca pelo lucro resulta

geralmente na busca por grandes terrenos, que geralmente localizam-se nas periferias, o que

contribui para o processo de segregação nas cidades. Deste modo, uma “política habitacional

regida por uma lógica empresarial trouxe reflexos diferenciados para a construção do espaço

urbano, assim como para a eficácia da política de habitação como mecanismo de redução das

desigualdades socioespaciais” (p.6). Novamente, a preocupação maior não é solução da crise

95 Neste caso, o autor se refere a um programa com participação privada, onde quem define a localização da
população pobre é o mercado imobiliário, ao apresentar seus projetos à CEF. O Estado atua com pouco poder de
intervenção. Este programa foi uma abertura de mercado ao incorporadores imobiliários.
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habitacional, mas a aplicação do capital excedente no processo de urbanização e o retorno

financeiro ao capital imobiliário.

A periferização dos mais pobres, aliado  ao aumento na procura por áreas na região

Leste da cidade promoveu alterações espaciais  que proporcionaram a supervalorização do

solo,  como nos bairros:  Aldeota,  Meireles,  Praia  de Iracema,  Papicu,  Bairro  de  Fátima e

outros, o que caracteriza a Fortaleza do século XXI (SILVA, 2009).  Atualmente, os bairros

melhor equipados de infraestrutura e serviços estão concentram-se na parte Leste e Sudeste de

Fortaleza, em contraste com os da parte Oeste, Sul e Sudoeste que continuam como local de

moradia  da  massa  trabalhadora,  apresentando  os  bairros  mais  populosos  da  cidade,  com

concentração de favelas e conjuntos habitacionais. Silva descreve a realidade encontrada em

alguns conjuntos habitacionais construídos pelo Estado, na tentativa de minimizar problema

habitacional.

Os conjuntos, quase sempre são construídos em áreas isoladas. Apesar de possuírem
os equipamentos tidos como básicos, como escolas, postos de saúde, posto policial e
centro comunitário (estes últimos em alguns), os mesmos não funcionam na maioria
das vezes. […] Além da precariedade destes serviços que funcionam ou deveriam
funcionar em instalações especiais, os moradores dos conjuntos reclamam muito da
infraestrutura  básica  no  que  se  refere  ao  abastecimento  d'água,  qualidade  do
revestimento  das  vias  de  acesso  aos  conjuntos,  insuficiência  da  rede  de  esgoto
sanitário,  deficiência  da  coleta  de  lixo,  de  policiamento  etc,  além  da  quase
inexistência de comércio no local (SILVA, 2009, p.138)

O espaço urbano de Fortaleza, assim como em outras cidades brasileiras, apresenta-se

apropriado de forma diferenciada pela população, de acordo com o seu poder de compra. E

apesar da insistência de homogeneização de algumas porções da urbe, ainda não se conseguiu

consolidá-la, em razão da resistência de alguns grupos mais pobres em saírem de seus locais

de moradia, muitos deles em bairros onde o preço da terra é bastante elevado.

Este processo ratifica os estudos feitos por Araújo e Carleial (2003), que revelam o

conflito entre a população com diferentes níveis de renda pelo uso da terra urbana em toda a

cidade, identificando em todo território fortalezense ricos e pobres, embora ainda de forma

concentrada em bairros da cidade, em um misto de opulência e miséria, verificando uma das

contradições socioterritoriais em Fortaleza.

Destaca-se  neste  processo  a  participação  do  Estado  e  do  capital  imobiliário  no

processo  de  mobilidade  residencial  na  cidade.  Essa  combinação  de  ações  produziu  uma

mobilidade entre as pessoas de diferentes níveis de renda, onde os que possuíam menos renda

eram obrigados, quando não resistiam, a se deslocar dos seus locais de moradia para dar lugar

a residências e edifícios voltados para segmentos de classe média e/ou alta. E os segmentos
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abastados escolhendo novos lares em bairros modernos, que legitimem seu status social.

Deste modo,  Fortaleza abriga  todas  as  diferenciações  decorrentes  de um arrasador

processo de concentração de renda.  De acordo com Carlos (2003, p.55) a “[...]  produção

espacial  é  diferenciada  e  contraditória,  conferindo  valores  de  uso  e,  consequentemente,

formas de acesso diferenciado, logo segregados”. Campanário (1984) constata a divisão do

espaço urbano em termos de serviços e equipamentos,  revelando o ato de uma economia

política comandada pelo Estado e agentes imobiliários nos bairros mais pobres:

Uma importante  contradição  do capitalismo urbano atual  pode ser  detectada.  As
classes populares dependem cada vez mais dos equipamentos e serviços públicos
para sua reprodução. No entanto, a forma atual de suprir as comunidades de tais
equipamentos  e  serviços  traduz-se,  imediatamente,  numa altamente  especializada
divisão do espaço urbano que reserva suas unidades de reprodução pior equipadas
justamente  para  aqueles  que  são  menos  favorecidos  em  seus  rendimentos
(CAMPANÁRIO, 1984, p.29).

Neste  cenário  de negação ao  habitar  para  uns  e  consumo do espaço para  poucos,

percebem-se as contradições  do sistema capitalista,  apoiado pelo Estado,  e  a firmação da

segregação socioespacial em Fortaleza. Reafirma-se, assim, o que Engels já identificara desde

o século XIX, “que, portanto, por um lado, que há e sempre houve “crise da habitação” para

os  oprimidos  e  explorados;  e,  por  outro,  que  essa  questão  da  habitação  não  poderia  ser

resolvida pela burguesia” (LEFEBVRE, 2008, p.91).

5.4 O Grande Mucuripe: segregação e conflito

Na história da cidade, o avanço do mercado imobiliário foi seguindo o sentido oeste-

leste, até descobrir o mar e chegar ao Grande Mucuripe. As histórias de pescadores, paisagens

paradisíacas  e  cenários  naturais  deram  lugar  a  grande  obras  viárias,  edifícios,  bares  e

restaurantes, casas e favelas. Neste avanço do mercado, geralmente apoiado pelo Estado, nem

sempre as relações foram amistosas, entre Estado e moradores, como ocorria nas remoções

dos moradores mais pobres em razão de reestruturações urbanas ou interesses diversos.

Um exemplo de conflitos motivado por invasões de propriedade privada no bairro Cais

do Porto foi registrado em setembro de 2012. Moradores ocuparam um terreno aparentemente

sem uso e construíram inicialmente alguns barracos bastante precários. Após a invasão, os

moradores foram expulsos de forma violenta por homens que chegaram ao local, com ameças

e agressões. Com a saída dos homens os invasores retornaram. A área situava-se ao lado da

fábrica Nacional Gás, uma área de risco de explosões, em que o cheiro de gás é muito forte.

Nos barracos existiam cartazes, como aparece na  figura 33, que trazem falas sobre
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moradia digna e direitos sociais. Na realidade, a moradia retratada está longe de ser digna,

onde as parede são de papelão e pedaços de madeira e um teto de lona e tecido, não traz

segurança alguma as família com suas crianças que dormem no local. Não há banheiros e nem

mínimas condições de higiene. Trata-se de acampamento com mínima estrutura física (figura

34).  Este  assentamento  foi  instalado  em  um  terreno  baldio  no  bairro  Cais  do  Porto.  A

precariedade das habitações revelam uma ocupação inicial, onde os moradores resistem na

busca por um local de moradia, mesmo que em péssimas condições.

Figura 33 e 34: Comunidade Nova Estiva, início da formação. 

Fonte: Registro Próprio (01/09/2012)

Se os conflitos surgem em áreas que são constituídas por complexos de favelas, como

no bairro Cais do Porto, a situação das populações pobres é bem mais complicada nos bairros

já apropriados pela classe média alta fortalezense como: Mucuripe, Varjota, Papicu e Praia do

Futuro  I.  Os  conflitos  nestas  áreas  é  constante  e  historicamente  vem  sendo  realizadas

reestruturações objetivando a remoção completa dos assentamentos.

Dentre  os  projetos  destacados  neste  trabalho  o  VLT  trouxe  a  tona  importantes

discussões acerca do direito à cidade, bem como reacendeu os movimentos sociais que pouco

se mostravam na mídia e nas universidades. Os moradores de diversas ocupações às margem

do ramal Parangaba-Mucuripe se mostravam insatisfeitos com a necessidade de saída do seu

então local  de moradia.  As lideranças das comunidades96 confirmavam que a obra apenas

ocultava um interesse maior, a saída das favelas dos bairros nobres da cidade.

A maioria das falas remete a não clareza sobre a obra a ser executada e o destino a ser

dada às famílias removidas, no processo inicial à obra. Além disso, o sentido de pertença a

96 Os discursos das lideranças foram coletadas em um Ciclo de Palestras realizadas na Universidade Federal do
Ceará, em especial na palestra “Copa do Mundo e violação do direito humano à moradia”, em 10 jun. 2013.
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terra  adquirido  pelos  mais  velhos,  a  desconfiança  acerca  dos  interesses  imobiliários  e  a

rendição  ao  mercado  por  parte  de  alguns  moradores  geraram  conflitos  no  interior  das

comunidades. Havia um sentimento de abandono e exclusão, ou seja, de negação do direito à

cidade. Como afirmou o representante da Comunidade Dom Oscar Homero: “O que a gente

quer é participar desse progresso, a gente não quer ser excluído”.

Conforme as lideranças alguns moradores não queriam receber uma casa no conjunto

habitacional, preferindo a indenização, por motivos diversos. Alguns preferiam comprar uma

casa em outra área de invasão, outros invadir áreas e ficar com o dinheiro, outros ainda já

possuíam casas em outros bairros, mas queria ser restituídas pelo imóvel: “Existem pessoas

que já tem moradia e por ter casas na comunidade querem ganhar o dinheiro da indenização.

[...] Muitos moradores não querem o apartamento do José Walter, querem só o dinheiro da

indenização” (Representante da Comunidade João XXIII, 2013). Os líderes afirmam que esta

divisão  de  interesses  enfraquece  o  movimento.  Numa sociedade,  entretanto,  onde  se  tem

milhares de pessoas pobres e miseráveis, vivendo em péssimas condições,  não é estranho

estes exemplos de decisões.

Santos (2007, p.63) confirma este hábito, que se revela submisso à lógica capitalista na

cidade, ao afirmar que: “E afinal, os pobres nem mesmo permanecem nas casas que fazem ou

que lhes fazem. E não podem manter por muito tempo os terrenos que adquirem ou lhes dão,

sujeitos que estão, na cidade corporativa, à lei do lucro”. 

As condições que são dadas aos mais pobres removidos, entretanto não são as mais

dignas ou mais adequadas às sua realidade, permitindo que eles se rendam às leis de mercado,

em nome de um habitar melhor. Para Barbosa (2009) este modelo assistencial praticado pelo

Estado esconde os benefícios a determinados setores, em detrimento do direito à cidade ao

mais pobres.

Essas práticas revelam a insuficiência das políticas públicas de habitação em romper
com a “lógica férrea” do capital. Conceder casas populares em locais muitas vezes
distante  do centro  da  cidade,  com pouca oferta  de  serviços essenciais  de saúde,
educação e transporte, sem aliar a uma política de geração de renda que faça com
que a  população  beneficiada  tenha meios para seu sustento,  não  representa  uma
solução,  embora  seja  a  alternativa  mais  utilizada  no  combate  do  problema
habitacional. Assim, o recurso público continua a ser utilizado para apropriação de
riqueza  por  determinadas  parcelas  de  beneficiários,  que  utilizam  subterfúgios  e
esquemas  mercantis  para  acessar  as  políticas  públicas,  deixando à  margem uma
parcela da população que permanece à espera de atendimento e de moradia digna
(BARBOSA, 2009, p.115).

Desse modo, o sistema capitalista subordina o sentido de valor de uso à lógica do valor

de troca, seja o voto, a terra pública e/ou o benefício social, demonstrando as contradições
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resultantes  deste  modo de produção,  que  na visão  de  Milton  Santos  (2007)  transforma a

cidade em uma corporação, onde prevalecem os interesses capitalistas.

A comunidade Trilhas do Senhor, no Papicu, há anos vem sofrendo ações que visam à

sua  remoção.  Conforme os  moradores,  é  um assentamento  de  mais  de  70  anos,  onde  os

primeiros moradores  viviam em meio a vegetação nativa e  em casas de taipa.  O trem já

passava pelo local e foi a partir dele que o bairro e seus arredores foram se expandindo. Aos

poucos  os  edifícios  residenciais  foram  se  aproximando  da  comunidade  e  engolindo  as

quadras. Uma das formas de resistência da população foi a construção de uma capela,  na

década de 1990, em uma quadra que se especulava a construção de mais um prédio.  No

entanto, outros fatos não impediram que há alguns anos (1996 e 2001) parte da população da

comunidade fosse removida em função de grandes obras.

A comunidade fica localizada entre a Rua Padre Antônio Thomas e a Avenida Santos

Dumont. Ao lado existe o trilho por onde passa o trem cargueiro e percurso do VLT, muito

próximo  às  casas.  As  residências  são  predominante  de  alvenaria,  algumas  com  dois

pavimentos. Próximo ao assentamento passa a Via Expressa e em frente a comunidade se tem

um shopping center,  prédios comerciais  e residenciais. É uma área bastante valorizada de

Fortaleza e de crescente verticalização.

Os processos de reestruturação urbana que ocorrem no Grande Mucuripe, onde mais

recentemente apareceram as obras para a Copa do Mundo 2014 resultaram numa afirmação da

segregação socioespacial na cidade, onde se investiu e construiu mais equipamento em locais

da cidade que já são bem servidos de infraestrutura e serviços. A tentativa de expulsão dos

mais  pobres,  com a  remoção dos  assentamentos,  mandando-os  para  a  periferia  da cidade

confirma a ação segregadora.

Freitas  (2015)  corrobora  este  processo  na  Fortaleza  dos  megaeventos  entendo  a

política concentradora como uma forma de valorizar ainda mais a terra em alguns bairros, o

que  pode  acarretar  em  saída  dos  mais  pobres  de  forma  direta  ou  indireta.  O  capital

asseguraria, deste modo, os interesses das elites mediados pelo poder do Estado. O Estado,

entretanto, age também de forma assistencialista com os moradores dos assentamentos, na

tentativa de escamotear o processo de segregação socioespacial.

Na  medida  em  que  os  investimentos  privilegiam  espaços  já  historicamente
privilegiados  e  possibilitam  a  abertura  de  novas  frentes  imobiliárias,  esses
investimentos  contribuem  para  a  elevação  do  valor  da  terra,  dificultando  a
permanência  de  moradores  de  baixa  renda.  A permanência  da  baixa  renda  no
território  valorizado é  particularmente  ameaçada em casos  de  comunidades  com
insegurança  jurídica  de  posse  da  terra  e  de  famílias  moradoras  de  aluguel.
(FREITAS, 2015, p.198-199).
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É  analisando  o  espaço  do  Grande  Mucuripe  que  pode  se  perceber  como  as

contradições da lógica do capital são tão presentes em um conjunto de bairros em Fortaleza,

onde o espaço foi se organizando mediante as relações estabelecidas desde a lógica global à

local,  penetrando em escalas  micro como nos assentamentos.  A partir  da metodologia de

Harvey (2013) pode-se constatar as diferenças existentes no espaço que se complementam e

se contradizem.

Quadro 2. O espaço no Grande Mucuripe

Espaço material
 (espaço

  experimentado)

Representações do
  espaço (conceitualizado)

Espaços de
representação

 (espaço vivido)

Espaço
absoluto

Casas, edifícios residenciais, 
edifícios comerciais, 
barracos, mansões, ruas, 
vielas, avenidas, viadutos, 
praias, jangadas, barcos, 
lanchas, navios, barracas de 
praia, hotéis, pousadas, 
clubes, dunas, riachos, 
canais, shoppings centers, 
bares, restaurantes, 
lanchonetes, sorveterias, 
cafés, supermercados, 
hospitais, postos de saúde, 
escolas, praças, porto, 
industrias, ferrovia, igrejas, 
cemitério.

Bairros: Cais do Porto, De 
Lourdes, Mucuripe, Papicu, 
Praia do Futuro I, Varjota e 
Vicente Pinzon

Fazem parte da Secretaria 
Executiva Regional II, 
segundo a prefeitura de 
Fortaleza.

Equivale ao subdistrito 
Mucuripe, conforme o IBGE.

Localiza-se no extremo leste 
de Fortaleza, porção 
litorânea.

Paisagem marcada por 
unidades habitacionais de 
diferentes tipologias com 
presença de favelas, 
concentração de comércio e 
serviços em determinados 
bairros, presença de 
industrias de grande porte nas
proximidade do Porto do 
Mucuripe.

“Quem mora próximo ao 
parque que abriga tanques de 
combustíveis no Mucuripe, 
em Fortaleza, vive com 
medo” (TRIBUNA DO 
CEARÁ, 22 abr 2015).

Para o presidente da Colônia 
de Pescadores Z-8, Possidônio
Soares Filho, a regata é o 
momento de confraternização 
do pescador, mantendo-o 
parte integrante da cidade. 
(DIÁRIO DO NORDESTE, 
20 jul 2015).

[…] diz o comerciante 
Cláudio da Silva, 39, morador
do bairro há 23 anos. “Antes, 
eu pensava em colocar 
câmeras e alarmes no meu 
ponto, mas não preciso mais. 
A avenida melhorou muito em
termos de assaltos, mas o 
tráfico ainda gera homicídios 
nos arredores”, relata (O 
POVO, 23 mar 2015).

Espaço (tempo)
relativo

O fluxo dos moradores que 
saem diariamente de suas 
casas em direção ao trabalho,
muitos deles no setor 
terciário, que os insere 
também no fluxo global de 
mercadorias, informação e 
dinheiro.

O turismo e o lazer explorado
em alguns bairros permitem 
um maior fluxo de pessoas, 
mercadorias e dinheiro.

Fortaleza se caracteriza pelo 
seu traçado xadrez, o que 
facilita o deslocamento pela 
cidade. Nos últimos anos, 
destacaram-se as obras de 
mobilidade relacionadas à 
Copa 2014, com destaque 
VLT Parangaba Mucuripe, 
Eixo Via Expressa/Raul 
Barbosa e Infraestrutura 
portuária no Porto do 
Mucuripe. Destaca-se 
também, avenidas antigas 

O aumento populacional na 
Grande Mucuripe aliado ao 
insuficiente investimento na 
mobilidade urbana transforma
as ruas em grande avenida da 
Grande Mucuripe em áreas de
engarrafamento e de desgaste 
dos motoristas.

O medo de ser desapropriado 
e ir morar em outro lugar.
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“Ele [José Valdo Mesquita] 
ressalta ainda que Fortaleza 
tem recebido muitos turistas 
que optam por ficar em casas 
alugadas. Conforme 
Mesquita, mais de 1.100 
estabelecimentos com 
aluguel por temporada foram
disponibilizados. Destes, 695
estão diretamente no 
chamado corredor turístico, 
que envolve os bairros 
Meireles, Mucuripe, Varjota 
e Praia do Futuro” (DIÁRIO 
DO NORDESTE, 03 jul 
2015).

mas de grande importância 
para a circulação na cidade 
como: Santos Dumont, Dom 
Luis, Beira Mar, Engenheiro 
Santana Júnior e Virgílio 
Távora.

Medo da classe média com a 
violência das favelas.

Idosos sofrem ao pensar nas 
remoções.

Espaço (tempo)
relacional

Lugares pobres, sujos e 
apertados.

Lugares ricos, belos e 
amplos.

Pontos turísticos, área 
industrial e portuária.

Sonho de viver em um lugar 
melhor, nas proximidades.

Status social

Conflito: capital x moradores

Fonte: HARVEY (2013) adaptado pela autora.

Os  espaços  coexistem  e  expressam  contradições.  No  campo  absoluto  os  próprios

objetos que constituem o espaço demonstram a existência de riqueza e pobreza no mesmo

espaço, do habitar ao usufruto da cidade. Os medos de permanência são recíprocos, os pobres

tem medo de sair e os ricos tem medo que eles não saiam. Os dois querem desfrutar da boa

localização e do que o lugar oferece, mas apenas um grupo parece ter esse direito.

O  status social não pode ser abalado pela permanência de áreas de favelas onde o

valor do solo e de outras mercadorias são exorbitantes. As atividades capitalistas como o

turismo e o mercado imobiliário vão aos poucos engolindo os espaços e afastando para longe

os mais pobres. As resistências, entretanto, permanecem gerando o contraste no espaço do

Grande Mucuripe e revelando as diferente relações existente no espaço de Fortaleza.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na  cidade,  a  habitação  possui  papel  importante  na  organização  do  espaço.  Nas

metrópoles  neoliberais  ela  aparece  na  sua  vinculação  ao  mercado,  aos  desejos  e  as

necessidades  humanas,  obedecendo  e  contribuindo  com  o  processo  de  segregação,

demonstrando o acirramento das desigualdades sociais  e espaciais.  O Estado exerce papel

importante  nesta  dinâmica  ao  fortalecer  e  manter  os  interesses  capitalistas.  Assim,

diferentemente do que ocorria na cidade da era fordista, onde o Estado keynesiano permitia

uma melhor qualidade de vida à população, a cidade global neoliberal apresenta alto índice de

precarização da vida, em diferentes setores, como trabalhista, habitacional, de infraestrutura e

serviços, dentre outros. Não há aqui um saudosismo da era fordista, mas as políticas sociais e

de bem-estar promovido pelo Estado na época, fazem falta na atualidade, principalmente em

uma sociedade construída a base de desigualdades.  As cidades, deste modo, tornam-se palco

e determinante de relações de desigualdades. 

Fortaleza  se  mostra  como  uma  metrópole  global  em  construção,  ao  apontar

características  essenciais  da influência global  nas  cidades,  enumeradas  por  Mattos  (2006)

como: a concentração de serviços e estabelecimentos comerciais, em comparação aos demais

município  da  RMF;  aumento  na  quantidade  de  shopping  centers  e  expansão  do  setor

imobiliário; além disso, a paisagem de determinados bairros destaca a arquitetura moderna,

objetivando  o  espetáculo.  O  turismo  crescente  e  a  abertura  da  cidade  aos  megaeventos

também demonstram uma permissividade da cidade ao capital estrangeiro. Comparando-se a

outras cidades de maior porte  em nosso país,  como São Paulo e Rio de Janeiro,  pode-se

afirmar que ainda é grande a diferença quanto a presença e concentração destas características

em Fortaleza, mas a identificação destas coloca-a enquanto cidade que se insere no processo

de globalização, pelo qual passa também muitas cidades. 

A diferenciação entre os espaços no seu intraurbano é perceptível, em especial quanto

a  intensidade  de  investimentos  públicos  e  privados.  Fortaleza,  desde  o  seu  processo  de

formação  apresentou  indícios  de  segregação  espacial,  que  tornou-se  mais  visível  com  a

mobilidade das elites para os bairros mais privilegiados. Este localizavam-se a leste do Centro

e passaram por constante reestruturações com a finalidade de modernização e promoção do

bem estar aos seu moradores e usuários. 

Os investimentos  públicos  e  privados  concentravam-se  neste  setor  da  cidade,  e  as

políticas  públicas  de  habitação  promoviam a  permanência  dos  mais  ricos  nesta  parte  da

cidade, com a instalação de conjuntos habitacionais, financiados pela classe média-baixa, nos
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bairros periféricos. Estas ações também propiciaram a expansão da capital e a valorização dos

terrenos situados entre o centro e a periferia.

As  primeiras  décadas  do  século  XXI  foram  marcada  por  diferentes  formas  de

planejamento urbano e execução de investimentos públicos.  Assim, a gestão dos prefeitos

Juraci  Magalhães/  Luizianne  Lins/  Roberto  Cláudio,  mostraram  as  diversas  maneiras  de

produção do espaço da cidade e a sua abertura ao capital. O primeiro prefeito sobressaiu-se

quanto as obras grandiosas na cidade, além dos grandes problemas sociais, principalmente na

periferia, quanto ao aumento na quantidade de ocupações irregulares. O segundo apresentou

uma variabilidade maior na distribuição da verba pública no espaço da cidade, destinando-a a

serviços  sociais  básicos  e  produção  do  espaço  da  periferia,  e  promoção  de  um  grande

programa de regularização fundiária, ainda nunca realizado na cidade.  No terceiro,  há um

retorno aos investimentos em infraestrutura, voltados em especial a mobilidade urbana, mas

concentrada nos bairros centrais de Fortaleza, com forte incentivo a segregação socioespacial.

As diferentes ideologias políticas que se apresentaram na produção do solo urbano foram

importantes para se perceber melhor as prioridades políticas e econômicas no decorrer da

história da cidade e como a produção espacial obedece cada lógica.

A execução das obras destinadas à Copa do Mundo foram mais uma estratagema de

legitimação do planejamento  estratégico conservador  da última gestão,  que reuniu grande

parte  dos  projetos  com financiamentos  federais,  estaduais  e  municipais  no  setor  leste  da

cidade, já privilegiado em relação a investimentos em infraestrutura e equipamentos.

Classificou-se nesta tese de Grande Mucuripe o conjunto de bairros situados na porção

leste  de  Fortaleza.  Ele  foi  o  ponto  de  partida  para  o  entendimento  da  organização

socioespacial da capital  cearense.  Nele há uma variedade de realidades e uma mistura de

rugosidades que contam a história da cidade. Por possuir ainda muitos vazios e extensas áreas

de favelas é  considerada como uma área em expansão da cidade,  com grande avanço de

habitações voltadas para a elite. Neste processo constante de produção espacial na área, três

obras permitiram uma maior valorização dos seus terrenos, bem como, tentativas de expulsão

das camadas pobres.

Destacou-se, assim, os projetos Terminal de Passageiros do Porto de Fortaleza, Veículo

Leve  sobre  Trilhos  e  Shopping  RioMar.  Estes  demonstraram  a  tentativa  do  Estado  em

privilegiar os interesses da indústria da construção na cidade. Os três possuem características

semelhantes quanto aos atores envolvidos e finalidade de instalação. Assim, a participação do

Estado ocorre nos três projetos, direta ou indiretamente. O primeiro, um projeto federal, que

visa uma melhor infraestrutura turística na cidade, que é construída em uma zona portuária-
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industrial com grave problema habitacional, mas bastante visado pelo mercado. O segundo,

um projeto estadual, corta bairros nobres da cidade e para a sua execução já realizou diversas

remoções  de  casas  em  favelas  que  localizavam-se  às  margens  dos  trilhos  que  fazem  o

percurso  do  VLT.  O  terceiro,  um  projeto  privado,  trata-se  de  uma  Operação  Urbana

Consorciada que proporcionou nova dinâmica em uma área de concentração de favelas em um

bairro de classe média-alta.

Os projetos permitiram o processo de especulação imobiliária no Grande Mucuripe e

valorização  de  muitos  terrenos.  Assim,  a  enérgica  verticalização  de  alguns  bairros  e  o

aumento  na  quantidade  de  domicílios  em  todos  revelam  uma  procura  desta  área  para

habitação.  A escassez  de  terra  em bairros  como Mucuripe,  Varjota  e  Papicu  tendencia  a

construção de altos edifícios, já a presença de vazios nos bairros De Lourdes e Praia do Futuro

permitem a presença de grandes mansões e condomínios de luxo. Em meio estes bairros tem-

se Cais do Porto e Vicente Pinzon com paisagens marcada por favelas e habitações populares. 

Tem-se, deste modo, uma área que apesar da intensa produção espacial que ocorre

deste meados do século passado, ainda se configura como eixo de expansão da cidade, com o

surgimento de bairros novos e criação de necessidades pelo mercado. Os vazios nas áreas de

dunas,  local  de  moradia  dos  mais  pobres  há  anos,  vem  sendo  tomados  por  mansões,

condomínios e casas comerciais e de prestação de serviços. Vem ocorrendo uma apropriação

destes espaços pela classe abastada, que se afasta dos bairros centrais, mas com acesso direto

a eles e com serviços similares a sua porta.  

A  convivência,  todavia,  entre  segmentos  de  diferentes  rendimentos  é  uma

característica muito específica desta parte da cidade, pois a proximidade das habitações de

alto  padrão  com favelas  históricas  é  muito  grande.  Apresenta-se,  assim,  dois  aspectos  da

cidade de Fortaleza, a questão habitacional e a segregação socioespacial. A contradição do

sistema que produz riqueza e pobreza que se encontram e disputam espaço urbano.

Em meio a esta realidade, projetos públicos e privados surgem com foco nos locais

habitados pelos mais pobres, visando a sua remoção, seja de forma direta ou indireta. O VLT

foi  um  deste  projetos,  que,  por  meio  da  acumulação  por  espoliação  valorizou  terrenos

privados e estimulou a fragmentação da cidade, com a periferização da pobreza. Este tipo de

acumulação no entanto, sempre ocorreu no Grande Mucuripe, deste a implantação do Porto,

das avenidas Abolição e Beira-Mar e a instalação do conjunto habitacional Santa Terezinha no

alto do Morro do Teixeira.

A modernização  da  cidade,  deste  modo,  vem acompanhada  de  exclusão  cada  vez

maior das camadas pobres da cidade, com a desculpa do embelezamento e da globalização das



191

relações. A diferenciação dos lugares mostram a forte acentuação das desigualdade sociais,

que se visualiza principalmente pelas tipologias habitacionais. A luta secular à casa, enquanto

sonho,  continua  e  em  muitos  casos  para  sua  realização  é  necessário  a  migração  para  a

periferia. Assim, a periferização da cidade vem crescendo, corroborando com o processo de

segregação socioespacial, que apesar do acesso a casa, o habitar não ocorre em sua totalidade.

Portanto, o direito à cidade vem diminuindo para grande parte da população e o mercado vem

ganhando mais espaços em Fortaleza. 
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