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RESUMO 

 

Esta tese contém uma leitura sobre o processo de formação socioespacial da cidade de 

Fortaleza em sua integralidade. Para ela, foi produzida uma metodologia inspirada nos 

fundamentos do materialismo dialético. Assim, a cidade foi “lida”, buscando-se apreender a 

experiência de Fortaleza como um movimento único, indissociável e contraditório de 

expansão, degeneração e transição socioespacial. Por intermédio da técnica “Tabela de 

Sucessões e Coexistências”, pudemos identificar os momentos da formação da área hoje 

referente à Região Metropolitana de Fortaleza. São seis períodos no recorte, desde antes da 

chegada do elemento europeu até os dias atuais. No que diz respeito ao surgimento do espaço 

urbano, a primeira parte da tese abrange o momento da formação da cidade do capital (na 

superação da cidade antiga) até a formação da metrópole distópica. Na segunda parte foi feita 

uma reflexão sobre os conflitos territoriais e foram debatidos dois dos quatro principais 

conflitos ocorridos em Fortaleza neste início do século XXI, são eles: i) a tentativa de 

construção de uma indústria naval na Praia do Titanzinho e ii) a construção do Acquário Ceará 

nas proximidades do Poço da Draga. O objetivo deste estudo foi identificar os elementos dos 

chamados “espaços transitórios”, ou “espaços de transição”, na formação socioespacial de 

Fortaleza no século XXI. Para tanto, buscou-se responder ao seguinte questionamento: que 

elementos presentes na produção capitalista do espaço de uma metrópole como Fortaleza 

apontam para a superação da própria produção capitalista do espaço? Fortaleza, enquanto 

núcleo urbano-metropolitano, apresenta particularidades na produção do espaço em relação 

aos demais municípios, e estas foram identificadas por meio do estudo dos conflitos 

territoriais. Levantamento biográfico, clipping, entrevistas e cartografia foram algumas das 

técnicas de pesquisa usadas nos capítulos sobre os conflitos territoriais. Por fim, formam 

identificados quatro elementos do espaço transitório nos eventos investigados: i) consciência 

política e ação coletiva; ii) densidade orgânica do território; iii) metamorfose dos meios 

técnicos; iv) presença de instrumentos de democratização da gestão pública. 

 

Palavras-chave: Formação Socioespacial. Conflitos Territoriais. Estaleiro no Titanzinho. 

Acquário Ceará. Produção do Espaço. Metrópole de Fortaleza, Espaço de Transição. 

 



RESÚMEN 

 

Esta tesis contiene una lectura sobre el proceso de formación socioespacial de la ciudad de 

Fortaleza en su totalidad. Para ella, se produjo una metodología inspirada en los fundamentos 

del materialismo dialéctico. Así la ciudad fue "leída", buscando aprehender la experiencia de 

Fortaleza como un movimiento único, indisociable y contradictorio de expansión, 

degeneración y transición socioespacial. Por intermedio de la técnica 'Tabla de Sucesiones y 

Coexistencias', pudimos identificar los momentos de la formación del área hoy referente a la 

Región Metropolitana de Fortaleza. Son 6 períodos en el recorte que va desde antes de la 

llegada del elemento europeo hasta los días actuales. Acerca del surgimiento del espacio 

urbano en el área en analisis, la primera parte de la tesis abarca el momento de la formación 

de la ciudad del capital (en la superación de la ciudad antigua), hasta la formación de la 

metrópoli distópica. En la segunda parte se hizo una reflexión sobre los conflictos territoriales 

y se debatieron dos de los cuatro principales conflictos ocurridos en Fortaleza en este inicio 

del siglo XXI, son: i) el intento de construcción de una industria naval Praia do Titanzinho y, 

ii) la construcción del Acquario Ceará en las cercanías del Pozo de la Draga. El objetivo de 

este estudio fue identificar los elementos de los llamados "espacios transitorios" o "espacios 

de transición", en la formación socioespacial de Fortaleza, en el siglo XXI. Para ello, se buscó 

responder al siguiente cuestionamiento: ¿qué elementos presentes en la producción capitalista 

del espacio de una metrópoli como Fortaleza, apuntan a la superación de la propia producción 

capitalista del espacio? Fortaleza, como núcleo urbano-metropolitano, presenta 

particularidades en la producción del espacio en relación a los demás municipios, tales 

particularidades fueron identificadas por medio del estudio de los conflictos territoriales. El 

levantamiento biográfico, el recorte, las entrevistas y la cartografía fueron algunas de las 

técnicas de investigación usadas en los capítulos sobre los conflictos territoriales. Por último, 

se identifican 4 (cuatro) elementos del espacio transitorio en los eventos investigados: i) La 

conciencia política y acción colectiva; ii) Densidad orgánica del territorio; iii) Metamorfosis 

de los medios técnicos; iv) Presencia de instrumentos de democratización de la gestión 

pública. 

 

Palabla clave: Formación Socioespacial. Conflictos territoriales. Astillero en el Titanzinho. 

Acuario Ceará. Producción del Espacio. Metrópolis de Fortaleza, Espacio de Transición. 



ABSTRACT 

 

This thesis contains a reading about the socio-spatial formation process of the city of 

Fortaleza in its entirety. For her, a methodology inspired by the foundations of dialectical 

materialism was produced. Thus the city was "read", seeking to seize the experience of 

Fortaleza as a unique, inseparable and contradictory movement of expansion, degeneration 

and socio-spatial transition. Through the technique of 'Table of Successions and 

Coexistences', we were able to identify the moments of the formation of the area today 

referring to the Metropolitan Region of Fortaleza. There are 6 periods in the cut that goes 

from before the arrival of the European element to the present day. With respect to the 

emergence of urban space, the first part of the thesis covers the time of the formation of the 

city of capital (in overcoming the old city), until the formation of the dystopian metropolis. In 

the second part, a reflection on territorial conflicts was made and two of the four main 

conflicts that took place in Fortaleza at the beginning of the XXI century were discussed: i) 

the attempt to build a naval industry in Praia do Titanzinho and ii) construction of the Ceará 

Aquarium near Poço da Draga. The objective of this study was to identify the elements of the 

so - called transitional spaces or transition spaces in the socio - spatial formation of Fortaleza 

in the 21st century. In order to do so, we sought to answer the following question: what 

elements present in the capitalist production of the space of a metropolis such as Fortaleza 

point to the overcoming of the capitalist production of space itself? Fortaleza, as an urban-

metropolitan nucleus, presents particularities in the production of the space in relation to the 

other municipalities, such particularities were identified through the study of territorial 

conflicts. Biographical survey, clipping, interviews and cartography were some of the 

research techniques used in the chapters on territorial conflicts. Finally, four (4) elements of 

the transitory space are identified in the events investigated: i) Political awareness and 

collective action; ii) Organic density of the territory; (iii) Metamorphosis of technical means; 

iv) Presence of instruments for the democratization of public management. 

 

Keywords: Socio-spatial Formation. Territorial Conflicts. Shipyard at Titanzinho. Acquarium 

Ceará; Space Production. Metropolis of Fortaleza, Transition Space. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O tecido social terrestre nunca esteve tão conectado. Uma frota imensa de navios, 

aviões, carros, caminhões, trens, cabos submarinos que atravessam oceanos, satélites 

colocados na órbita elíptica do planeta Terra (que mapeiam o mundo ao passo em que 

possibilitam a conexão humana dos lugares), assim como a rede mundial de computadores e a 

presença maciça dos smartphones e seus múltiplos aplicativos — dentre tantas outras 

tecnologias que estão condicionadas, atualmente, às relações sociais do capital —, 

favoreceram o aumento extraordinário de fluxos e trocas materiais e imateriais que 

influenciaram decisivamente as dinâmicas social, econômica e espacial dos lugares. 

O presente estudo se propõe a analisar os vários momentos da produção do espaço 

urbano da cidade de Fortaleza (CE). Partiu-se de um período em que já era possível falar da 

sobreposição hegemônica do urbano sobre o rural, ou seja, momento da grande transformação 

da “cidade antiga” em “cidade do capital”, bem como dos desdobramentos observados a partir 

da consolidação dessa perspectiva de cidade até o momento atual, com o processo de 

metropolização em curso. 

Esta tese contém uma leitura sobre formação socioespacial urbana da cidade de 

Fortaleza em sua integralidade. Dessa forma, optou-se pelas variáveis consideradas as mais 

representativas das formações social, econômica e espacial de Fortaleza, com o fito de 

identificar os eventos mais representativos. Isso possibilitou a proposição de uma leitura 

particular sobre a formação da cidade e a produção do espaço urbano contemporâneo. Foram 

identificados três grandes períodos, divididos em seis subperíodos que compõem a 

constituição da metrópole. 

Na elaboração da periodização foi feito o uso da técnica de pesquisa denominada 

Tabela de Sucessões e Coexistências. A partir do levantamento dos dados e da identificação 

dos períodos e subperíodos, as análises quantitativa e qualitativa buscaram aliar, sempre que 

possível, as diferentes dinâmicas específicas da produção do espaço em Fortaleza no que 

concerne à dinâmica geral da produção capitalista do espaço. Junto a isso, foi construída uma 

proposta metodológica inspirada nos fundamentos do materialismo histórico e dialético, que 

busca apreender a produção do espaço urbano como um movimento único, indissociável e 

contraditório de expansão, degeneração e transição urbana e da cidade — tal proposição 

metodológica será melhor apresentada mais à frente. 

O objetivo principal deste estudo é especificar os elementos transitórios da formação 
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socioespacial de Fortaleza no século XXI, por intermédio da análise, em conjunto, do que 

foram identificados como os quatro principais conflitos territoriais de Fortaleza nos últimos 

15 anos. O levantamento realizado para esta   pesquisa reuniu eventos históricos que foram 

classificados segundo variáveis-chave predeterminadas, e mostrou-se fundamental para o 

desvelamento da forma pela qual se chegou às atuais circunstâncias da produção 

metropolitana do espaço para o caso particular de Fortaleza. 

Uma pesquisa com esse caráter, abrangência e método teve que se fundamentar em 

algumas premissas para manter a coerência interna. Dentre essas está o fato de que a história 

da humanidade — em especial suas contradições — não são um sinal de falsidade, mas de 

afirmação e negação de uma sociedade presa ao seu próprio tempo e espaço, num permanente 

processo de vir a ser que expressa o seu movimento geral. Portanto, parte-se da compreensão 

essencial de que nenhuma condição é eterna e que tudo está interligado a um todo em 

permanente processo de transformação. 

Se não é correto assumir uma teoria baseada em abstrações idealistas, descolada da 

realidade material, tampouco seria correto fazê-lo sem ter em mente que, em termos de 

ciências sociais, deve ser considerada a centralidade do ser humano. Karl Marx, assim como 

outros teóricos, defende que o “homem” (o ser humano)
1
 é o único ser vivo capaz de realizar 

trabalho. É essa capacidade de agir de forma racional, criativa e consciente que diferencia os 

seres humanos das demais espécies de animais
2
. Para o autor, “[...] ser radical é segurar tudo 

pela raiz. Mas para o homem, a raiz é o próprio homem”
3
. Se a pretensão é desenvolver uma 

investigação disciplinada pelo espaço geográfico — como é o caso do estudo em tela —, 

independentemente do viés metodológico a ser adotado, a precedência do ser humano deve 

ser um fundamento indispensável. 

Seguindo com a exposição dos fundamentos básicos de uma abordagem dialética da 

realidade, importa afirmar que, segundo o supracitado autor, enquanto houver vida haverá 

contradição: “[...] la coexistencia de dos lados contradictorios, su lucha y su fusión en una 

nueva categoría constituyen el movimiento dialéctico”
4
. Da mesma forma, é a coexistência 

contraditória que sugere um movimento de mudança cotidiana, permanente e, em certos 

momentos, de subversão total dos pressupostos dominantes da vida social: “[...] existe un 

                                                 
1
 A Filosofia naturalizou o conceito de homem, porém — conforme já foi usado na nossa Dissertação de 

Mestrado — utilizaremos o termo “ser humano” como forma de evitar uma linguagem sexista que adota o 

termo homem para expressar o conjunto da espécie. 
2
 Ortega y Gasset sublinha as técnicas como próprias dos seres humanos. ORTEGA Y GASSET. Meditação 

da técnica. Rio de Janeiro: Livro Ibero-Americano, 1963. 
3
 MARX, Karl. Manuscritos econômico-filosóficos. São Paulo: Martin Claret, 2002. p. 53. 

4
  MARX, Karl. Miséria de la filosofia respuesta a la filosofia de la miséria del señor Proudhon. Buenos 

Aires: Editora Siglo XXI, 1985. p. 84. 
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movimiento contínuo de crecimiento de las fuerzas productivas, de destrucción de las 

relaciones sociales, de fusión de las ideas; lo único inmutable es la abstración del 

movimiento: mors immortalis”
5
. Portanto, não há determinismos pra história: ela é e estará 

sempre em aberto. 

Originária do debate filosófico, a noção de totalidade foi assimilada pelas Ciências 

Humanas com um desafio ainda maior de compreender as particularidades ou as partes do 

todo sem, contudo, perder de vista a própria noção do todo, mas também sem cair na tentação 

simplista das “totalidades totalitárias” — aquelas supostas determinantes de tudo e de todos —

, como se os territórios fossem simples receptores passivos da dinâmica ditada pelo todo e não 

determinassem, por sua vez, a dinâmica do todo. O mundo não é exclusivamente uma mera 

“repetição infernal do presente”
6
 e das relações sociais do capital. Para o geógrafo Milton 

Santos, a “[...] primeira noção a levar em conta é que o conhecimento pressupõe análise e a 

segunda noção essencial é a de que a análise pressupõe a divisão. Daí o interesse em saber 

como a totalidade é cindida”
7
. 

A decomposição do todo é a atitude mais característica do conhecimento científico. A 

dialética do todo e das partes pode oferecer um caminho possível para a apreensão da essência 

dos eventos e dos processos históricos, econômicos e espaciais. Ou seja, para se compreender 

uma totalidade, empiricamente, não basta realizar um trabalho puramente de decomposição do 

todo em partes e montar o mosaico como quem monta um quebra-cabeça. É necessário 

identificar precisamente o que é essencial dentre as variáveis-chave (as partes) que o 

compõem, bem como e, sobretudo, a relação entre elas. Tais considerações nos levam a uma 

indagação: isso deslegitima estudos que destacam a dimensão empírica, como os estudos 

fundamentados no método positivista? Absolutamente não. Ademais das limitações na análise 

das relações e dos processos, esse tipo de investigação não é capaz de captar as tendências do 

vir a ser socioespacial, pois sequer estão entre os seus objetivos. Estudos empíricos que se 

propõem a ser meramente descritivos — como os neopositivistas — têm seu valor na medida 

em que podem trazer elementos do real-concreto. Eles contribuem com a sua quota-parte e de 

acordo com cada área de pesquisa
8
 na busca pela apreensão do movimento do todo. 

                                                 
5
  Ibidem, p. 65. 

 
6
     Daniel Bensaïd pergunta: “Estamos condenados a viver uma repetição infernal do presente?”. In: BENSAÏD, 

Daniel. Os irredutíveis - Teoremas da resistência para o tempo presente. São Paulo: Boitempo Editorial, 

2008. 
7
  SANTOS, Milton. A natureza do espaço. São Paulo: Edusp, 2008. p. 118. 

8
  Estudos dessa natureza, que privilegiam a descrição dos fenômenos socioespaciais, são mais fáceis de serem 

realizados por não exigirem tamanha capacidade cognitiva do pesquisador, porém apresentam enorme 

limitação teórica e metodológica ao tenderem a naturalizar o real-concreto presente e as análises de caráter 
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Porém, somente a noção de totalidade ainda nos seria insuficiente. Ao incluir a 

percepção do tempo/processo, chegamos à ideia de “totalização” proposta por Jean Paul 

Sartre, a quem Milton Santos toma emprestado e sintetiza na seguinte passagem: 

 

O processo de totalização conduz da velha à nova totalidade e constitui a base do 

conhecimento de ambas. O todo somente pode ser conhecido através do 

conhecimento das partes e as partes somente podem ser conhecidas através do 

conhecimento do todo. Essas duas verdades são, porém, parciais. Para alcançar a 

verdade total, é necessário reconhecer o movimento conjunto do todo e das partes, 

através do processo de totalização.
9
  

 

Uma vez incluída a noção de tempo/processo ao conceito de totalidade, podemos 

seguir em frente na apresentação dos fundamentos do método desta tese a fim de para 

compreender como totalidade, particularidade e processo podem ser tratados na leitura do 

espaço, pois, para Milton Santos:
10

 “[...] é o que, afinal, permite à sociedade global realizar-se 

como fenômeno”. Com a adoção da noção de totalização em uma investigação socioespacial 

percebe-se a existência de tempos e espaços desiguais que variam em quantidade e em 

qualidade de acordo com a escala geográfica à qual se está propondo investigar. 

Tendo isso em vista, um dos grandes desafios deste estudo foi realizar uma mediação 

de escalas no decorrer da análise da formação socioespacial de Fortaleza, buscando fundir 

teoria e empiria num único movimento de desvelamento do particular, que é sempre mediado 

por determinações de múltiplas escalas. Corpo, lugar, região, país, mundo
11

: cada recorte 

caracteriza totalidades incompletas. É exatamente isso o que se vê na cidade, no campo, na 

região, na nação ou em qualquer outro recorte geográfico. É também isso que se vê ao 

escolher a paisagem, território ou rede, por exemplo, como referências conceituais. Incluída a 

variável tempo, nos deparamos também com a ideia de transição, a qual, por sua vez, é nada 

menos que a principal problemática do pensamento dialético-marxiano. Karl Marx tem razão 

quando afirma que “[...] todas as formas econômicas sob as quais os homens produzem e 

consomem, são transitórias e históricas”
12

, e aqui acrescentamos não somente as formas 

econômicas, mas também as sociais, político-institucionais, culturais e espaciais! 

Há, por outro lado, um aspecto importante a ser explicitado sobre estudos dessa 

natureza e que deve ser levado em consideração. O pensador Lucien Goldman afirma que há 

                                                                                                                                                         
dualista, perdendo de vista a dimensão processual dos fenômenos investigado. 

9
  SANTOS, Milton. A natureza do espaço. São Paulo: Edusp, 2008, p. 120. 

10
 SANTOS, Milton. A natureza do espaço. São Paulo: Edusp, 2008, p. 119.  

11
 SMITH, Neil. “Contorno de uma política espacializada: veículos dos sem-teto e produção de escalas 

geográficas”. In: ARANTES, A. A. (Org.) O espaço da diferença. Campinas: Papirus, 2000. p. 132-159. 
12

  MARX, Karl. Miséria de la filosofia respuesta a la filosofia de la miséria del señor Proudhon. Buenos 

Aires: Editora Siglo XXI, 1985, p. 79. 
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uma tendência perigosa, sobretudo nas ciências humanas, a se fazer “[...] abstração da ação do 

sujeito e a encarar as ‘leis’ do mundo social atual como definitivas e eternas”. A dialética, por 

princípio, rejeita essa hipótese, pois ela “[...] parte da idéia da totalidade e afirma que as partes 

não podem ser compreendidas nelas próprias, fora de sua relação com o todo”
13

. A perspectiva 

totalizante certamente enriquece o debate e o fazer científico, entretanto esse fundamento 

metodológico impõe ao pesquisador dificuldades adicionais, senão vejamos: “[...] com a 

totalidade perde-se a finalidade, e, sem dúvida, a coerência e a racionalidade tão procuradas. 

A curto-prazo corre-se o risco de oscilar como um pêndulo, entre o utopismo abstrato e o 

realismo, entre irracionalidade e o utilitarismo, sem esquecer o risco de abandonar as decisões 

para outros”, conforme nos alerta Henri Lefebvre
14

. 

A investigação sobre fenômenos do capitalismo — mais que qualquer outro modo de 

produção, dada a complexidade a qual chegou — impõe a utilização de instrumentos 

consistentes de análise científica, justamente por ser um modo de produção universalizado e 

dotado de potência para ocupar o globo terrestre. Se a maior particularidade do capitalismo é 

justamente a sua universalidade (tendência a autoexpansão e a estandardização), característica 

que o diferencia dos demais modos de produção, logo, quando nos referimos à noção de 

totalidade, não estamos falando de uma totalidade abstrata, e sim a totalidade do capital. 

As relações sociais capitalistas provocam, dentre outros, processos de alienação do 

trabalho, da riqueza social e do território. Paradoxalmente, esses mesmos processos, levados 

ao extremo, tendem a provocar uma ruptura com a própria “alienação original”, ou seja, com 

a propriedade privada, que é nada menos que o fundamento primeiro da civilização que deu 

origem ao capitalismo
15

. Em outras palavras, o percurso histórico da construção da alienação 

do capital (trabalho escravo e feudal, trabalho “livre” assalariado) é o mesmo da superação 

dessa mesma alienação.  

Junto a isso estão as características do mundo contemporâneo e seu grau de 

                                                 
13

  GOLDMANN, Lucien. Dialética e cultura. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979, p. 81. (para as duas citações). 
14

 LEFEBVRE, Henri. A revolução urbana. São Paulo: Annablume, 2006. p. 73. 
15 

São pressupostos do surgimento da civilização moderna capitalista: a produção de excedente, a propriedade 

privada, a divisão do trabalho e as suas trocas mercantis. Ela se expressa ao longo da história por meio de 

diferentes modos de produção e reprodução da vida: escravidão, servidão, assalariamento. Para Engels, “[...] 

estas leis econômicas da produção mercantil modifica-se de acordo com os diversos graus de 

desenvolvimento dessa forma de produção; mas todo o período da civilização, em geral, está regido por elas. 

Até hoje, o produto ainda domina o produtor; até hoje, toda produção social ainda é regulada, não segundo 

um plano elaborado coletivamente, mas por leis cegas que atuam com a força dos elementos, em última 

instância, nas tempestades dos períodos de crise comercial”. Contudo, ainda segundo o autor, “[...] chegará 

um momento em que a razão humana será suficientemente forte para dominar a riqueza e fixar as relações 

do Estado com a propriedade que ele protege e os limites aos direitos dos proprietários. Os interesses da 

sociedade são absolutamente superiores que os interesses individuais”. ENGELS, Friedrich. A origem da 

família, da propriedade privada e do Estado. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1979. 
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desenvolvimento tecnológico que, hoje, comporta as condições materiais para a superação do 

modo de produção capitalista. Reafirma-se, portanto, o preceito marxiano de que o 

capitalismo constrói as condições materiais e técnicas para a sua própria superação histórica. 

Como veremos ao longo desta tese, as relações do capital se instalaram em dado período na 

área em escopo, se desenvolveram  e se colocaram em contradição com essa própria relação 

de produção do espaço. 

Portanto, a ideia de que o caminho inconteste da socialização e da espacialização 

humanas — que “ganhou o mundo” sob o domínio das relações sociais capitalistas desde pelo 

menos o século XVIII e, no território aqui estudado, a partir de meados do século XIX — 

pode se mostrar também como trilha de superação (por construir as bases material, 

tecnológica e comunicacional para atingir tal objetivo) dessa mesma forma histórica de 

reprodução da vida humana. Essa base material contemporânea foi construída, ao longo da 

história, por intermédio de alguns fatores, a saber: a) transformação da força de trabalho em 

mercadoria; b) apropriação privada dos meios de produção e dos produtos da força de 

trabalho; c) concorrência intercapitalista; d) inovação tecnológica; e) próspera (e 

potencialmente explosiva) união entre ciência e mercado capitalista; f) aceleração da 

acumulação e centralização da riqueza; e g) crescimento da pobreza e da miséria dos que só 

detêm a sua própria força de trabalho para reproduzir a vida. 

Neste início de século, ainda é possível calcular a produção de riqueza de acordo com 

a quantidade de trabalhadores que um empresário de um ramo qualquer da indústria, por 

exemplo, é capaz de empregar. Em larga medida, essa variável foi capaz de explicar muita 

coisa ao longo do século XX, porém há um crescente número de empresas que são próprias do 

período em que estamos vivendo — o período pós-grande indústria — e que movimentam 

cifras astronômicas de recursos vendendo produtos não tangíveis, tais como softwares, 

aplicativos e dados em massa. Entretanto, empregando uma quantidade de força de trabalho 

muito inferior às geradas pelo emprego industrial, essas empresas pós-industriais possuem 

como principal ativo o “intelecto geral”. A emergência da pós-grande indústria, aliada ao 

desenvolvimento dos meios de produção que alcançou sua fase toyotista, baseada na produção 

flexível, vem a questionar o tempo de força de trabalho incorporado às mercadorias como 

medida social do valor. 

A história da teoria do valor trabalho remonta à Idade Antiga, mas somente na aurora 

do capitalismo, em meados do século XVIII, ganha contornos científicos, a partir da Escola da 

Economia Política, que pela primeira vez, com Adam Smith, montou um sistema 

relativamente coerente para compreender o funcionamento desse modo de produção. Smith 
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adotou a teoria do valor trabalho como o princípio da produção da riqueza social. O processo 

de consolidação do então nascente capitalismo colocara em crise a antiga concepção de 

produção da vida humana que prevaleceu durante a Idade Média e o período feudal. 

Segundo Pedro Figueira
16

: “[...] ao contrapor o trabalho, por ele entendida como fonte 

de toda a vida, Locke assesta o golpe derradeiro contra a concepção de mundo feudal”. A 

propriedade não é mais uma dádiva divina, e sim resultado do processo de trabalho: “Como é 

que Locke define a propriedade? Em oposição ao que diz a nobreza, ou seja, que a 

propriedade era uma dádiva de Deus, ele dirá que todo homem tem capacidade em seu próprio 

corpo e que pelo trabalho ele torna o que é comum em seu”. A transformação progressiva do 

que é comum em propriedade privada é a característica fundamental da civilização capitalista. 

Nasce aí a teoria que assevera que cada indivíduo é responsável por sua própria 

existência a partir de sua capacidade de trabalho. Ademais, é do período de transição do 

feudalismo para o capitalismo que vem a separação entre os pensamentos científico e o 

religioso. A Economia Política credita à força de trabalho todas as formas de existência 

individual e social; já a fisiocracia e o mercantilismo, formas de pensamento econômico que 

prevaleceram até o surgimento da Economia Política, compreendiam a natureza/terra e o 

comércio, respectivamente, como origem do valor. A Economia Política herda, contudo, o 

ponto de vista fisiocrata: o estudo da realidade econômica a partir da análise das classes 

sociais. E não só isso: segundo Pedro Figueiras, “[...] classes sociais nascidas com as novas 

circunstâncias históricas e a sua oposição às velhas classes que constituíam a sociedade 

feudal”
17

. 

David Ricardo fez o que considera a pergunta essencial da Economia Política na 

introdução de Princípios de Economia Política
18

, sua principal obra: como se dá a produção 

da riqueza e como ela é distribuída entre as classes sociais? Essa pergunta, aliada ao seu 

método de análise fundamentado no valor-trabalho, continua sendo um instrumento poderoso 

no árduo processo de desvelamento científico da realidade. Além da teoria do valor-trabalho, 

os economistas clássicos —  à exceção de Thomas Malthus, que discordava da Lei de Say 

(toda oferta gera sua própria demanda em igual proporção) e da autorregulação do mercado 

(que define uma suposta tendência ao equilíbrio do mercado capitalista) — convergiam nos 
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  FIGUERA, Pedro de Alcântara. Economistas políticos. Adam Smith et all. São Paulo: Musa editora; 

Curitiba: Sugesta editora, 2001, p. 12. 
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  FIGUERA, Pedro de Alcântara. Economistas políticos. Adam Smith et all. São Paulo: Musa editora; 

Curitiba: Sugesta editora, 2001, p. 18. 
18 

RICARDO, David. Princípios de Economia Política e Tributação. Tradução de Paulo Henrique Ribeiro 

Sandroni. São Paulo: Abril Cultural, 1982. (Coleção os Economistas.) 
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seguintes pontos: Lei de Say
19

; autorregulação do mercado com tendência ao equilíbrio; não 

intervenção do Estado nas leis de mercado; laissez-faire (liberalismo econômico); caráter 

essencialmente egoísta e individualista dos “homens” (seres humanos); e defesa incondicional 

da propriedade privada, da teoria do crescimento econômico e da teoria do valor trabalho. 

A chamada Economia Política da Cidade, ao deitar seu olhar sobre a empiria da 

cidade não poderia deixar de se fundamentar, portanto, no trabalho — mais precisamente na 

força de trabalho na condição de mercadoria (o trabalho assalariado), que conforma o núcleo 

essencial do modo de produção capitalista e da sociedade de classes, viabilizando e 

legitimando, social e institucionalmente, a apropriação da mais-valia social, bem como a 

acumulação e a centralização do capital. Os limites metodológicos da Economia Política da 

Cidade
20

 são também as fronteiras da própria relação social do capital. Elas estão cada vez 

mais explícitas no mundo contemporâneo, inclusive sua tendência à negação do “trabalho 

vivo”
21

 como fonte única da riqueza. Todavia, enquanto o modo de produção capitalista 

permanecer dominante ele lutará até o fim contra essa “desmedida do valor” 
22

, afinal de 

contas não se pode perder de vista que a sociedade capitalista é a sociedade do trabalho. 

Paradoxalmente, enquanto as relações do capital se mantiverem dominantes, a teoria do valor-

trabalho terá condições de oferecer instrumentos metodológicos válidos para a investigação 

científica da realidade. 

Friedrich Engels e Karl Marx incorporaram algumas das principais teses dos 

economistas políticos com a teoria do valor-trabalho, entretanto foram além ao 

compreenderem, minuciosamente, o funcionamento sistêmico e as tendências gerais do 

capitalismo, construindo, dessa forma, a Crítica da Economia Política. 

O capitalismo dá respostas cada vez menos eficazes — dentro dos seus marcos 

institucionais — às profundas e complexas contradições do presente, e vem travando, há 

algum tempo, uma árdua luta contra os “dragões” que ele mesmo criou. Como exemplo pode-

se citar o fato de que a humanidade nunca produziu tanta riqueza, que, no entanto, nunca 

esteve tão concentrada. Relatório divulgado pela Oxfan demonstra a atual crise de 

desigualdade em curso no mundo. Segundo dados do estudo, “Em 2015, apenas 62 indivíduos 
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21 
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detinham a mesma riqueza que 3,6 bilhões de pessoas. A metade mais afetada pela pobreza da 

humanidade”
23

. Tal concentração vem aumentando vertiginosamente nos últimos anos, senão 

vejamos: em 2010, 388 indivíduos se enquadravam nessa categoria, sendo que desde esse ano 

a riqueza das 62 pessoas mais ricas aumentou 45%, somando 1,76 trilhões, ao passo em que a 

riqueza da metade mais pobre da população mundial caiu em 38%, reduzindo-se em mais de 

um trilhão.  

No Brasil, o documento A distância que nos une (relatório também da Oxfan) revela 

que, no que tange ao patrimonialismo — característica estrutural marcante do nosso país —, 

“[...] a desigualdade de riqueza – bens materiais como imóveis ou propriedades, e bens 

financeiros como aplicações e ações – é ainda maior que a desigualdade de renda. 0,1% mais 

rico concentra 48% de toda riqueza nacional e os 10% mais ricos concentra 74%”
24

. Por outro 

lado, 50% da população possui somente 3% da riqueza do país. O capitalismo contemporâneo 

produziu uma concentração de riquezas simular ou até mais profunda que a do período pré-

capitalista. 

O período histórico atual é marcado por um acelerado processo de desenvolvimento do 

capital, expresso em termos de meios de produção, ciência, tecnologia, transporte, 

comunicação, mercado etc. Por outro lado, também caracteriza-se pelo que se pode chamar de 

“crise civilizatória”, a qual extrapola os limites econômico-financeiros e atinge todo o corpo 

social com a “produção destrutiva”
25

 do atual sistema de produção, distribuição e consumo, 

promovendo mais e mais desigualdade socioespacial e degradação ambiental, que são 

agravados pelos efeitos ecológicos, econômicos e sociais causados pelas mudanças climáticas. 

Eis o paradoxo contemporâneo: ao mesmo tempo em que detém meios técnicos e potencial 

crescente de desenvolvimento tecnológico, o capitalismo vive um impasse causado pela 

insolúvel e estrutural contradição entre esse mesmo desenvolvimento tecnológico e a 

demanda por força de trabalho. 

O atual período pode ser classificado como o do “grande paradoxo”, no qual as 

circunstâncias materiais, tecnológicas, informacionais e comunicacionais necessárias para a 

supressão das relações sociais do capital já estão colocadas. Contudo, a população humana se 

mantém disciplinada e presa a um modo de produção da vida que proporcionou sim avanços 

nas condições materiais de existência relativamente ao período pretérito, mas construiu 
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indicadores nítidos que apontam para uma situação de crise estrutural. Portanto, trata-se de 

um modo de produção que já não é mais capaz de dar respostas ao avanço das desigualdades e 

assimetrias sociais, econômicas, espaciais e de acesso à justiça, anulando ainda mais direitos 

sociais aniquilando da natureza a ponto de ameaçar, com o aprofundamento do processo de 

aquecimento global, a própria existência humana. 

A atual crise da civilização capitalista atinge as diversas instituições sociais, as quais 

se tornam progressivamente obsoletas frente às novas possibilidades criadas pela 

modernização — é o caso do Estado, do Parlamento, dos partidos, da Justiça e até mesmo 

daquelas que estão a se transformar efetivamente, como parece ser o caso da Igreja e da 

família patriarcal heteronormativa. A crise civilizatória é resultado dessa acumulação de 

crises, que vão muito além das faces financeira e das instituições que lhes dão sustentação. 

Ela inclui também uma crise ecológica global sem precedentes, que coloca em risco a própria 

existência humana ou, na melhor das hipóteses, que pode levar a humanidade a uma espécie 

de barbárie contemporânea. 

Outro elemento do período atual é o fato de que o ser social desenvolvido sob as 

relações do capital contrasta cada vez mais com os valores egoístas e individualistas que 

movem as relações sociais desse modo de produção. Assim, tal crise civilizatória desfez o véu 

da aparência do ser social alienado, possibilitando a formação da autoconsciência e abrindo 

uma janela, em tese, para o surgimento de um novo ser, dotado de uma característica especial 

que o diferencia do ser em decadência: o sujeito da sua própria história individual e coletiva 

como alternativa à extinção. O movimento de formação de uma metrópole revela a existência 

desse ser social de forma inquestionável. Isso quer dizer que, hoje, a humanidade vivencia um 

momento muito avançado da reprodução da existência coletiva, de forma que, no presente, 

ninguém seria capaz de reproduzir sua vida de forma individual. Em outras palavras, todos 

necessitam de todos para a reprodução da sua existência.  

Como já foi dito, temos que a maior particularidade do modo de produção capitalista é 

justamente sua universalidade, ou seja, a sua capacidade de espraiar-se por todo o globo 

terrestre e de submeter os lugares às suas leis históricas de reprodução. A supracitada 

interdependência ocorre, atualmente, em escala global. Assim como os seres humanos 

individualmente, no mundo atual, nenhum país pode ser completamente autônomo a ponto de 

abrir mão de sua relação com os demais — isso vale hoje mais ainda do que no momento da 

fantasia teórica e prática da tese do “socialismo em um só país”. 
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A proposição feita na ocasião da elaboração da  Dissertação de Mestrado
26

, qual seja, 

“ler” o desenvolvimento urbano em três dimensões — expansão, degeneração e transição — 

foi elaborada como uma metodologia inspirada no materialismo dialético para a apreensão 

totalizante (não total) da realidade urbana de Fortaleza. Nesse sentido, os elementos 

transitórios na ação do Movimento dos Conselhos Populares (MCP) mostraram-se 

insuficientes para os objetivos desta nova investigação ao não incorporar (e provavelmente 

não teria condições de fazê-lo no tempo de um Mestrado) a variável histórica, ou seja, uma 

leitura sobre a formação socioespacial da metrópole na atualidade. Limitei-me, naquela 

ocasião, a elaborar um capítulo denominado de “Elementos para uma noção da configuração 

territorial de Fortaleza no início do século XXI”. 

Esta tese vem a aprofundar essa proposta, com vistas a  a capacidade de análise e 

apreensão da produção do espaço para além das aparências, incorporando outras variáveis à 

investigação, mormente com a inclusão de uma pesquisa histórica que resultou em uma 

proposta de periodização sobre a formação da metrópole de Fortaleza. Apoia-se, para tal feito, 

nos conceitos de formação socioespacial
27

 e produção do espaço
28

, tendo como fio condutor 

uma noção construída de conflitos territoriais
29

 observando-se casos particulares. Sempre 

mantendo o escopo na construção de uma análise espacial de inspiração dialética, foram 

incorporados outros conceitos não trabalhados a contento anteriormente, a exemplo do 

conceito de território.  

Identificou-se, entrementes, que no interior dos estudos sobre Geografia Urbana as 

abordagens nessa área do conhecimento, em sua maioria, são dominadas por visões dualistas 

dos processos de expansão (vistas meramente enquanto afirmação da cidade), e tratando, 

quando muito, das problemáticas da segregação urbana e da degradação da natureza
30

. 

Entretanto, expansão não é solúvel no crescimento, pois se trata de transformação quantitativa 

e qualitativa do espaço urbano. Igualmente, não se trata apenas de segregação ou degradação, 

mas de degeneração, dimensão que inclui os dois primeiros processos e vai além ao sugerir os 

limites socioambientais da reprodução indefinida do capital sobre o espaço. 

A expansão da cidade pode ser analisada empiricamente, do ponto de vista formal. 

Porém, quando este objetivo é um fim em si, corre-se o risco de perder de vista a qualidade 

                                                 
26  

SOUSA, André Lima. Fortaleza por um fio - O espaço de transição e a experiência do Movimento dos 

Conselhos Populares. 2011. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Geografia, Centro de 

Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2011. 
27

  SANTOS, Milton. Da totalidade ao lugar. São Paulo: Edusp, 2008. p. 21-42. 
28

  HARVEY, David. A produção do espaço. São Paulo: Editora Annablume, 2002. 
29

  A segunda parte da presente tese é toda dedicada a este debate. 
30

  Esses dois conceitos são os mais utilizados nos livros e manuais de Geografia Urbana e de Economia 

Política da Cidade. 



27 

 

das relações que a circundam, não apreendendo o movimento do objeto investigado. Isso não 

invalida a investigação científica, uma vez que os elementos empírico-quantitativos 

contribuem para o entendimento de uma instância fundamental para construção do 

conhecimento. É a abordagem qualitativa que pode proporcionar o conteúdo da investigação, 

por contribuir com a revelação do significado das ações que mobilizam as circunstâncias. 

A dimensão da expansão socioespacial vai muito além do mero crescimento, pois se 

apresenta, sobretudo, como complexificação progressiva da configuração territorial, dos 

fluxos e como afirmação da cidade do capital, por intermédio de um movimento que tende à 

mercantilização dela
31

. Por sua vez, a dimensão negativa da degeneração socioespacial — 

predominante no mundo contemporâneo — e sua prevalência sobre as demais dimensões 

criou uma espécie de “barbárie contemporânea” cujas características estão presentes no meio 

urbano atual (degradação ambiental, poluição, produção da violência, do medo e 

recrudescimento da política carcerária e de repressão dos pobres, dentre outros), coexistindo 

com a dimensão da expansão. 

A degeneração urbana é produzida pela mesma racionalidade, no mesmo tempo-

espaço e de forma indissociável da dimensão da expansão. Ela seria, contudo, uma expressão 

de sua negação, ou seja, expressa uma das dimensões da formação socioespacial que está 

associada à decadência, expondo, assim, a possibilidade de um retrocesso extraordinário caso 

suas determinantes prevaleçam. 

Contudo, somente a análise dessas duas dimensões ainda seria insuficiente. Para 

avançar no percurso metodológico no campo da perspectiva dialética faz-se necessário 

verificar essa “totalidade em movimento” através de tempo, fatos, eventos, fenômenos, 

processos e períodos. Isso requer identificar os elementos transitórios que são produzidos no 

seio dessa realidade, visando atingir a essência da produção socioespacial e fundamentando-se 

no pressuposto da transitoriedade histórica. Para tanto, é preciso questionar o “espaço banal” e 

enfrentar as certezas, o “natural” e as verdades. 

Tendo isso em vista, chegamos a um problema teórico que se expressa da seguinte 

forma: é possível identificar, no contexto do modo de produção capitalista do espaço, 

elementos que sugiram a superação da própria formação socioespacial do capital? Considera-

se que tal superação pode expressar um avanço ou um retrocesso em relação ao meio social 

atual. Assim, chega-se a três problemas práticos: a) como se expressa a dimensão da 

afirmação e expansão da cidade de Fortaleza?; b) que elementos deslindam os limites da atual 
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forma de produção do espaço em Fortaleza? e; c) que elementos da produção do espaço da 

metrópole de Fortaleza sugerem uma superação da produção capitalista do espaço nos dias 

atuais? Isto posto, busca-se, aqui, dialogar e propor respostas para esses problemas por 

intermédio de uma leitura particular da formação da metrópole e por meio do debate acerca 

dos conflitos territoriais atuais que foram escolhidos para investigação. 

A humanidade vive um grande paradoxo. Se por um lado, após mais de 200 anos do 

capitalismo ter atingido sua maturidade enquanto modo de produção — muito pouco em 

termos históricos —, por outro, o sistema e a humanidade vivem uma agonia com o 

acirramento de suas contradições centrais, que se acumulam no tempo e deixam marcas no 

espaço, a saber: a) a contradição capital-trabalho, que aliena a riqueza em favor de uma classe 

e gera desigualdades crescentes e b) a contradição capital-natureza, cujas dinâmicas dos ciclos 

de produção e reprodução são inconciliáveis no longo prazo. Portanto, conclui-se que, no 

período atual, utopia e distopia caminham necessariamente juntas, sendo que esta tem 

prevalecido sobre aquela. Esta é uma das grandes características do paradoxal mundo 

contemporâneo do início de século XXI. 

A base material criada sob o meio social capitalista a partir de determinado período do 

seu desenvolvimento, ao socializar a produção de riquezas e a reprodução da vida humana, 

reúne as condições objetivas para a superação do próprio padrão de reprodução socioespacial 

do capital. Essa mesma base regida pela lógica do capital transformou as forças produtivas em 

forças destrutivas do trabalho vivo e da natureza, fazendo aumentar extraordinariamente a 

concentração de riqueza e intensificando a degradação ambiental. 

O desenvolvimento do capital, anteviu Marx, abre uma brecha para o “desvio”, para a 

descontinuidade do próprio capitalismo, entendida como uma forma histórica de expressão do 

capital. O que será feito dessa base tecnológica é uma história a ser contada e que está em 

aberto. A crise estrutural do capital e a decadência do capitalismo tornam urgente o 

desenvolvimento de um campo científico voltado para a apreensão dos elementos do vir a ser 

socioespacial — aqui chamados de “espaços transitórios”, ou “espaços de transição”. 

Os dois conflitos territoriais
32

 que serão analisados nesta investigação foram 

escolhidos por sua representatividade frente aos diversos outros conflitos que ocorreram em 

Fortaleza neste início de século XXI. Todos representam, historicamente, sínteses 

determinadas de arranjos e rearranjos da produção capitalista do espaço e dos diversos agentes 

que disputam os territórios da cidade. Se é do conflito que nasce o novo, faz necessário dar 
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atenção especial aos conflitos territoriais contemporâneos, bem como ao seu papel na 

formação socioespacial da cidade, fazendo uso de construções teóricas e metodológicas que 

permitam adentrar a substância deles. Considera-se, aqui, que o conflito é a dimensão espacial 

dos processos de apropriação do espaço e da produção dos territórios. Ele é a aparência e não 

a essência do fenômeno. 

Espaço e tempo são instâncias inseparáveis. Milton Santos nos ensinou, na introdução 

de sua principal obra: A natureza do espaço, que a ideia de período e periodização constituem 

um avanço na busca pela união espaço-tempo. O desafio de desenvolver uma periodização 

espaço-temporal do processo de formação de Fortaleza requereu cuidados muito especiais, 

pois, como nos lembra o autor, “Tal periodização é tanto mais simples quanto maior a escala 

do estudo (os modos de produção existem à escala mundial), e tanto mais complexas e capaz 

de subdivisões quanto mais reduzida é a escala”
33

.  

Por sua complexidade, o estudo da escala metropolitana requer rigor metodológico 

como forma de se evitar ser demasiadamente arbitrário no esforço de sua leitura. Dessa forma, 

foi feito uso de uma técnica de pesquisa denominada “Tabela de Sucessões e Coexistências”, 

a qual permitiu identificar e classificar as principais variáveis que influenciaram na formação 

socioespacial de Fortaleza. Ademais, facilitou a visualização dos eventos mais representativos 

que a influenciaram. Como nos lembra o geógrafo, “[...] formação é forma em movimento”
34

. 

Se a formação de uma metrópole é particularidade, não se deve perder de vista que o 

espaço é totalidade a partir da qual aquele pode ser cindido com a finalidade de análise. A 

necessária compreensão sobre a ocorrência de eventos locais só é possível quando vinculada a 

uma proposta de leitura mais ampla que leve em consideração a formação do capitalismo em 

escala internacional. Milton Santos
35

 tem razão quando diz que “[...] o que dá universalidade 

aos eventos não é apenas o seu acontecer, mas sua imbricação”, assim como quando fala que 

“Os eventos são individuais, mas não há eventos isolados. Eles são inter-relacionados e 

interdependentes e é nessas condições que participam de situações”. O desafio da pesquisa, 

portanto, vai muito além de descrever um conjunto de eventos locais com a finalidade de dar 

consistência empírica à pesquisa científica se esses não forem analisados em sua relação com 

o movimento do conjunto dos eventos em comparação com as demais escalas. 

O movimento de constituição do ser social é aquele no qual os seres humanos tornam-

se progressivamente dependentes uns dos outros na reprodução de sua existência; ele faz com 
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que nenhum ser humano possa reproduzir sua vida de forma individual. No mundo 

contemporâneo, o meio urbano metropolitano latino-americano é um laboratório vivo da 

investigação científica, por ser esse o meio que detém mais objetos técnicos, fluxos e 

concentração de seres humanos, por isso, é o mais complexo, dado que, nele, a constituição 

do ser social do capital encontra-se na sua forma mais desenvolvida. 

Como meio para se reconstruir a história de Fortaleza, privilegiando seus aspectos 

econômicos, sociais e espaciais, foi feito uso de uma técnica de pesquisa denominada: Tabela 

de Sucessões e Coexistências Socioespaciais
36

, que consiste em criar (como o próprio nome já 

diz), uma tabela em que estão colocadas, sucessivamente, em suas linhas, o referencial 

temporal da pesquisa em termos de anos e, nas colunas da tabela, as variáveis que coexistem, 

ou seja, que ocorrem simultaneamente no espaço. Após a montagem da tabela em arquivo do 

programa Excel, foram realizadas leituras de livros sobre a cidade e o estado do Ceará, 

momento em que foi realizado o levantamento dos eventos que, aos poucos, foram 

alimentando a tabela. Após isso, as células que continham os eventos considerados mais 

representativos (eventos-chave) de cada variável foram destacadas em cor diferenciada e, por 

fim, foi possível perceber os momentos de maior ocorrência desses eventos-chave, que 

constituíram períodos da formação da cidade. 

Nas colunas das coexistências, foram colocadas as variáveis que são consideradas 

fundamentais para a compreensão da formação socioespacial de Fortaleza, são elas: a) 

crescimento populacional; b) ocorrência de eventos climáticos e migração; c) planos 

urbanísticos; d) infraestrutura e transportes; e) desenvolvimento institucional, legislações e 

controle territorial; f) temas de história econômica; g) degradação ambiental; h) habitação e 

mercado imobiliário; e i) (re)resistência popular, movimentos sociais e luta de classes. Tais 

variáveis, que influenciam a formação socioespacial da metrópole, mantêm entre si uma 

relação de mútua determinação, e uma particular combinação delas em dados momentos 

proporcionou a identificação dos períodos. 

A construção dessa tabela, que permitiu tal reconstituição — mesmo que nunca total — 

da formação de Fortaleza trouxe elementos para melhor compreensão dos quatro conflitos 

territoriais contemporâneos escolhidos para a análise. Por intermédio da técnica utilizada 

também foi possível obter as informações necessárias para fazer uma leitura crítica da 

economia política da cidade e do espaço urbano da cidade em questão. 
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Como resultado da aplicação da técnica da Tabela de Sucessões e Coexistências, 

chegou-se a uma proposta composta por 3 (três) grande períodos, subdivididos em 6 (seis) 

subperíodos que compõem o processo de formação do território onde se encontra a metrópole 

ora em estudo, desde antes da chegada do elemento europeu até os dias atuais. Os três grandes 

períodos que compõem a formação da cidade são: a) o da cidade antiga; b) o da cidade do 

capital; e c) o da metrópole distópica. Nesta tese foi dada ênfase ao momento que vai da 

transformação da cidade antiga à consolidação da cidade do capital até a formação atual da 

metrópole distópica. Em termos temporais, isso engloba o período que vai de meados do 

século XIX ao início do século XXI. Para melhor compreensão, segue abaixo uma descrição 

sucinta dos seis períodos desvelados a partir desta pesquisa. 

O primeiro período é visto como o momento anterior à chegada do elemento europeu, 

no qual somente existiam tribos indígenas no território em questão. Interessa, neste momento, 

perceber o modo de vida, os costumes e a organização social indígena. No período que 

abrange os anos de 1500 a 1654 vivenciou-se as primeiras tentativas de conquista por parte do 

elemento europeu, com duas tentativas de construção de um forte às margens do rio Ceará e a 

construção do Forte Schoonemborck, holandês, que posteriormente foi dominado por 

portugueses e rebatizado para Fortaleza de Nossa Senhora de Assunção, marco zero de 

desenvolvimento da cidade. 

O segundo período compreende os anos de 1655, com a viabilização do 

desenvolvimento de Fortaleza a partir do controle militar do território pelos portugueses e 

finaliza-se com a separação da capitania do Ceará da de Pernambuco, em 1799. Marcam esse 

período o início da expansão da economia do gado e do charque, a criação e posterior 

extinção dos povoados indígenas administrados pelos padres jesuítas, além da criação das 

Vilas. A separação administrativa do “Siará Grande” de Pernambuco marca o fim deste 

período, com o desenvolvimento institucional que ocorre após o desmembramento. Tal fase 

marca também o início da formação da “cidade antiga”. 

O terceiro período, no decurso do desenvolvimento da “cidade antiga”, compreende os 

anos que vão de 1800 a 1850. É o momento em que aparece a cidade propriamente dita, ainda, 

hegemonicamente, dominada por relações e formas de propriedade pré-capitalistas, em que o 

sertão domina a cidade, mas cujos elementos da cidade moderna coexistem e se fortalecem a 

partir das mudanças na economia do charque e no surgimento da economia do “ouro branco” 

(o algodão), cuja exportação foi monopolizada por Fortaleza. Outra característica importante 

desse período é o início da inserção da cidade ao comércio nacional — sobretudo com o Rio 

de Janeiro, capital do país — e internacional, com o início das rotas para Lisboa, Londres e 
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Paris. É quando ocorre a primeira grande aceleração do crescimento populacional. 

De meados do XIX até a década de 1930 temos o quarto período, com o início da 

construção das condições que resultaram no processo de modernização da cidade, entendida 

como desenvolvimento da “cidade do capital”. São características deste período o avanço do 

processo de mercantilização da vida na metrópole, em especial com o início da transformação 

das terras devolutas do entorno da cidade, em terra loteada, propriedade privada urbana, que 

antes se encontravam, majoritariamente, na condição de valor de uso, inclusive as terras dos 

antigos aldeamentos indígenas. É nessa época que surgem os primeiros planos urbanísticos 

fortemente influenciados pelo modernismo europeu e pelas reformas que o Barão de 

Haussmann realizou na capital da modernidade: Paris. Conforme veremos, esse momento 

também ficou conhecido na historiografia como Bélle Époque, e exerceu forte influência 

sobre os costumes da elite local. Data do início desse período o surgimento das primeiras 

favelas. Estavam, pois, criadas as bases para a consolidação da “cidade do capital”. 

O quinto período é o momento da consolidação da “cidade do capital”. Os anos que 

vão de 1930 a 1990 fecham a transição rumo à completa privatização da terra, com o 

loteamento total dos territórios da cidade e dos municípios circunvizinhos. Fortaleza cresce, à 

época, rapidamente para os lados e para cima. É o momento da segunda grande aceleração do 

crescimento populacional. A industrialização e novamente a seca foram fatores de atração de 

grandes contingentes de população fugidas das péssimas condições de sobrevivência no 

campo. O acelerado crescimento populacional é acompanhado também por uma forte 

segregação socioespacial, com a mudança de centralidade da cidade em direção ao leste e ao 

sudeste. O emergente mercado de terras é exemplar para o desvelamento de tal processo. A 

“cidade do capital” produz uma formação socioespacial qualitativamente diferente da antiga 

cidade, ou “cidade antiga”, que deixa suas marcas como rugosidades impressas no espaço 

pela arquitetura de antigas e cada vez mais raras construções. 

Por fim, no sexto período, temos a cidade contemporânea, a “Fortaleza distópica”, de 

perfil capitalista neoliberal, em seu momento pós-industrial, reflexo de um período histórico 

marcado pela nitidez dos limites da produção capitalista no que diz respeito à crise estrutural 

do capital, sobretudo pelo acirramento da contradição capital e trabalho e pela crise ecológica 

que atinge escala global a partir das mudanças climáticas. O período é marcado também por 

uma nova etapa do processo de segregação, com a expulsão de populações pobres 

remanescentes das áreas nobres ou áreas que são objeto de valorização de um mercado 

imobiliário — o qual, por sua vez, encontra-se na fase financeira e oligopolista. Destaca-se, 

nesse período, uma nova forma de produção do espaço metropolitano, representada pelas 
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incorporadoras. Isso ficará nítido no estudo dos conflitos territoriais contemporâneos. 

Para analisar esse último período foram escolhidos dois dos quatro principais conflitos 

territoriais ocorridos nos últimos 15 anos na cidade de Fortaleza, a saber: a construção do 

estaleiro sobre a Praia do Titanzinho (no bairro do Serviluz) e a a construção do Acquário 

Ceará, nas intermediações da Praia de Iracema (Poço da Draga). Os conflitos territoriais são 

eventos privilegiados para a identificação de elementos do espaço transitório, ou espaço de 

transição. Por intermédio deles, vamos tentar responder ao problema central desta pesquisa: 

quais elementos presentes na produção capitalista do espaço de uma metrópole como 

Fortaleza apontam para a superação da própria produção capitalista do espaço?  

  

 



34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE I – DA CIDADE DO CAPITAL À PRODUÇÃO DA METRÓPOLE 
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2 URBANIZAÇÃO E MERCANTILIZAÇÃO DA CIDADE 

 

2.1 Introdução 

 

 Conforme exposto no capítulo anterior, por intermédio da Tabela de Sucessões e 

Coexistências foram identificados três grandes períodos da formação socioespacial da cidade 

de Fortaleza: a) cidade antiga, b) cidade do capital e c) metrópole distópica. Esta parte da tese 

é dedicada a debater as circunstâncias que levaram à transição entre a “cidade antiga” e a 

“cidade do capital”, que compreende um período fundamental da formação de Fortaleza, qual 

seja, da segunda metade do século XIX até mais ou menos a década de 1930, quando já estava 

consolidada a perspectiva da cidade do capital, isto é, quando as relações universais próprias 

desta forma específica de reprodução da existência humana, as relações capitalistas, já 

determinavam o ritmo e a dinâmica da formação do espaço urbano e da cidade. 

 A noção de “cidade antiga”, usada para designar um dado período da cidade de 

Fortaleza, aparece em muitos autores consultados, nas gerações do passado e do presente. O 

tom bucólico e nostálgico surge, não raras vezes, como forma de expressar uma “[...] saudade 

de um tempo que não volta mais”. Contudo, é interessante perceber que o momento da 

formação da cidade antiga coincidiu com um “mundo” de novidades que chegavam por 

intermédio de novas relações sociais, novas formas de produção de espacialidades, 

incorporação de novas de técnicas e das novas teorias modernistas e funcionalistas do 

planejamento urbano, vindas da Europa junto com as mercadorias industrializadas que 

atravessavam os oceanos. Em outras palavras: o que muitos autores chamam de “cidade 

antiga” significa, na verdade, o momento da proliferação de vetores modernizantes no 

território que hoje abriga Fortaleza. 

  Portanto, por “cidade antiga” deve-se compreender o momento no qual ainda não era 

possível falar de hegemonia territorial urbana sobre as relações de produção que caracterizam 

especificamente o espaço rural. Tais relações prevaleceram até meados dos oitocentos na 

cidade de Fortaleza e em terras adjacentes. Importa afirmar que o sentido da hegemonia 

significa muito mais do que uma forma de “dominação direta”. É, na verdade, uma 

complementariedade dialética, na medida em que — como veremos nos tópicos a seguir — o 

rural produz a cidade tanto quanto o urbano se autoproduz enquanto espaço central dos 

negócios e das finanças, alimentado pela renda e pelo patrimônio proveniente do meio rural. 

A partir da década de 1850 começou a ficar cada vez mais nítido que as 

transformações que estavam a ocorrer naquele território apontavam para a consolidação de 
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um “projeto de cidade” que necessitava se expressar enquanto poder local e, portanto, tinha 

que desenvolver a sua institucionalidade. No âmbito das cidades, as Câmaras Municipais, a 

Ouvidoria e a instituição responsável pela cobrança dos impostos foram as primeiras formas 

de institucionalidade colonial no âmbito local. Em 1726, Fortaleza foi reconhecida enquanto 

vila, a Vila de Fortaleza de Nossa Senhora de Assunção, e logo após a Proclamação da 

Independência foi elevada à categoria de cidade, mais especificamente em 1823, por meio do 

decreto do Imperador D. Pedro I, denominando-a de Fortaleza de Nova Bragança. 

Sugiram, nesse período, os primeiros cartórios de emissão de títulos de propriedades 

mobiliárias e imobiliárias, intensificando o processo de entesouramento que, por sua vez, 

metamorfoseado em ações de crédito no mercado, deram impulso fundamental para a 

produção do espaço urbano na cidade de Fortaleza. Além disso, a determinação do 

pressuposto jurídico da propriedade privada colocava o território de então em sintonia com a 

modernidade ocidental, com o núcleo fundador da civilização do capital, inserindo Fortaleza 

na malha expansiva de territórios integrados às relações do capital. Pode-se dizer que, de 

meados do século XIX em diante, mesmo ainda sob relações colonialistas, as terras 

correspondentes à metrópole de Fortaleza já se encontravam subsumidas às relações e à 

ideologia  capitalista. 

O intercâmbio possibilitado pelo comércio internacional, a imposição de modelos 

urbanísticos a serem copiados (modernista-funcionalista, a prova de barricadas, “a la” Barão 

de Haussmann), a transferência de tecnologias, modas, costumes, de uma racionalidade e de 

um modelo de Estado “importado” dos países capitalistas acabaram por delinear, pouco a 

pouco, os contornos da cidade tal qual a conhecemos. Revisitar essas “variáveis” que 

influenciaram decisivamente a formação socioespacial de Fortaleza no passado nos obriga a 

identificar — dentre inúmeros fatos, eventos e processos — quais são os mais representativos 

e que, somente analisados em seu conjunto, podem nos fornecem as chaves para a 

compreensão da produção do espaço urbano-metropolitano no início do século XXI. Esta 

parte da tese é dedicada aos primórdios do processo de urbanização de Fortaleza até o 

momento de sua consolidação, no começo do século XX. 

 

2.2 Dinâmica econômica e a produção do espaço 

 

A segunda metade do século XIX é conhecida na história econômica como um período 

de forte expansão e consolidação do modo de produção capitalista, sobretudo na Europa e nos 

Estados Unidos. Isso aconteceu como resultado dos avanços dos meios de produção oriundos 
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da segunda Revolução Industrial, assim como do aumento da prática do comércio 

internacional. Prosperidade era a palavra de ordem, e a melhora das condições materiais 

levava à crença de que o capitalismo conduzia a humanidade ao equilíbrio e à harmonia. 

Dessa forma, surgiram novas teorias que desconsideravam o papel da força de trabalho na 

produção da riqueza e adotavam uma visão utilitarista da teoria do valor. De acordo com essas 

“novas teorias”
37

, não seria a força de trabalho o determinante do valor das mercadorias, mas 

a utilidade marginal delas.  

A tentativa de abandono da teoria do valor-trabalho em direção a uma teoria do valor-

utilidade visava encobrir o papel central que a classe trabalhadora exercia na produção da 

riqueza social, bem como negava a própria existência das classes sociais, deslegitimando 

parte importante do legado teórico e intelectual de seus precedentes da Escola da Economia 

Política Clássica, segundo David Ricardo — a análise do desenvolvimento econômico a partir 

do estudo acerca da distribuição da riqueza entre as classes sociais —, entendida como o 

objetivo maior da Economia Política. A uma só vez, a nova Escola Utilitarista, ou 

Neoclássica, cujas principais obras datam do último quarto do século XIX, tentava impedir a 

proliferação de outras teorias da realidade socioeconômica, consideradas ainda mais 

“perigosas”, pois não somente reconheciam a existência das classes sociais como tinham nelas 

um elemento fundamental de análise. Destacando os conflitos de classes como fundamento 

dinâmico, referimo-nos ao outro lado da crítica da Economia Política, representado pelo 

método materialista-dialético de Karl Marx e Friedrich Engels, contemporâneos dos 

neoclássicos. 

A dinâmica do mercado mundial inundou os lugares com mercadorias industriais e 

consolidou o seu poderio a partir do desenvolvimento do mercado financeiro. As trocas 

desiguais entre países industrializados com o “novo mundo” foram um mecanismo eficaz que 

promoveu a transferência sistemática de riquezas entre os territórios. Foi também um 

momento em que se agudizou ainda mais a concentração e a centralização progressiva do 

poder político no Estado. O surgimento de grandes cidades, sobretudo, no continente europeu, 

foi resultado direto da expansão desse mercado mundial. As primeiras grandes metrópoles 

surgem na alvorada do capitalismo, principalmente como grandes centros comerciais, muito 

antes do surgimento de qualquer resquício de urbanidade em nosso território de análise. 

 São os homens de negócios dessas prósperas cidades capitalistas que irão criar meios 
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  Nova enquanto ciência dominante, porém, sabe-se que a teoria utilitarista já se fazia presente, como 

fragmento ainda não sistematizado, nos escritos dos pensadores antigos e mesmo nos clássicos, mesmo não 
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Carlos Menger são exemplos de economistas neoclássicos, também conhecidos como “marginalistas”. 
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de capturar o mais valor de territórios tão distantes como as colônias das Américas e África, e 

com o Brasil não seria diferente. Na análise dos negócios e intercâmbios realizados entre a 

cidade de Fortaleza e os grandes centros urbano-comerciais do capitalismo, são flagrantes os 

mecanismos de transferência de riquezas entre esses territórios, dada a  diferença abissal entre 

eles no que tange ao desenvolvimento técnico e institucional, conforme veremos mais adiante. 

Ao sul global, no Brasil da segunda metade do século XXI, esses vetores de 

modernidade ainda conviviam com relações sociais de produção não-capitalistas: o trabalho 

escravo e todo o mercado desenvolvido em torno dele. O Ceará sofreu influência desses ditos 

“anos gloriosos” do capitalismo de muitas formas, entretanto, o arquiteto José Liberal de 

Castro é taxativo ao dizer que “[...] a vida, que se poderia chamar de urbana, na colônia, ficou 

reduzia a umas poucas vilas e cidades, e assim mesmo quando se chega a segunda metade do 

século XIX”
38

. 

Para se ter uma ideia da disparidade existente entre os grandes centros comerciais de 

então em relação ao nosso território de análise, “Em fins do século XVI e início do século 

XVII, quase todas as grandes cidades da Inglaterra, França, Espanha e dos Países Baixos 

(Bélgica e Holanda) já se tinham transformado em prósperas economias capitalistas, 

dominadas pelos mercadores capitalistas”
39

. Enquanto isso, nesse mesmo período, o território 

equivalente à cidade de Fortaleza foi dominado por tribos indígenas — muitas delas vindas de 

lugares distantes, de onde foram removidos ou expulsos por colonos estrangeiros, tal como 

ocorreu nos estados Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia e Maranhão. As primeiras 

tentativas de conquista do território “siarense” só se deram no início do século XVII, e mesmo 

essas foram fracassadas, conforme visto anteriormente. Daí pra frente, entre idas e vindas, 

somente a partir do final do século XVIII é possível afirmar que a Província do Siará estava 

dominada por brancos europeus, após o extermínio de, talvez, centenas de milhares de índios 

foram expulsos para que as terras em que viviam pudessem, finalmente, tornar-se produtivas. 

Na ideologia cada vez mais em voga no período
40

, deveriam ser consideradas produtivas 

somente aquelas terras que geravam renda ao seu proprietário, o que pressupunha, por sua 

vez, a consolidação do regime de propriedade privada, em detrimento do regime de 
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permaneciam nas mãos de indígenas, que se recusavam a trabalhar para o colonizador, tais terras eram 
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propriedade tribal ou comunal. 

Por ter sido um dos últimos territórios do Nordeste a ser ocupado pelo elemento 

europeu, o “Siará”, “terra de ninguém” — pois improdutivo aos olhos do mercantilismo 

europeu — serviu de abrigo para diversas tribos, as quais foram expulsas de seus territórios 

originários. Além disso, pode-se imaginar, serviam de “reserva de mercado” que, mais cedo 

ou mais tarde, seriam colonizadas. O território “siarense” foi o ponto de encontro de muitas 

tribos que lutaram por sobrevivência e territorialização. Essas tribos, sentindo seu espaço cada 

vez mais como objeto de disputa, seja em função das tribos das províncias vizinhas que foram 

expulsas de seus territórios e que viam o Siará como “território livre de europeus”, seja 

oficialmente
41

, a partir de 1603, pela ameaça do homem branco.  

Elas pelearam entre si mas também cooperaram, ora entre as tribos, ora com o 

elemento europeu contra outras tribos, ora com determinadas procedências de europeus (se 

portugueses, holandeses ou franceses) contra europeus de outras procedências etc. Não se 

deve romantizar e nem buscar uma coerência nas estratégias de sobrevivência indígena, afinal 

eles agiam de acordo com os seus interesses coletivos específicos, que nem sempre 

convergiam entre si. Foi assim que, unificados, atacaram os Fortes São Tiago e São Sebastião 

para expulsar portugueses, fizeram aliança com os holandeses para a expulsão dos 

portugueses — ação essa que deu origem a construção do Forte Shonemborck (marco 

fundador da cidade) — e, poucos anos depois, juntaram-se aos portugueses para a expulsão 

definitiva dos holandeses do território cearense
42

. Outro célebre evento histórico foi a 

construção de uma confederação indígena que, em armas, tentou retomar o seu território, 

expulsando os brancos do Ceará. Esse evento deu origem ao termo “guerra dos bárbaros”, que 

durou cerca de 50 anos e rendeu milhares de mortes de ambos os lados. 

A contradição entre índios e europeus aumentou ainda mais com a expansão da 

primeira fonte de acumulação não extrativista que se desenvolveu no Ceará: a criação de 

gado, a qual, tida como a primeira forma de acumulação de riquezas
43

, logo assumiu um papel 

preponderante na economia e no sistema de povoamento da terra, cuja posse demandou a 

guerra e o extermínio de índios. A invenção do charque, obtido por meio da salga da carne
44

, 
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modificou as condições de vida na Capitania. Foi naquele momento que surgiu a rede de 

cidades cearenses que se formaram em interação com a capital: Aracati, Icó, Sobral, Crato etc. 

Tal economia, que originou o termo “civilização do gado”, foi a principal atividade 

econômica do Ceará ao longo dos séculos XVII, XVIII e parte do XIX. 

A economia baseada na criação do gado é uma dos elementos-chave para a 

compreensão do modus operandi da formação da propriedade familiar no Ceará colonial. A 

passagem a seguir, que consta no livro Pequena história do Ceará, de Raimundo Girão, é 

representativa disso: “O couro era o boi. O avanço colonizador ganhava terreno, fincando 

currais onde antes somente pisava o índio bravio. E cada curral iria ser uma fazenda, que se 

garantia juridicamente com a obtenção da sesmaria ou data”
45

. Essa passagem elucida a forma 

como avançavam as fazendas de criação de gado, que expulsavam as tribos para lugares cada 

vez mais ermos. Essa prática era muitas vezes estimulada por uma espécie de “premiação” por 

parte da Coroa portuguesa, que concedia sesmarias ou data aos posseiros de fazendas 

consolidadas. E assim as fazendas iam se multiplicando, umas maiores, outras menores, sem 

delimitação exata, o que rendia, frequentemente, conflitos por terra entre famílias de 

proprietários fundiários, ocasionando muitas mortes de membros de famílias “em guerra” 

declarada. 

Ainda de acordo com Raimundo Girão, nas fazendas, a configuração de classes se 

dava da seguinte forma: “senhores”, “agregados” e “operários campesinos”. As relações eram 

não-capitalistas, dado que inexistia o assalariamento no processo de criação: “O regime de 

trabalho, nas fazendas, não exigia, por sua natureza, o salário em dinheiro. O dono da fazenda 

‘sustentava’, de comida, casa e roupa, em troca de contribuição pessoal do trabalhador, na 

maioria seu compadre ou afilhado”
46

. De acordo com a atual legislação brasileira, a relação 

descrita acima por Girão configura trabalho escravo. A odiosa prática, entretanto, era 

corriqueira no período, mesmo entre trabalhadores ditos livres. Sabe-se, entrementes, que 

apesar de desumanizante, tampouco a mesma foi suprimida da economia contemporânea. 

Como o Ceará só foi ocupado a partir do início do século XVII, os conflitos com as 

tribos indígenas já presentes naquele momento se intensificaram proporcionalmente ao 

                                                                                                                                                         
elevado à categoria de vila com o nome de Santa Cruz de Aracati, hoje, cidade do Aracati. A vila de Santa 

Cruz do Aracati veio a tornar-se o mais movimentado e rico empório de transações da Capitania, muito 

especialmente passada a época anual das chuvas, quando se facilitavam as viagens das boiadas e cavalhadas 

e dos carros de boi transportando do interior couros, vaquetas, solas e pouco algodão, e voltando para as 

fazendas carregados de sal e outras mercadorias (relações de escambo)”. GIRÃO, Raimundo. Pequena 

história de Fortaleza. Fortaleza: Editôra do Instituto do Ceará, 1962. p. 121-122. 
45
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crescimento do número de fazendas que surgiram ao longo dos séculos XVIII e XIX — os 

exemplos do massacre indígena são fato na biografia
47

. Uma síntese de alguns dos principais 

conflitos ocorridos do final do XVII e início do século XVIII foi elaborada pelo historiador 

Raimundo Girão: 

 

Ficaram tristemente registradas na história do povoamento cearense, afora outras de 

menor vulto, as expedições ordenadas a 3 de dezembro de 1666 pelo Capitão-mor do 

Ceará, João de Melo de Gusmão; em 26 de maio de 1691 por Tomás Cabral Olival; 

em 1708, contra as tribos do Icós, Cariris, Cariús, Carateús e outras confederadas; 

em 1713, para combate aos Paiacus, que haviam invadido Aquiraz, e aos Acaraú; em 

1721, contra os Jenipapos, em Russas que, subindo o Jaguaribe, foi empurrando os 

indígenas até o Piauí.
48

 

 

Uma vez “limpo o terreno” da presença de indígenas da Bacia do Jaguaribe, essa 

região conquistou grande influência econômica em função da produção pecuária. Aracati 

obteve papel de destaque porque foi a cidade de vida econômica mais dinâmica do Ceará ao 

longo do século XVIII e início do XIX. As casas de salga e exportação de carnes encontraram 

na região do Vale de Jaguaribe, a leste de Fortaleza —  além do Aquiraz — , condições 

excepcionais de desenvolvimento. Para ela correram as boiadas dos Inhamuns, campos do 

Banabuiú e Quixeramobim. De lá saíram também carne para alimentar estados como Bahia, 

Pernambuco e Rio de Janeiro. 

O gado vivo ainda encontrava diversas dificuldades: o seu transporte fatalmente 

acabava por “roubar” algumas arroubas do peso do animal, assim como os subsídios de 

sangue que eram pagos reduziam o lucro das boiadas. Em meados do século XVII, uma nova 

técnica de beneficiamento da carne veio a exercer forte influência na economia cearense: 

trata-se do charque, que consiste, basicamente, em corte, salga e exposição da carne ao sol, o 

que fazia com que o produto pudesse ser transportado por enormes distâncias e por um longo 

tempo, sem deterioração, vendido em tassalho ou em postas. De acordo com Girão, “Não se 

sabe ao certo quando principiaram a funcionar as charqueadas do Ceará, mas é fora de 

dúvidas que datam da época anterior a 1740 e surgiram primeiramente no arraial São José do 

Pôrto dos Barcos, depois elevado à categoria de vila com o nome de Santa Cruz do Aracati, 

hoje, cidade do Aracati”
49

. 

O charque foi, ao longo de todo o século XVIII e parte do XIX, o principal produto de 

exportação do Ceará. Na história econômica cearense é possível afirmar que a duração da 

“indústria do charque” formou um ciclo próprio, que passou ao Rio Grande do Norte e Piauí. 
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Contudo, com a exploração do charque no extremo sul do Brasil
50

, especificamente no estado 

do Rio Grande do Sul, as oficinas jaguaribanas entraram em declínio e os mercados 

consumidores passaram a ser abastecidos pelas oficinas de charque da Parnaíba e Rio Grande 

do Sul.  

Aracati manteve seu destaque na rede de cidades cearenses até meados do século XIX. 

Além do comércio do charque, o escambo era outra atividade econômica muito praticada no 

período em debate, passadas as épocas de chuvas, quando se viabilizavam as viagens das 

boiadas, do cavalos e carros de boi, os quais transportavam couro, carne, solas, algodão e 

outras mercadorias a outras localidades e de lá voltavam carregados de sal e outras 

mercadorias. 

As oficinas de salga entraram em decadência a partir do final do século XVIII por 

causa do fenômeno climático das secas de 1777-1780 e de 1790-1793:  

 

As crônicas nordestinas estão prenhes de alusões a esta sêca, chamada vulgarmente 

sêca grande ou cumprida que, matando os rebanhos quase inteiramente, liquidou em 

definitivo o comércio das carnes. [...] com o decorrer do ano a pecuária cearense se 

recompôs, mas as exportações das carnes conservadas duma vez por tôdas se 

extinguiram.
51

 

 

Ao longo dos séculos XVIII e XIX, a “economia agropastoril” deu a dinâmica da 

formação do espaço, e a grande mercadoria era o gado. Importa ressaltar que o ciclo 

econômico que coexistiu com pastoril e veio a obter importância crescente na economia 

cearense foi o do algodão, cuja contribuição foi decisiva para proporcionar as condições para 

a emergência do urbano no Ceará. Esse fenômeno somente concretizou-se, efetivamente, a 

partir da segunda metade do século XIX, como já foi dito, com o comércio internacional, pois 

organizou-se em Fortaleza o comércio exportador do algodão, ampliando o raio de projeção 

da cidade para além das zonas produtoras de Uruburetama e Baturité, chegando ao oeste e sul 

do estado, acompanhando a própria cultura algodoeira. 

 No final do século XIX, a Guerra de Independência dos Estados Unidos prejudicou um 

dos principais fornecedores de algodão da indústria inglesa. Isso beneficiou a economia do 

Ceará, que passou a exportar uma quantidade cada vez maior do produto, que era produzido 
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em terras não muito distantes de Fortaleza. Foi naquele momento que o porto, de mero 

ancoradouro de embarcações passou a ter uma função mais importante na formação da 

metrópole ora em estudo. O novo papel que a capital assumiu, de centro exportador, 

alavancou a importância da cidade na rede urbana cearense. Isso, somado ao declínio da 

economia do charque, fez com que Fortaleza assumisse, progressivamente, no decorrer do 

século XIX, a posição de principal centro urbano do estado, tornando-se um território com 

grande poder de atração de populações vindas do interior. 

Nas últimas décadas do século XVIII, autoridades, produtores e comerciantes 

intensificaram as solicitações à Coroa pela emancipação do Ceará em relação à Pernambuco. 

Reclamavam da viagem, dos gastos com transporte, dos impostos e da intermediação 

recifense, fatores que levavam à diminuição da competitividade do algodão cearense. A falta 

de dinheiro fazia com que o regime de escambo fosse dominante. O capitão-mor do período 

empenhou-se em divulgar os produtos cearenses na Europa, enviando ricos mostruários com 

modos de uso, o que aumentou a pressão pela separação de Pernambuco, ocorrida, finalmente, 

em 1799. 

Dois fatos são muito relevantes para compreender esse período: a separação de 

Pernambuco e o desenvolvimento do comércio algodoeiro, que criaram as condições 

econômicas e administrativas para iniciar o processo que tornaria Fortaleza, na segunda 

metade do século XIX, o principal núcleo urbano do Ceará, rompendo a hegemonia até então 

de Aracati. No primeiro, “[...] a Coroa lucraria com a divisão das duas capitanias por meio do 

aumento da arrecadação. Na mesma carta em que separa o Siará e a Paraíba de Pernambuco, 

determina que se possa fazer comércio direto com o Reino de Portugal”
52

; no segundo, 

também, por meio da arrecadação de impostos e tarifas alfandegárias. 

A cotonicultura continuou a expandir-se até a década de 1820, mas a retomada da 

produção estadunidense, as pragas, a seca de 1824-1826 e as lutas políticas internas levaram à 

retração da produção cearense. Mesmo assim, a importância do algodão para a economia 

manteve-se bastante representativa por muito tempo. O legado algodoeiro na formação da 

riqueza da cidade ficou registrado de diversas formas, seja com a construção de galpões no 

em torno do porto, seja pela circulação da riqueza gerada pelo produto que convergia para a 

cidade e, com ela, a necessidade de facilitar o seu fluxo, mas não só: 

 

A proximidade com a Serra de Uruburetama, grande produtora de algodão, 
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favoreceu a localização do Porto de Fortaleza. A utilização de barcos de maior 

tonelagem e, posteriormente, o emprego de navios a vapor, tornaram inviável o uso 

do Porto de Aracati, conduzindo esta cidade a um processo de estagnação 

econômica. Outras áreas da província passaram a escoar sua produção pelo Porto de 

Fortaleza. A partir de então, passou a convergir para Fortaleza quase toda a produção 

do Ceará, promovendo a antiga Vila, elevada à categoria de cidade em 1826, de 

simples e acanhado centro administrativo, em centro comercial, coletor e exportador 

da produção agrícola e distribuidor de bens industriais.
53  

 

De acordo com Raimundo Girão
54

, a capital do Ceará ultrapassou o porto de Aracati 

em transações comerciais a partir do último quartel do século XIX. No entanto, as relações 

sociais que moviam a mão de obra à época, como se sabe, ainda estavam presas às relações 

escravistas. De acordo com Airton de Farias, há “[...] evidências de aumento da força de 

trabalho escravo com o algodão, mas a sazonalidade da produção limitava a utilização deste 

tipo de mão de obra”
55

. Apesar da mão de obra escrava não ser considerada muito relevante, 

dada sua utilização prioritária nos afazeres domésticos, o contingente de escravos no Ceará 

era considerável nas últimas décadas do século XIX: “Tem-se afirmado que a 25 de março de 

1884 haviam no Ceará cerca de 30.000 cativos. O Relatório do presidente Leão Veloso (1881) 

dá como existentes 31.516 e Guilherme de Sousa Pinto estima-os em 31.754”.
56

 

Além disso, houve uma intensificação da produção por mão de obra indígena em 

função das lavouras algodoeiras, além da desvalorização do trabalho indígena e sua 

escravização. Assim como no “ciclo do gado”, outra repercussão da expansão da produção de 

algodão foi a cobiça pelas terras indígenas (aldeamentos), seguindo a lógica, já debatida aqui, 

de que os índios “nada produziam”. Assim, índios tornaram-se progressivamente “sem-terra” 

e tiveram até mesmo sua própria existência étnica decretada “extinta” oficialmente, como 

forma de deslegitimar a posse das suas terras, que passaram ser entendidas como 

“devolutas”,
57

 conforme podemos observar na seguinte passagem de de Carlos Valle: 

 

Em 1861, os ministérios imperiais pediram informações ao governo provincial sobre 

as ”inclinações e os costumes característicos de cada uma destas tribus” que viviam 

no Ceará sob pretexto de contribuir para sua “catequese e civilização”. Em sua 

resposta, o governo provincial não poderia ter sido mais taxativo: “nesta Província 

nenhuma tribu existe no estado selvagem, e que desde o anno de 1833, época em 

que forão exctintas as Directorias a que estão sujeitas as diferentes aldeias 
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estabelecidas na Província, extinguirão-se estas, e ficaram os índios confundidos na 

massa geral da população civilizada, sendo incorporada aos próprios nacionais a 

parte devoluta dos terrenos.  

 

O surgimento das primeiras indústrias ocorre no momento em que a mercadoria 

algodão ditava a dinâmica econômica da província e, em especial, de Fortaleza. Até então, as 

pequenas indústrias que surgiram não foram capazes de criar uma classe trabalhadora 

considerável. O impulso decisivo da indústria, em Fortaleza, somente se deu a partir de 1926, 

quando uma indústria têxtil e de cigarros instalou-se no bairro Jacarecanga, atraindo diversas 

outras para esta região da cidade. Em 1927, acomodou-se, nas proximidades da linha férrea 

sul, cruzando a avenida Francisco Sá, uma fábrica de tecido, e assim foram surgindo diversas 

outras na mesma região. Os fatores que contribuíram para a ocupação da zona oeste 

fortalezense pelo setor secundário parece ter sido a presença da ferrovia, o baixo valor dos 

terrenos, a facilidade de obtenção de água, a proximidade do Centro e da favela do Pirambu 

etc. 

Em 1929, ano conhecido como o da primeira grande depressão do sistema capitalista 

mundial, “A sequência dos erros administrativos e políticos agrava-se ante a crise econômica 

mundial de 1929, com reflexos inquietantes na lavoura cafeeira, causando mal-estar no 

País”.
58

 Em agosto do mesmo ano, os comerciantes Carlito Pamplona e Franklin Gondim 

instalaram em Fortaleza uma pequena usina de prensamento de óleo vinda da Alemanha. 

Ademais, expandia-se a produção do café nas serras e o beneficiamento do caju para produção 

da cajuína. 

O Ceará passou a exportar algodão, cera de carnaúba, outras matérias-primas e, 

principalmente, mão-de-obra para a região Sudeste do Brasil. Teve início o grande e 

interminável fluxo migratório de cearenses que fugiam da destruição da economia agrária em 

busca de trabalho
59

. O referido período incorpora, também, uma dinâmica crescentemente 

cosmopolita na relação comercial com outras cidades do país e do mundo, destarte a condição 

subalterna desse território no processo de inserção no mercado global, ou seja, a condição de 

colônia antes e depois da Proclamação da República de 1889. 

 

2.3 Configuração da cidade e dinâmica social na transição para a cidade do capital 
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Obviamente que a população não explica, por si mesma, a configuração territorial de 

uma cidade, porém, através da observação de sua evolução, é possível perceber o seu 

crescimento no momento da sua formação, por isso vamos iniciar o tópico falando da 

evolução da população de Fortaleza no período da formação e da consolidação da cidade do 

capital. Através da consulta à bibliografia analisada, pôde-se perceber dois grandes momentos 

de aceleração do crescimento populacional: o primeiro a partir da década de 1840; o segundo, 

a partir de 1930. O primeiro recenceamento de todo Ceará aconteceu em 1813 e constatou que 

a população de Fortaleza somava 2.810 pessoas. Em 1863, o anuário estatístico elaborado 

pelo governo do Senador Pompeu calculava que a população da cidade era de 16 mil 

habitantes. A última contagem antes do Censo nacional de 1872 foi realizada em 1865, 

durante a Guerra do Paraguai, e verificou que havia 19.264 pessoas na cidade. Naquele 

mesmo ano, embarcaram para a guerra 1.236 soldados e oficiais cearenses.  

O Censo realizado no ano de 1872 indicava que somava 25 mil pessoas o número de 

residentes em Fortaleza, que chegou ao século XX com 48.369 habitantes. Em 1910, tinha 

65.816, e em 1920, 78.536
60

. A cidade somou sua primeira centena de milhar de habitantes em 

1922, com a anexação dos municípios de Messejana e Porangaba, antigos aldeamentos que se 

tornaram bairros. Porangaba tinha uma população superior a 20 mil habitantes e, por ter sido a 

última parada da estrada de ferro antes de Fortaleza, recebeu uma grande quantidade de 

retirantes das secas
61

. É o que atesta a seguinte passagem de Castro: “[...] ao cruzar do século 

Fortaleza é uma aglomeração urbana bem modesta. Não possui mais que 48.000 habitantes. O 

censo de 1920 dá-lhe 78.000 moradores. [...]. O crescimento desordenado, desmedido, a 

‘inclação’ da cidade, como costuma dizer, começa em 1930. Ou melhor, a partir da sêca de 

1932”
62

. 

Conforme vimos, Fortaleza somente pôde estabelecer-se por meio da construção do 

Forte de Nossa Senhora de Assunção e sob o controle militar do território, em especial contra 

as investidas indígenas, vide as demais tentativas de ocupação na foz do rio Ceará. O Forte foi 

projetado por Silva Paulet e construído entre 1812 e 1823, tendo sido reinaugurado no mesmo 

local onde os holandeses o construíram pela primeira vez, de costas para o Passeio Público e 

defronte ao atual Mercado Central e Catedral, onde permanece, conforme Figura 1:  
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Figura 1- Fortaleza de Nossa Senhora de Assunção nos dias atuais 

 

 

  Fonte: Wikimedia Commons
63

 

 

No que diz respeito ao referido Passeio Público, segundo Liberal de Castro, “[...] os 

passeios públicos [...], feitos à imitação do Passeio Público do Rio de Janeiro, de fins do 

século XVIII, todos traduzindo bem os apelos de sofisticação da incipiente vida urbana do 

País. O nosso não fugiria à regra, tendo nêle transcorrido a vida social da cidade”
64

. É digna 

de nota a forma como era feita a distribuição espacial das classes sociais nesse espaço: “[...] 

numa alameda a grã-finagem; na outra a classe média; na terceira as domésticas etc.”
65

 

Portanto, percebe-se que a segregação socioespacial é uma prática que atravessa séculos. 

A pedido do capitão-mor
66

 Barba Alado, Silva Paulet ficou encarregado de um projeto 

ainda maior, qual seja, elaborar as diretrizes de um novo traçado urbano para cidade. O 

traçado escolhido, em xadrez, estava de acordo com as novas concepções urbanísticas da 

metrópole portuguesa. Segundo o arquiteto Liberal de Castro, 

 

O plano em xadrez está intimamente ligado a objetivos colonizadores ou de 

expansão urbana. Era o traçado helenístico por excelência, empregado por 

Alexandre, o Grande, nas cidades recém-criadas em seu vasto império. Era o traçado 

de colonização romana, introduzida algumas peculiaridades
67

.  

                                                 
63

  Disponível em: 

<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Forte_de_Nossa_Senhora_de_Assun%C3%A7%C3%A 3o.jpg>. 

Acesso em: 31 mai. 2018. Foto tirada em 23 de setembro de 2016. 
64

  Ibidem, p. 219. A “Revolução” a qual se refere o autor foi o golpe de estado liderado por Minas, Paraíba e 

Rio Grande do Sul, que depôs o presidente Washington Luiz e impediu a posse do presidente eleito Júlio 

Prestes, pondo fim à República Velha e instaurando um governo de caráter autoritário. 
65

  ADERALDO, Mozart Soriano. Breve história de Fortaleza. Fortaleza: Imprensa Universitária, 1974. p. 44.  
66

  O capitão-mor, nomeado diretamente pela Coroa portuguesa, era o responsável pela administração da 

província. Ver: ABREU, Capistrano de. Caminhos antigos e povoamento no Brasil. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 1975. 
67

  CASTRO, J. Liberal. Fatôres da localização e expansão da cidade de Fortaleza. Separata dos Anais do 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Forte_de_Nossa_Senhora_de_Assun%C3%A7%C3%25A%203o.jpg


48 

 

 

Fortaleza tem, atualmente, quase que a totalidade de sua zona central organizada em 

traçado xadrez. Ainda no período em relevo, Antônio Bezerra, citado por Mozart Soriano 

Aderaldo, apresenta uma descrição da cidade de então, o que nos proporciona uma boa visão a 

respeito dela na década de 1890: 

 

Ali registra que Fortaleza dispunha de três boulevards, designação que bem 

demonstra a então vigorante influência francesa, aludindo às atuais Avenidas do 

Imperador, Duque de Caxias e Dom Manoel, que formam, por assim dizer, a avenida 

perimetral da cidade de então. A capital cearense possuía, ainda, 34 ruas de norte a 

sul, 27 de leste a oeste, 14 praças, 1607 combustores da pública iluminação de gás, 

os quais, segundo o autor do registro, eram as mais elegantes do país. [...]. E fala, 

finalmente, dos 23 médicos, 17 advogados, 9 professores de piano, 6 tipografias, 1 

litografia, 2 Bancos, 2 hotéis, 3 restaurantes, 8 cafés, 6 hospedarias, 14 quiosques, 2 

casas de jóias, 3 bilhares, 4 livrarias, 2 casas de pasto, 14 açougues, 14 padarias e 9 

farmácias existentes na cidade.
68

 

 

As transformações ocorridas na cidade no último quartel do século XIX são 

importantes, pois revelam o surgimento de serviços que apontam para o início de uma 

dinâmica urbana, como atesta a chegada do bonde (movido a burro), da iluminação pública, 

do calçamento nas ruas centrais, telefones, telégrafos, cabo submarino. No âmbito social 

fundam-se as primeiras associações culturais e sociais, como o Instituto do Ceará (1887), a 

Padaria Espiritual (1892) e a Academia Cearense de Letras (1894), para citar apenas três.  

Uma imagem do que foi Fortaleza no final do século XIX e início do século seguinte 

nos remete, portanto, a uma distinção entre a área que se formou no entorno da Fortaleza de 

Nossa Senhora de Assunção, às ruas e objetos técnicos que foram surgindo ao longo do 

tempo, no alto da cidade, e à parte litorânea, que segundo Castro se deu porque: 

 

Os portugueses optarão pela cidade em acrópole, presos ainda a soluções medievais 

[...]. Isto ocorrerá invariavelmente com várias cidades brasileiras: existirão, pelo 

menos dois povoados, um na praia, mais atirado, e outro no alto de um morro, mais 

bem defendido, prevalecendo, no domínio da área, finalmente o arraial elevado, 

construído na segunda fase, aliás. O da praia há de fincar condenado à decadência, 

tornando-se então conhecida como ‘vila velha’. Foi assim na Bahia. Foi assim no 

Rio. Foi assim em Vitória. E em Fortaleza. [...]. Essas vilas velhas, sempre próximas 

de pouco mais de uma légua da sede principal, estão hoje completamente recobertas 

pela malha urbana de nossos dias.
69

 

 

A geógrafa Ana Cristina Mota Silva, em sua tese, realizou um grande levantamento em 
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documentos cartoriais acerca do aumento do número de ruas ao longo do século XIX e 

chegou aos seguintes dados: “Se pensarmos em termos de tipos de imóveis, passamos de 

dezenove ruas nos dois primeiros períodos [1809 a 1848 e 1848 a 1863, respectivamente], e 

chega-se a setenta e sete mais ou menos [no terceiro período, de 1863 a 1899], uma 

transformação quantitativa e qualitativa”
70

. Observa-se aí uma expansão, mesmo tímida (67 

ruas), que delimita o núcleo urbano de Fortaleza, que já naquele momento exercia um poder 

de atração sobre as populações fugidas das más condições de vida no campo e também do 

crescimento do comércio a partir de meados do século XIX. 

No que tange aos objetos técnicos instalados na cidade, que foram se multiplicando no 

período em questão, destacam-se a inauguração do Theatro José de Alencar em 1910. Em 18 

de dezembro de 1902, teve início a construção da Ponte Metálica, com estrutura de ferro e 

piso de madeira, cuja inauguração se deu em 26 de maio de 1906. A responsabilidade e 

direção coube ao engenheiro Hildebrando Pompeu (cearense) e Robert Grow Bleasby 

(escocês). O primeiro cinema chegou em Fortaleza no ano de 1907, seguido de outros: “O 

‘Politeama’ funcionava desde 1910, o ‘Majestic’ fora inaugurado em 1917 e o ‘Moderno’ 

pouco depois. A adaptação desses dois últimos ao cinema sonoro se dera a partir de 1930, 

inaugurando-se depois o ‘Diogo’ em 1940 e o ‘São Luiz’ 1958”
71

. Somente em novembro de 

1927 foi inaugurado o serviço de água e esgoto da Capital. 

Armazéns também passaram a ser cada vez mais numerosos, acompanhando o 

crescimento de um setor que marcaria decisivamente a formação da cidade, a sua vocação 

terciária-comercial: “Pontua-se a localização inicial de alguns nas ruas da Boa Vista (1810); 

na Prainha (1851) e na rua do Patrocínio no ano de (1873); Palma (1880). Esse tipo de 

comércio tem sua expansão diretamente relacionada à produção do algodão”
72

. A 

transformação da cidade a partir da riqueza advinda do algodão é inegável. 

Uma cidade em expansão precisa facilitar o fluxo das mercadorias para garantir o bom 

andamento dos negócios. Assim, data do referido período a construção de um sistema 

ferroviário que interligou Fortaleza a diversas cidades do interior do estado, que por sua vez 

escoavam as suas respectivas produções. As ferrovias convergiam para Fortaleza, e isso 

explica não somente o aumento da importância econômica da cidade, mas também, nos 
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momentos de seca, a chegada de milhares de imigrantes. Na passagem adiante temos uma 

síntese de como se deu a formação deste sistema: 

O progresso de Fortaleza foi acelerado a partir de 1866, com o estabelecimento de 

uma linha de navios diretamente para a capital, ao mesmo tempo em que ocorriam 

melhorias das vias de comunicação com o interior cearense. Fator fundamental foi a 

implantação da estrada de ferro que, partindo de Fortaleza, atingia Sobral em 1882, 

Quixadá em 1891, Iguatu em 1910, Crateús em 1912 e o Crato em 1926, integrando 

a maior parte do sertão à influência da capital.
73

 

 

E não parou por aí: alguns anos depois, foi a vez da chegada do sistema rodoviário, 

que mais uma vez fortaleceu a convergência para Fortaleza e ampliou a área de influência da 

cidade para além do estado do Ceará, ligando-a a outros centros comerciais do Nordeste e 

aumentando o fluxo de mercadorias: “A rêde rodoviária recém-implantada escolheria 

Fortaleza como um dos seus polos nordestinos. A estrada aberta para oeste, nos anos 30, logo 

atingiria Sobral, envolvendo a velha e tradicional cidade em sua rêde de influência regional, 

para depois atingir o Piauí e invadir o Maranhão”
74

. 

Em 1914, como sinal de uma tentativa de ordenamento urbano, iniciou-se a retificação 

do alinhamento das ruas e a instalação dos bondes elétricos pela empresa Ceará Tranway 

Light and Power
75

: 

 

Constituía sério problema principalmente para os cegos e os velhos, essas ‘calçadas 

altas’. Foi por isso que Ildefonso Albano, mais uma vez Prefeito de Fortaleza, 

mandou assentar, no decorrer no fim da segunda década deste século XX o até então 

para nós desconhecido meio-fio, nivelando todas as calçadas e fixando sua largura. 

Iniciativa que significou para a capital cearense um largo passo no seu progresso
76

. 

 

O desenvolvimento do sistema de transporte liberou os moradores de viverem na área 

central da cidade, favorecendo a expansão urbana. Ao final das linhas ferroviárias surgiram 

chácaras de famílias ricas. A partir da década de 1920 observa-se uma intensificação do 

crescimento urbano com acentuado crescimento populacional e uma maior ocupação do 

espaço físico, em conformidade com as mudanças que estavam ocorrendo na cidade.  

O surgimento da “era do automóvel” tem relação direta, ainda, com a economia do 

algodão, senão vejamos a seguinte passagem de Ana Cristina Silva: “As mercadorias 

precisavam circular e estas dependiam das estradas projetadas e prontas. Romper as barreiras 

físicas se torna uma necessidade, o algodão com todas as suas determinações pressupostas 
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constituiu uma trajetória histórica nesse momento”
77

. Na cidade do capital, que nas primeiras 

décadas do século XX já se encontrava em vias de consolidação, o “mundo da mercadoria” 

passava, cada vez mais, a ditar as normas e a dinâmica socioespacial urbana. Com isso, surge 

a necessidade de  “superação do espaço pelo tempo”. É justamente nesse contexto que 

aparecem os primeiros automóveis na cidade, fato saudado com enorme entusiasmo em pelos 

cronistas locais, conforme pode-se perceber na seguinte passagem: 

 

É de 1909 o primeiro automóvel que tivemos, iniciativa de real importância para o 

nosso progresso urbanístico. O calçamento característico de Fortaleza era feito de 

pedra tosca, que o espírito de nosso povo chamava de ‘cearalelepípedo’, em 

contraposição ao paralelepípedo. Foi o automóvel que obrigou os administradores a 

melhorar a pavimentação da cidade.
78

 

O automóvel criou uma necessidade ainda maior de estandardização do espaço. O seu 

uso exigiu a melhoria nas vias já existentes, assim como a abertura de novas, afinal as 

mercadorias precisam circular! Estávamos no auge da produção em massa, com o fordismo e 

sua produção científica taylorista. E assim se iniciou o que o ex-prefeito Raimundo Girão 

chamou de “ciclo do automóvel”, e com ele: “[...] o sertão ligou-se mais intimamente à capital 

e horizontes diferentes se descortinaram ao homem e às coisas, gerando modificações 

essenciais. [...] o automóvel e o cassaco mostraram ao matuto coisas desconhecidas, ideias 

novas, desejos novos, vontade nova, e o transfiguraram”
79

. Tendo em vista sua importância, o 

automóvel passa a ter relação direta com a pecuária e a economia do algodão, que nas 

primeiras décadas do século XX mantinham-se como duas colunas da riqueza cearense: “O 

comércio passou do costado das burralhadas para a boléia dos caminhões, mais lépido, mais 

fácil e, por isso mesmo, mais intenso, mais extenso”
80

. 

Girão defende a ideia de que essa nova modalidade de transporte causou um impacto 

positivo na economia do estado: “Com a facilidade dos transportes e das comunicações os 

produtos se valorizaram e outros vieram integrar o parque de sua exportação. Os açudes 

verdejaram várzeas incultivadas, deram estabilidade maior aos currais e alimentaram melhor 

os engenhos de rapadura e as fábricas de beneficiamento”
81

. Isso transformou a paisagem 

urbana e trouxe ainda mais ares de modernização para a cidade. 

 A década de 1930 é entendida como o momento da “virada” definitiva, em que a 
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cidade produziu uma dinâmica que a tornou irreconhecível aos olhos da cidade antiga — 

momento de consolidação deste paradigma da cidade do capital. Foi justamente aí, conforme 

veremos, que Fortaleza começou a ganhar os contornos espaciais que, em linhas gerais, 

mantêm-se até os dias atuais, inclusive no que diz respeito ao desenho da segregação 

socioespacial, com investimentos começando a ser direcionados para a zona leste em 

detrimento das áreas da cidade: 

 

A cidade ainda é bem pequena, como se percebe através da planta de 1932, época 

em que se conseguia edificar em área um pouco além das vias planejadas por 

Herbster em 1875! A partir do início do decênio de 30, desenvolve-se a cidade toda, 

zoneando-se de acordo com a estrutura pré-existente: os mais modestos bairros vão-

se espalhando ao longo das ferrovias, junto das quais, principalmente na zona oeste, 

surgem as indústrias. Os mais abastados passam a preferir a Aldeota, pelo clima o 

barlavento, desprezando paulatinamente as moradias do centro urbano ou as 

chácaras e palacetes construídos nos fins das linhas de bondes, hoje retiradas
82

 

 

A partir da década de 1930 surgiu uma nova centralidade na cidade, que saiu da zona 

oeste, onde estava abrigada anteriormente, nos bairros Jacarecanga e Centro — locais que 

abrigavam as residências das famílias de industriais, comerciantes, além das instituições 

públicas como a sede do governo do estado, dentre outras — e segue em direção ao leste, onde 

aos poucos foi ganhando importância o bairro Aldeota, aglutinador da elite fortalezense
83

. A 

Aldeota já constava em uma planta de Fortaleza elaborada em 1932, junto com Prainha, 

Benfica, Joaquim Távora, Jacarecanga e Floresta. 

Mais que a Aldeota em si, estava ocorrendo, na verdade, uma “corrida ao leste”. 

Foram construídos novos projetos de loteamento, alargando as fronteiras da cidade, de modo 

que até a década de 1970 pode-se dizer que esta zona da cidade já se encontrava 

completamente loteada e potencialmente anexada à malha urbana de Fortaleza, aguardando 

efetivar-se enquanto mercadoria e renda urbana por intermédio da sua venda, ou seja, já era 

terra com potencial de gerar renda. O movimento de zoneamento-loteamento da cidade, para 

além do Centro e adjacências, teve início na década de 1930 e sofreu um momento de 

aceleração a partir de 1950 em diante, conforme veremos no próximo capítulo. 

Por enquanto, é importante perceber somente que foi a partir da década de 1930 que: 

 

A aldeota passa a exercer atração irresistível, pelo que tem seus limites antigos 

absurdamente ampliados, neles aparecendo englobados e diluídos outros bairros 
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então já existentes: a velha determinação - Outeiro – dada a parte leste, mais antiga e 

mais próxima do Centro da cidade, desapareceu. O Outeiro da Prainha /.../ teve seu 

nome esquecido em pouco tempo! Tudo passou a chamar-se de Aldeota: da praia ao 

lagamar do Cocó; de 3 ou 4 quadras a leste da Praça do Ferreira até as dunas, a 8 

quilômetros de distância, tudo é ‘Aldeota’!
84

 

 

 

Castro completa:  

 

A cidade dos ricos expandiu-se para o leste, ocupando as melhores áreas. A 

transferência do porto do Poço da Draga para a Barra do Mucuripe veio ratificar essa 

tendência, pois levou a infraestrutura para essa área. Apesar de muitas discussões e 

polêmicas, as obras do porto do Mucuripe foram iniciadas em 1938, originando uma 

série de problemas de ordem ambiental, tendo a ação das ondas erodido praias, 

derrubando casas e construções.
85

 

  

A migração da burguesia da cidade em direção ao leste tem na década de 1930 

somente o seu início; a partir daí, ficava cada vez mais visível o processo que levaria a um 

novo momento da segregação socioespacial, dessa vez efetivamente urbana, em Fortaleza. O 

movimento foi reforçado, anos depois, com o deslocamento de várias instituições públicas e 

privadas para a Aldeota, a exemplo da sede do Governo do Estado, que foi transferido na 

década de 1960, assim como da Câmara Municipal etc. Outro fator importante que reforçou 

esse movimento foi a construção do novo porto da cidade, no Mucuripe, localizado ao leste do 

Centro, inaugurado na mesma década. 

A década de 1930 trouxe ainda o surgimento de novos aglomerados com 

características do que chamamos atualmente de favelas: 

 

As favelas se proliferam a partir de 1930 devido ao aumento do fluxo migratório. 

Surgiram as primeiras favelas (Pirambu, Zé Padre e Mucuripe), principalmente a 

partir da seca de 1932. A população de alto padrão de vida iniciou seu deslocamento 

para a Aldeota, que nesta época não passava de um extenso areal
86

.  

 

Se a Aldeota apresentava-se como novo paradigma de cidade, alargando as fronteiras 

urbanas e servindo de abrigo para as famílias abastadas, a favela do Pirambu — surgida nas 

proximidades do nascente corredor industrial da Avenida Francisco Sá — tornou-se o símbolo 

da pobreza urbana, e em pouco tempo chegou a ser uma das maiores favela do país, ocupando 

quase todo o litoral oeste da cidade. 
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Outro elemento interessante e influenciador da paisagem da cidade é o que vamos 

chamar de uma certa tendência à “monocultora urbana”, isto é, a adoção de determinadas 

culturas arbóreas, algumas exógenas, que ajudam a amenizar os efeitos dos dias mais quentes. 

Mozart Aderaldo
87

, por exemplo, critica a substituição, por parte da Prefeitura de Fortaleza, 

nos anos 1920, da mongubeira, que sombreava os logradouros, pelo que classificou de 

“inconveniente” fícus-benjamim, que estraga as calçadas. Sabemos que a preferência atual é 

pela utilização do Nim indiano, planta exótica cuja capacidade de crescimento rápido faz com 

que proporcione, em pouco tempo, o resultado que mais interessa: a sombra. 

 

 

2.4 Elementos do desenvolvimento institucional, social e urbano 

 

 

O desenvolvimento institucional observado no recorte espacial em escopo tem, ao 

longo do período colonial, alguns marcos históricos importantes, dentre os quais vale destacar 

o fato de a capitania ter ficado sob jurisdição do Maranhão entre os anos de 1621 e 1656 — 

ano em que a mesma foi criada juntamente com o estado do Grão-Pará —, momento em que 

essa atribuição foi transferida para Pernambuco. A Capitania do Ceará permaneceu vinculada 

a Pernambuco até o ano de 1799. A requerida transferência, contudo, segundo o historiador 

Raimundo Girão, “[...] não melhorou a situação da relegada Capitania do Ceará grande, 

vítima dos abusos e da tirania dos que vinham administrá-la”
88

. Daí em diante, transformou-se 

em Capitania autônoma, embora ainda tenha permanecido economicamente muito vinculada a 

Recife. A separação, por outro lado, exigiu a criação de instituições próprias, novas, bem 

como provocou, alguns poucos anos depois, o surgimento oficial das primeiras cidades, assim 

nomeadas pela Coroa portuguesa. Fortaleza teve seu reconhecimento régio da condição de 

cidade em 1823, sob a denominação de Fortaleza de Nova Bragança, em substituição a 

Fortaleza de Nossa Senhora de Assunção — nome do Forte que deu origem à cidade e que, 

atualmente, abriga a 10ª Região Militar, no Centro. 

No período colonial, o crescimento da metrópole em questão foi muito lento. Apesar 

de ser a capital administrativa, o sistema de transporte durante toda a primeira metade do 

século XIX era muito limitado, não sendo possível desenvolver atividades econômicas que 

pudessem provocar uma maior dinamização do seu tecido social e do seu desenvolvimento 
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institucional. Apesar do desmembramento de Pernambuco (Recife) — que permitiu uma 

autonomia relativa da cidade de Fortaleza durante as primeiras décadas do oitocentos — não é 

factível falar da existência uma dinâmica socioespacial urbana senão ainda na forma 

embrionária. 

A desvinculação de Pernambuco deu início à sucessão de capitães-mores, espécie de 

governadores da Província. Eles eram escolhido diretamente por el-rei através de nomeação 

por ordem régia para o exercício de três anos. Cabia-lhes a inspeção das tropas e das 

fortalezas, a proteção das autoridades civis, a manutenção da independência dos 

representantes da Justiça e da Fazenda. As atitudes dos capitães-mores governadores, em 

verdade, muitas vezes extrapolavam suas atribuições — eles chegavam a ser despóticos e, 

recorrentemente, interferiam nas atribuições das outras instituições criadas pela coroa.  

Segundo Raimundo Girão
89

: 

 

O mandonismo dos capitães mores governadores crescia de ponto com o direito de 

fazerem a nomeação dos capitães-mores e demais oficiais das milícias ou 

ordenanças, cargos gratuitos criados por ordem régia. Eram os capitães mores de 

milícias encarregados da economia e disciplina dos corpos de ordenanças, agindo 

sem apelação nos recrutamentos, e incubia-lhes a prisão dos desertores, malfeitores e 

vadios, no que procediam discricionàriamete, e, do mesmo modo, intervindo nos 

negócios eclesiásticos e nas coisas da Justiça, certos de que não seriam molestados, 

pois que eles é que hospedavam os governadores e os ouvidores desfrutando, por 

isso, da generosidade e conivência de uns e de outros. [...]. Todos eles, uns mais, 

outros menos, saíram dos limites de atribuições traçados nas ordens régias e a bem 

dizer contra a sua prepotência nada, ou muito pouco conseguiam as Câmaras, eleitas 

pelo voto popular. 

 

No momento da criação da primeira Vila do Ceará, que foi objeto de muita 

controvérsia sobre o local da sua instalação — se no Aquiraz ou em Fortaleza —, a solução 

encontrada foi criar as duas. No entanto, a proximidade entre elas e o seu distanciamento com 

os outros povoamentos da Província dificultavam a comunicação. A vila de Fortaleza foi 

criada às margens do rio Pajeú, no lugar onde existia uma pequena povoação, nas palavras de 

Girão, “junto à Fortaleza. Debaixo das armas dela”
90

, dando-se, então, posse à Câmara eleita 

no ano de 1706. Só em 1738 foi instalada a terceira vila, do Icó. Aracati viria a ser a quarta, 

em 1748. A de Monte-Mor-o-Novo da América, atual Baturité, e em seguida a do Crato, em 

1764. A de Sobral foi criada em 1773, Granja, em 1776 e Quixeramobim, em 1789. Em 1759 

viriam a ser nomeadas vilas os antigos aldeamentos indígenas que tinham ficado sob tutela 

dos padres jesuítas. Assim, foram elevadas à categoria de vila Ibiapaba (atual Viçosa do 

                                                 
89

  GIRÃO, Raimundo. Pequena história do Ceará. Fortaleza: Editora do Instituto do Ceará, 1962. p., p. 135. 
90

  Ordem Régia de 1706 apud GIRÃO, Raimundo. Pequena história do Ceará. Fortaleza: Editora do Instituto 

do Ceará, 1962. p. 140. 



56 

 

Ceará), Caucaia (hoje município da Região Metropolitana de Fortaleza), Porangaba 

(atualmente um bairro da cidade) e, em 1760, Messejana (que, hoje, também é um bairro). 

As Câmaras, por sua vez, eram instâncias das vilas as quais depois foram 

transformadas em cidades, e seus representantes eram eleitos por voto popular não universal. 

A Ordem Régia que as criou determinava que elas deveriam ser compostas por “[...] dois 

juízes ordinários, três vereadores e um procurador”
91

. Convém notar que, além dos 

vereadores, os responsáveis pela “ordem jurídica” da época eram eleitos por voto popular, 

assim como os procuradores. 

 

Eram essas Câmaras corporações escolhidas trienalmente e tocava-lhes regular as 

feiras e mercados, assim como o trânsito, gerir os bens da comuna e as suas receitas, 

construir, reparar e conservar estradas, pontes e calçadas, arborizar e limpar as ruas e 

praças, levantar edifícios, regulamente as profissões do comércio e dos ofícios e, 

além doutras, ter livre a faculdade de representar contra autoridades aos respectivos 

superiores e até ao Rei.
92

 

 

 Inexistia a figura do prefeito da cidade — atualmente, o representante maior do Poder 

Executivo municipal. O presidente da Câmara detinha certas atribuições que lhes foram 

transferidas quando da separação, em instituições diferentes. O financiamento dessa incipiente 

institucionalidade era feito pela contribuição direta dos citadinos. A Câmara, por exemplo, era 

sustentada por um tributo cobrado sobre o talho das carnes: 

 

Essa tributação era arrecadada por meio de contratos, arrematados em hasta pública 

e, se o produto não bastava, como era comum, recorriam às fintas e derramas. As 

fintas eram lançadas sobre os moradores da vila e seu termo e destinavam-se à 

efetivação de serviço público a elas somente escapando os mendigos e pessoas com 

privilégios especiais. As derramas consistiam em obrigar a mandar cortar carne no 

açougue às semanas ou aos meses alternadamente, na proporção dos gados de cada 

um, observando o preço oficial e sujeito a impostos (200 rs. por rês abatida) (grifos 

do autor). 

 

Além disso, existiam outras fontes de financiamento da Câmara: 

 
A composição implica também no acréscimo das dívidas, com a forma mais certa e 

generalizada dessa forma de produzir. Mas, o que se produzia? Pode-se pensar que 

se pagava renda nesse período à câmara de várias formas, dentre elas, a renda em 

produto, em alqueire (de farinha, sal, etc). /.../ E parte-se do princípio de que um dos 

tributos da câmara, mais presentes ainda no século dezenove, foi a renda da terra 

sobre as salinas
93

 

 

Entretanto, a arrecadação quase nunca era suficiente para a execução das várias 
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atribuições da Câmara, que vivia com dificuldades financeiras. Em momentos críticos, era 

necessário pedir escusas à Metrópole para resolver problemas. Além disso, “Muitas Câmaras, 

talvêz a maioria, não tinham casa própria e funcionavam pobremente em casas alugadas”
94

. A 

Câmara do Aquiraz (hoje município da Região Metropolitana de Fortaleza), por exemplo, 

mesmo depois de 30 anos de instalada, ainda não contava com instalações próprias. Como 

meio para desenvolver suas atividades, restava à instituição recorrer à dívida pública. 

A Câmara foi, portanto, a principal instituição local a realizar um ordenamento 

espacial mínimo, feito segundo critérios urbanísticos espelhados nas experiências das cidades 

europeias. Ela detinha o poder de abrir ruas, comprar e demolir casas, edificar, intermediar a 

exploração de determinados serviços públicos por empresas privadas — em geral empresas 

estrangeiras, sobretudo da Inglaterra e Portugal. Ela ditou o “ordenamento urbano” na 

primeira fase da formação da cidade do capital: “Nesta direção caminhou a Câmara, 

comprando imóveis arruinados, as casas de palha, demolindo outros e aplicando a lei de 

desapropriação — ainda inacabada — em último caso. Isto evidencia também, momentos do 

urbano que se instaura”
95

. A Câmara também tinha poder de interferir na forma como se dava 

o uso e a ocupação do solo, portanto na forma de apropriação da renda da terra. Nas palavras 

de Ana Cristina Mota, 

 

[...] a câmara, pois, através de um decreto público poderia transformar espacialmente 

não somente o imóvel em si, mas todo o entorno e a vila, tudo isso para dizer que os 

negociantes tiveram nesses anos um número significativo de negócios com imóveis, 

como moradias, particularmente casa, mas a lei de uso e ocupação do solo buscava 

definir a forma de acesso à riqueza social permitida pela renda da terra. Portanto, 

mais do que negócios de compra e venda, aluguel, etc. era possível produzir uma 

centralidade social da vila via câmara através desses códigos de posturas. Contudo, 

esta centralidade no manter e/ou abrir a rua é melhor para a realização da forma 

urbana que é colocar tudo, simultaneamente, na forma riqueza monetária em 

formação
96

.   

 

Foi somente em 1921, por intermédio de uma reforma na Constituição Estadual, que 

foi aprovada uma série de aperfeiçoamentos institucionais, tais como o que criou a figura do 

prefeito da cidade: 

 

[...] a proibição das reeleições presidenciais, a eleição dos prefeitos dos Municípios, 

a garantia da inadmissibilidade dos funcionários públicos sem prévio inquérito 

administrativo e a proibição das acumulações renumeradas - são bem o traço do 
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espírito liberal do governante inspirador direto daquela reforma, estratificada na 

nova Carta de 4 de novembro de 1921. Completando-a promulgou a Lei de 

Organização Judiciária e os Códigos de processo civil e processo criminal.
97

 

 

Em setembro de 1925, uma nova reforma da Constituição Estadual foi realizada. 

Nessa nova Carta foi consagrada, pela primeira vez no Brasil, a instituição do voto secreto. 

Contudo, em 1937 os ares de civilidade na administração pública foram interrompidos pelo 

golpe que instaurou o Estado Novo. 

A vida social também andava agitada no que dizia respeito às instituições 

educacionais, com a criação da Faculdade de Direito, que funcionou provisoriamente no 

Liceu das Faculdades de Farmácia e Odontologia, e que nasceu de uma iniciativa particular 

em 1916; da Faculdade de Agronomia, em 1918; do Colégio Militar do Ceará, em 1919. No 

ano de 1936 foi criada a Faculdade de Ciências Econômicas, e em 1921 houve uma reforma 

fundamental do ensino, mais especificamente na administração governamental de Justiniano 

de Serpa (1920-1923). 

Pode-se dizer que, pelo menos no que tange à área central, onde surgiu a cidade, houve 

uma certa continuidade ao plano urbano traçado por Silva Paulet em 1816, senão vejamos: 

“De importância equivalente é a contribuição de Herbster ao traçado urbano de Fortaleza, 

pois, partindo das bases lançadas por Silva Paulet, prossegue no plano de extensão em xadrez, 

especialmente através das plantas de 1875 e 1888”
98

. Em 1933 foi elaborado o Plano de 

Remodelação e Extensão de Fortaleza, de autoria do urbanista Nestor Figueiredo, que foi 

contratado na gestão do então prefeito Raimundo Girão. O projeto fora rechaçado pelo 

Conselho Consultivo da Cidade. O plano foi feito sob a influência de Le Conbursier e 

propunha separar analiticamente as funções urbanas: habitação, trabalho, lazer e circulação — 

originária da Carta de Atenas, resultado do congresso que ocorreu no mesmo ano. O plano foi 

interrompido em 1934, quando Girão deixou o cargo. 

As reformas urbanas contribuíram para acentuar as contradições espaciais, como 

expressão da riqueza nascente, no final do século XIX e início do século XX. 

 

2.5  A produção do espaço propriamente urbano como origem da cidade do capital, o 

caso de Fortaleza 

 

O movimento de constituição da cidade do capital é entendido como aquele que leva a 

um processo de mercantilização progressiva de todos os elementos do espaço, justamente por 

                                                 
97

  GIRÃO, Raimundo. Pequena história do Ceará. Fortaleza: Editora do Instituto do Ceará, 1962. p. 265. 
98

  CASTRO, J. Liberal. Fatôres da localização e expansão da cidade de Fortaleza. Separata dos Anais do 

XIX Congresso Nacional de Botânica, Fortaleza, 1968, p. 222. 



59 

 

ser ele uma relação social. Neste tópico debater-se-á um produto fundamental que faz da 

experiência de Fortaleza uma experiência universal: a produção do espaço urbano. Aqui, 

apresentaremos como se deu a transformação das relações sociais e da produção do espaço da 

área em análise de características predominantemente rurais com elementos do urbano a uma 

produção do espaço urbano que, com sua força centrípeta, acaba por incorporar tudo e todos à 

sua lógica de produção, à forma mercadoria, inclusive o patrimônio do campo. Em dado 

momento, a produção do espaço tornou-se um meio de produção da cidade do capital, ou seja, 

um espaço produzido que se coloca sob o contexto da acumulação privada e, portanto, da 

realização de negócios que a movimentem. 

No caso de Fortaleza isso ocorreu em meados do século XIX. Ao analisar a produção 

do espaço naquele período, a geógrafa Ana Cristina Mota Silva
99

 fez uma análise profunda e 

criteriosa de documentos cartoriais (inventários, atas da Câmara, relatórios de província etc.) 

que possibilitou a identificação concreta dos primórdios da formação do espaço urbano na 

cidade ora em estudo. A autora descobriu três momentos que atravessam o século em questão, 

a saber: a) de 1808 a 1847, quando foi possível a análise a partir da formação de propriedade 

privada da terra, dando relevo à discussão na relação entre gado e algodão como elementos 

que se materializaram na vila e a produziram; b) de 1848 a 1862, momento no qual análise 

recaiu sobre a constituição do comércio de bens mobiliários e móveis; e c) de 1863 a 1899, 

período da constituição do que a autora chama de “cidade como negócio”, fortalecendo a tese 

de que o gado, o algodão e as reformas urbanas, bem como a formação do patrimônio 

dinheiro e o advento da hipoteca, são elementos fundamentais da produção do espaço urbano 

e das determinações da forma urbana na cidade de Fortaleza. 

Em sua investigação, Silva chega à seguinte conclusão a respeito do segundo 

momento proposto por ela: “[...] a partir de 1848, o investimento no espaço urbano era já algo 

que constituiu um ramo produtivo, um setor de investimento do dinheiro que a forma urbana 

mobilizou no primeiro período”
100

. Esse é um marco importante da “virada”, ou da “grande 

transformação”, pela qual passou as relações sociais e a própria lógica de produção do espaço 

na cidade de Fortaleza. Pode-se dizer que em meados do século XIX — ou seja, antes mesmo 

de serem abolidas oficialmente as relações sociais escravistas-coloniais — a produção 

capitalista do espaço havia germinado e encontrava-se em pleno desenvolvimento na cidade 
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de Fortaleza. 

A transformação progressiva das forças da natureza (inclusive a força de trabalho 

humana) em mercadoria é uma das principais características da produção da cidade do capital, 

que vem acompanhada do processo de institucionalização da propriedade privada e sua 

utilização como ativo financeiro. As condições que possibilitaram isso estão assentadas na 

expropriação do território indígena, na sua escravização e posterior tentativa de conversão à 

ideologia do trabalho
101

. O desenvolvimento urbano de Fortaleza — sua nova dinâmica 

socioespacial —, tal como se repetiu em diversas outras experiências de formação de cidades, 

criou uma demanda extraordinária por matérias-primas e mão de obra, capturando energia de 

outros territórios para a formação do “patrimônio urbano”.  

A passagem a seguir é representativa dessa transformação do bem comum disponível 

na natureza em propriedade privada e em patrimônio urbano: 

 

“[...] o emprego de madeiras de lei, as madeiras estavam à espera nas matas do 

Mudubim, o trabalho de chegar até esse material (fazer os piquetes), cortar e 

carregar ao local da construção, isto era feito pelos trabalhadores acima, 

essencialmente para este tipo de trabalho, os indígenas, por serem conhecedores das 

matas”
102

.  

 

E assim foi se formando a riqueza da cidade, privada ou não — patrimônio que passa a ser 

transacionado de forma monetária, mobilizando a riqueza social com mais fluidez. 

Contudo, apesar de já se fazerem presentes certas características propriamente 

urbanas, mesmo ao longo da segunda metade do século XIX a importância do meio rural 

esteve presente na formação da dinâmica socioespacial urbana. Conforme Silva, “Os anos de 

1863 a 1899 comportam características ainda de um investimento neste espaço, chegando a 

76% como destaca o aparecimento de itens que remetem a uma realidade agrária, como 

fazendas, chácaras e sítios”
103

. Esses dados revelam, além de uma necessidade de 

regulamentação da posse da terra —possivelmente resultado da Lei de Terras de 1850 — que a 

mobilização desta passa a ter, além de uma utilidade conjuntural ou sistemática, um valor de 

troca, transformando-se em um objeto hipotecável.  

A autora demonstra, pois, que a metamorfose da propriedade, a qual movimenta desde 
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objetos pessoais a terrenos e escravos, transforma um bem qualquer em ativo financeiro 

através da hipoteca, ou seja, do oferecimento desse bem como garantia pela obtenção de um 

empréstimo. A chamada “dívida por hipoteca”, seu desenvolvimento ao longo do século XIX, 

na ausência da riqueza na forma monetária, foi o que permitiu o surgimento da produção de 

um espaço de novo tipo, o urbano.  

 

[...] o século XIX revela-se, a partir desta pesquisa, como um processo em que a 

mobilização de utensílios para a formação do patrimônio dinheiro já está posta. [...]. 

Assim, na realidade provinciana, de uma forma simultânea, o ‘entesouramento’ e o 

meio de circulação realizam-se conjuntamente. Ou seja, para suprir esta ausência 

(que é tanto de trabalho como de meios de circulação) os próprios utensílios passam 

à condição de objetos, serão colocados como a forma do dinheiro entesourado. Isto 

quer dizer que eles mesmos irão se monetarizar, isto é, adquirir a forma dinheiro 

para suprir a ausência de meios de circulação. [...] a mobilização se deu muito 

rapidamente na Província, os objetos, como dinheiro, circulam na forma de objetos 

mesmo, para pagamento de dívidas. [...]. Desta forma, como uma acumulação 

temporária, caberia pensar o ‘entesouramento’ na Província, os bens permaneciam 

em repouso para uma possível valorização, até serem incorporados no processo de 

circulação
104. 

 

Em outras palavras, são coisas, objetos que se monetarizam, transformam-se em 

crédito e dívida privada. Não importa se é um objeto de uso pessoal, uma ferramenta, um 

utensílio etc.; quase tudo pode se transformar em crédito e dívida. Bens próprios do meio rural 

contribuíram para a formação da dinâmica urbana, entretanto sua importância decresceu no 

século XIX, numa relação inversamente proporcional ao aumento da importância dos bens 

propriamente urbanos presentes nos inventários
105

: 

 

Aparte isso, torna-se importante reforçar a necessidade de um espaço urbano que 

realize esta circulação de forma mais rápida. E isso pôde ser observado no terceiro 

período de discussão, e não é sem motivos que a proporção da riqueza urbana, 

imóveis urbanos, é menor neste primeiro período. Pois, ela está colocada mais como 

uma necessidade (a necessidade do espaço urbano) do que como uma produção 

espacial já realizada. Neste primeiro período (1808-1847), a presença do item 

urbano, portanto, é de apenas 7%. Reduzido tanto em comparação aos itens do 

mesmo período, como com relação aos 42% do terceiro período (1863-1899)
106

. 
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Seguindo ainda a trilha da cidade-negócio, deparamo-nos com o papel do comércio 

exterior como meio de consolidação da relação entre forma e espaço urbano na cidade de 

Fortaleza, principalmente com a exportação do algodão e do couro. O bem gado pode ser 

visto como a unidade contraditória da relação entre o campo e a cidade, entre o rural e o 

urbano. O gado vacum é a materialização da riqueza acumulada, agora, entesourada. 

Diferentemente do escravo, o gado era um bem determinante para o processo de acumulação. 

Os inventários colocam tudo na forma-preço. Garantia-se, com isso, não somente a 

metamorfose do bem em mercadoria, fazendo com que essas mercadorias circulassem de 

forma mais rápida. 

Entre 1863 e 1899, ocorreu a reversão da importância relativa dos bens urbanos em 

relação aos bens rurais nas fontes consultadas pela autora, de forma que ela conclui 

afirmando: “Em síntese, pode-se dizer que esta expansão do valor urbano (42%) demonstra 

que os bens do campo, se presentes, não são mais determinantes na produção deste espaço”
107

. 

A diminuição relativa dos bens “tradicionais” da realidade agrária é avassaladora: “[...] a 

redução a menos de 1% do gado, a 2% dos utensílios revela também que tal trabalho (no 

gado) e bens (utensílios) não são mais suficientes, em termos de valor, para suprir a demanda 

que a produção espacial aí colocava como necessária”
108

. O urbano passa a ter uma dinâmica 

própria, autônoma, de autovalorização. Entretanto, tais dados revelam também que, sem o 

impulso determinante dos bens de origem rural no processo de entesouramento e de criação 

do patrimônio urbano, o surgimento dessa dinâmica socioespacial particular não teria sido 

possível  no território. 

E assim o urbano vai se impondo, contando, para isso, com o papel ativo da 

institucionalidade vigente, seja colonial, seja “republicana”, local ou nacional. Como vimos, a 

tentativa de estandardização das formas urbanas através das reformas teve na Câmara a sua 

instância mais influente. Isso se deu não sem uma tentativa de controle sobre as construções 

populares, feitas com matérias-primas tidas como inapropriadas para os padrões urbanos em 

ascensão e sua dinâmica de valorização e diferenciação: 

 

Pensando do ponto de vista das reformas e do material de construção, esse momento 

também é de proibição de novas construções com material como a taipa, na 

centralidade descrita e nas áreas envoltas. Proibição que se faz na sua inversão: 

compra-se a maioria das casas de taipa – como se a compra representasse 

valorização – para o morador – sobre as quais está inserido, um valor em si do 

imóvel. Contudo, é a valorização do espaço já posta que move a necessidade de se 
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derrubar as, então, ‘casinhas’”
109

.  

 

 Este é o movimento de constituição da cidade, de negação e permanência, ou seja, de 

destruição do velho, do atrasado, dos resquícios da cidade antiga e de construção de uma nova 

cidade, dinâmica, fluída, imponente, que se expressava nos casarões e prédios novíssimos, 

esses que dão lugar, atualmente, a prédios, farmácias e pontos de venda de açaí.  
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3 A METRÓPOLE DISTÓPICA COMO PRODUTO DA CIDADE DO CAPITAL 

 

3.1 Introdução 

  

Fortaleza chegou à década de 1940 com a formação da perspectiva da cidade do 

capital consolidada. A partir daquele momento, em razão do avanço do processo de 

mercantilização da vida na cidade, já não era possível colocar em dúvida a nova realidade, a 

qual  só era possível a partir da transformação qualitativa — de cidade antiga à cidade do 

capital —  pela qual passou Fortaleza. O tempo de Fortaleza já não seguia mais o compasso 

do relógio da Praça do Ferreira. A cidade apertou o passo e entrou no ritmo do vir a ser 

metrópole. O processo de urbanização foi implacável e passou a se dar de forma ainda mais 

consistente, dominando quase todas as dimensões da vida citadina. 

Neste capítulo debateremos o processo de expansão urbana de Fortaleza a partir da 

década de 1930, com o olhar voltado para a distribuição dos objetos técnicos que viriam a dar 

forma à urbe no momento da “segunda fase” da cidade do capital.
110

 A partir daí, a expansão 

metropolitana tornou-se realidade. A dominação financeira do capitalismo, a crise estrutural 

do “mundo do trabalho”, o grau das desigualdades — com o aumento da concentração de 

renda e da pobreza —, a violência urbana e a supressão do ambiente natural da cidade 

refletiram fortemente na dinâmica da vida em Fortaleza, de forma que chegamos ao século 

XXI imersos em uma metrópole que ser classificada como distópica. 

No processo de expansão da cidade houve aumento acelerado do crescimento 

populacional, o qual está relacionado a eventos climáticos ocorridos no estado do Ceará, a 

exemplo das secas de 1915, 1932, 1952, 1958, 1970 e 1979-1984, que expulsaram milhares 

de pessoas do interior em direção à capital, apesar das tentativas de minimizar os seus 

impactos por meio de técnicas de irrigação artificial, construção de açudes, perfuração de 

poços tubulares e até “chuvas artificiais obtidas por processos técnicos e não de todo 

positivas”
111

. As instituições públicas de “combate à seca”, como o Departamento Nacional de 

Obras Contra as Secas (DNOCS), não lograram êxito em seu propósito, e o problema se 

agravou ainda mais devido à concentração de terras e à relação do Estado com a grande 
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propriedade privada.  

O crescimento físico ou populacional é fundamental para se compreender a expansão 

da cidade, e devemos sempre lembrar que isso diz respeito sobretudo ao processo de 

complexificação do meio urbano. Nesse sentido, o avanço na compreensão da realidade por 

intermédio do  pensamento científico também obteve consideráveis avanços no período em 

escopo. Além das supracitadas instituições de ensino superior que já tinham sido criadas, a 

partir da década de 1940 foram inauguradas a Escola de Enfermagem (1943), a Faculdade 

Católica de Filosofia – Maristas (1947), a Faculdade de Medicina (1948), a Escola de Serviço 

Social (1950). Finalmente, no ano de 1954, o professor Antônio Martins Filho percebeu a 

necessidade de unir essas instituições num conjunto universitário, a Universidade do Ceará. 

Em 1955, deu-se, ainda, a criação da Universidade Federal do Ceará, em solenidade no 

Theatro José de Alencar, e em 1956 foi criada a Escola de Engenharia. 

O processo de urbanização e metropolização de Fortaleza acontece em um contexto de 

grande crescimento urbano no Brasil. Em 1956, a política desenvolvimentista de Juscelino 

Kubitschek favoreceu a industrialização e direcionou o fluxo migratório para as grandes 

cidades. O espaço urbano se organizou em função do carro. Surgiram, então, os problemas 

urbanos das cidades modernas: congestionamentos, acidentes de trânsito, poluição sonora e do 

ar. De acordo com Milton Santos, entre as décadas de 1940 e 1980 aconteceu no Brasil uma 

verdadeira inversão das taxas de população que vive no campo e na cidade . Em 1940, a taxa 

de urbanização era de 26,35%; em 1980, alcançou 68,86%: “Nesses 40 anos, triplica a 

população total do Brasil, ao passo que a população urbana se multiplica por sete vezes e 

meia”
112

. Essa taxa cresceu para 77,13% em 1990 e chegou aos anos 2000 acima dos 80%. 

Estima-se que até 2020 a taxa de urbanização da população brasileira chegue a 90%. 

A novíssima urbanização do último quartel do século XX em diante tem como um dos 

fatores propulsores a complexificação econômica, causada pelo aumento da demanda por 

trabalho intelectual e redução da produção material: “Tudo isso conduz à ampliação da 

terceirização (ou quarteirização?) que, nas condições brasileiras, quer dizer também 

urbanização”
113

. Nessa passagem, Milton Santos dá uma pista a respeito da relação entre o 

avanço do processo de urbanização e a precarização das relações de trabalho no meio urbano. 

Atualmente, essa realidade ficou ainda mais dramática, tendo em vista a recente reforma 

trabalhista, que flexibilizou a legislação sob o pretexto de criar novos postos de trabalho. Sem 

esse efeito desejado, tal reforma precarizou ainda mais a vida da classe trabalhadora, que, 
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junto com o exército industrial de reserva disponível no meio urbano, empurra a correlação de 

forças entre as classes para uma situação muito favorável à classe patronal. 

A despeito de não ser uma característica determinante na atual produção da cidade, 

pode-se dizer que há uma forte correlação entre a urbanização e a industrialização em 

Fortaleza. Nesse sentido, faz-se necessário dar destaque à criação da Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), que deu impulso fundamental para a indústria na 

região. A Sudene não somente incentivou o desenvolvimento industrial como exerceu um 

papel de concentrador desse tipo de atividade em Fortaleza e nos municípios vizinhos, para se 

ter uma ideia do grau de concentração que já naquele momento havia na Capital: “[...] no 

período de 1960/1971, dia 112 projetos aprovados para o Ceará, 72 foram localizados em 

Fortaleza. Por outro lado, cerca de 81% do valor dos projetos aprovados pertencia à capital. 

[...] os investimentos fiscais e financeiros da SUDENE e do BNB, a partir de 1960, foram de 

grande significação para a economia urbana da capital”114.  

Na década de 1970, a distribuição das ocupações em Fortaleza se dava da seguinte 

forma: 24,2%, indústria; 23,7%, serviços; 17,7%, comércio.
115

 Note-se que esse momento foi, 

provavelmente, o único na história da cidade em que o setor secundário industrial se sobrepôs 

aos demais setores econômicos em termos de ocupação. Por outro lado, um dos fatores que 

tem favorecido a expansão urbana é a concentração, em Fortaleza, do excedente do setor 

primário por intermédio de mecanismos como comercialização, financiamento, arrecadação e 

beneficiamento industrial: “Em 1970, 45% dos estabelecimentos comerciais atacadistas do 

Estado estavam instalados em Fortaleza e ocupavam 67% do pessoal do ramo. No comércio 

varejista, Fortaleza concentrava 22% dos estabelecimentos e 35% do pessoal”
116

. Ao mesmo 

tempo, prevalece nos demais municípios das proximidades de Fortaleza a atividade primária, 

agrícola — Caucaia e Maracanaú, por exemplo, têm 14% da sua população no setor industrial.  

No âmbito do estado do Ceará, a concentração da atividade financeira também pesou 

para a expansão urbana de Fortaleza. Em 1973, 94% do valor de todos os cheques 

compensados no estado estavam em Fortaleza; em 1974, 96%; em 1975, 98%
117

. Além disso, 

a cidade concentra a maior parte da arrecadação do ICMS, que correspondia a 78% em 1978. 

No tocante ao avanço do aparato institucional local e estadual, cujos principais órgãos se 

encontram na cidade, eles receberam um reforço com a instalação de órgãos públicos federais, 
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como a sede do Departamento Nacional de Obras Contra a Seca, do Banco do Nordeste do 

Brasil, do Banco Central, dentre outros. 

Atualmente, a Região Metropolitana de Fortaleza (Ver Figura 2), compreende 18 

municípios que, juntos, têm uma população estimada em 2.627.482 pessoas, no ano de 2017. 

 

Figura 2 - Municípios que compõem a Região Metropolitana de Fortaleza em 2018 

 

Fonte: IBGE (2010). 

 

 Os dados populacionais são impressionantes. Fortaleza contava com 180.185 

habitantes em 1940; em 1950, chegou a 270.169; em 1960, 507.108; em 1970, 857.980. 

Ultrapassou a marca do primeiro milhão em 1980, somando 1.307.611 habitantes. Uma 

década depois, em 1991, eram 1.768.637 habitantes, quando cresceu em mais quase 650 mil 

habitantes, chegando ao ano 2000 com 2.414.402 de habitantes. Ainda segundo o IBGE, a 

estimativa da população para 2017 foi de 2.627.482 habitantes
118

. 

 De acordo com Liberal de Castro, o fator preponderante para esse grande crescimento 

populacional foi a migração interna campo-cidade, conforme consta na passagem a seguir: 
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O êxodo rural, tal como em outras áreas nacionais, faz-lhe aumentar 

consideravelmente a população, que passa de 180 mil em 1940 para 280 mil pessoas 

em 1950, saltando para 514 mil em 1960, num acréscimo equivalente a 91% em um 

decênio. Neste ano da graça de 1968, as estatísticas do I.B.G.E. lhe dão 840.000 

habitantes! Sua zona metropolitana varre uma área que compreende um raio de 50 

km.
119

 

 

De 1940 a 1970, o saldo migratório interno procedente do interior do estado foi de 400 

mil — quase meio milhão de acréscimo populacional oriundo do interior do Ceará, ou seja, 

pessoas que deixaram seus territórios em direção a Fortaleza em busca de melhores 

oportunidades de vida. Somente entre as décadas de 1950 e 1960 houve um aumento da 

população de 90% da população —  de 270.169, em 1950, para 514.813, em 1960 —

, provocado por duas secas e pela estrutura agrária fortemente concentrada. 

 Apesar do avanço da indústria e de sua importância na formação socioespacial de 

Fortaleza, um fato relevante foi a chegada, no final da década de 1990, da chegada da classe 

que dirigiu o processo de industrialização no Ceará ao poder político do estado, com a eleição 

do então empresário Tasso Jereissati para o Governo do Estado do Ceará, apoiado pelo Centro 

Industrial do Ceará (CIC) e pela Federação das Indústrias do Estado do Ceara (FIEC). 

 

3.2 Mudanças na configuração territorial 

 

O crescimento do tecido urbano de Fortaleza se deu de forma progressiva ao longo da 

primeira metade do século XX, porém ele se fez de forma ainda mais acelerada a partir da 

segunda metade desse século, demonstrando a vocação hegemônica de Fortaleza, de forma 

que diversos autores classificam a rede de cidades cearenses como “macrocefálica”
120

, dada a 

preponderância de Fortaleza em relação às demais cidades do estado, bem como a presença de 

outros municípios grandes na Região Metropolitana de Fortaleza. A cidade pacata e 

provinciana ficou  para trás e pouco a pouco surgiram novos objetos técnicos, como sistema 

de eletricidade, ruas, avenidas, pontes, prédios, viadutos, saneamento básico etc. 

Costuma-se dizer que Fortaleza nasceu de “costas para o mar”, voltada para a 

dinâmica econômica desenvolvida sobretudo no sertão e nas serras. A faixa praieira da cidade 

foi relegada a segundo plano no primeiro momento de sua formação. Um exemplo disso é a 

distância do mar que alguns estabelecimentos tradicionais — como o Palácio do Governo, o 

Mercado e as praças —  mantinham do litoral. A estação ferroviária, com frente voltada para o 
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sul (sertão), construída na segunda metade do século XIX, também é um exemplo disso. 

 
A forma como se estruturou e se organizou o espaço em Fortaleza provocaram a 

franca expansão da cidade para o Oeste, principalmente com a construção de 

luxuosas residências no bairro Jacarecanga. [...] enquanto a cidade se expandia para 

a Zona Oeste, a chamada [...] Zona Leste possuía pouca utilidade e baixa ocupação. 

O crescimento da cidade para a Zona Oeste, ao longo da atual Guilherme Rocha, que 

depois da praça do Liceu recebe o nome de Francisco Sá, não privilegiou a orla 

marítima; ao contrário, ocorreu na faixa mais interna da cidade.
121

  

 

A instalação das ferrovias provocaram sensíveis alterações na malha urbana. A 

proximidade do leito da ferrovia, associada à presença da mão de obra, atraiu outras indústrias 

que estavam ligadas, direta ou indiretamente, ao algodão. O corredor da avenida Francisco Sá 

fez desta área a mais promissora concentração industrial do estado, atraindo um grande 

contingente de operários e um exército industrial de reserva que culminou no surgimento de 

favelas nas redondezas daquela área, dentre as quais a do Pirambu, que chegou a ser uma das 

maiores do país. Isso fez com que a burguesia, antes situada no eixo Jacarecanga-Centro, se 

voltasse para o leste, fazendo surgir, então, a Aldeota. E assim sucedeu-se a “marcha”, em 

especial das classes mais abastadas, para a zona leste da cidade. Anos depois, na década de 

1970, a Aldeota veio a consolidar-se como a nova centralidade da cidade. 

Segundo José Borzachiello da Silva
122

, o Centro da cidade, que se formou no entorno 

da Fortaleza de Nossa Senhora de Assunção, manteve uma importância ímpar desde os 

primórdios, permanecendo assim até o último quartel do século XX. Para se ter uma ideia da 

importância desse bairro para a cidade, na década de 1970, o Centro concentrava 57% dos 

estabelecimentos comerciais e 2/3 do emprego urbano. A frequência do comércio diminuía à 

medida que se afastava do perímetro central, onde predominam áreas residenciais. Ainda 

segundo o autor, em relação à importância do Centro, por volta do ano de 1972 o bairro era 

responsável por 75% do tráfego gerado na cidade, e 50,8% das viagens motivadas pelo 

trabalho destinavam-se a essa área. Contudo, data desse mesmo período a consolidação da 

mudança de centralidade em direção a Aldeota, sobretudo no quadrante entre as avenidas 

Santos Dumont e Barão de Studart e ruas perpendiculares.  

Também neste período o PLANDIRF tratou o sistema de circulação numa perspectiva 

mais ampla, atribuindo grande importância à Região Metropolitana e à função de Fortaleza 

como capital regional. A falta de um zoneamento para as diversas funções e o baixo nível de 

renda da maioria da população explicam, em parte, a organização do espaço urbano de 
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Fortaleza, onde se destaca a inexistência de subcentros.  

Naquele momento, a Região Metropolitana de Fortaleza era constituída por 5 

municípios: Fortaleza, Caucaia, Maranguape, Pacatuba e Aquiraz. Segundo orientação do 

PLANDIF, foram construídos diversos projetos para o plano viário: avenidas Presidente 

Castelo Branco, Borges de Melo, Aguanambi, Zezé Digo e o 4º anel viário. Também tiveram 

importância os programas socioeconômicos e a instalação de centros comunitários, além das 

chamadas ações de “desfavelamento”, com a construção de conjuntos habitacionais. O 

PLANDIF propunha a incorporação de novas áreas, com abertura de vias e construção de 

ponte sobre o Rio Cocó, antiga barreira à expansão urbana. A cidade ultrapassou a linha 

férrea, incorporando o Sítio do Cocó e além, onde hoje é o bairro Água Fria. O Conjunto 

Cidade 2000 foi o pretexto utilizado para o prolongamento da Avenida Santos Dumont, em 

1972, que chega até a Praia do Futuro. 

Muitos fatores corroboraram para o deslocamento da centralidade da cidade em 

direção ao bairro da Aldeota. A cidade se desenvolveu partindo do seu núcleo inicial, ou seja, 

das ruas abertas no entorno da Fortaleza de Nossa Senhora de Assunção, e a ampliação do 

espaço urbano acentuou-se sobremaneira a partir de 1940, expandindo-se para oeste e leste, 

através da aglutinação cada vez maior dos espaços periféricos. A transferência de órgãos 

públicos para a zona leste também ajudou nessa mudança de centralidade — a exemplo do 

Palácio do Governo, da Câmara Municipal de Fortaleza, da Assembleia Legislativa do Estado 

do Ceará, de diversas secretarias de governo etc.  

 Entre 1930 e 1970, o movimento da cidade pode ser compreendido, em linha gerais, 

por essa “marcha para o leste”, com o deslocamento das elites locais para bairros localizados 

a leste do Centro da cidade, em especial com a consolidação da Aldeota como o representante 

maior desta nova centralidade:   

 
O crescimento populacional provocou um adensamento no núcleo central, obrigando 

seus habitantes a irem gradativamente se afastando para áreas periféricas. Houve 

uma seleção de atividades permanecendo, no Centro, atividades comerciais. As 

classes mais abastardas dirigiam-se para a Aldeota, na Zona Leste, que já contava 

com características residenciais de alto nível. As classes menos abastardas se 

direcionaram para os bairros periféricos da Zona Oeste e Sul, onde já estavam 

instaladas algumas indústrias ao longo da via férrea. Eram áreas ainda não 

urbanizadas e sem infra-estrutura. Esse processo de incorporação de novas áreas à 

cidade foi precedido pela ação de especuladores imobiliários, que se apropriaram de 

terrenos localizados na periferia urbana e de loteamentos antigos de sítios que 

anteriormente tinham uso rural (Sítio Cocó, Sítio Alagadiço, Sítio Cambeba, 

Estância). Esses parcelamentos foram feitos de acordo com o traçado em xadrez, 

obedecendo à orientação estabelecida no Plano Diretor da Cidade
123

.  
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Em 1973 surgiu o primeiro shopping center, o Center Um, na Aldeota. Além disso, foi 

criada a Universidade de Fortaleza na avenida Washington Soares, junto ao Centro de 

Convenções, à Academia Militar do Ceará e à Imprensa Oficial do Ceará. Em seguida, veio o 

Centro Administrativo do Banco do Estado do Ceará, o Museu do Automóvel e o Centro de 

Treinamento da Secretaria de Educação. Enquanto isso, a zona oeste foi se caracterizando 

como área de concentração da população proletarizada e da massa assalariada. A Aldeota não 

mais brilhava sozinha; um novo espaço dinâmico surgiu no corredor da Washington Soares, 

no setor sudoeste de Fortaleza, o que pode ser entendido como um aprofundamento do 

processo de descentralização ou como o surgimento de uma terceira centralidade. 

Manoela Monteiro, em busca do que denomina “movimento-tempo-forma” da cidade, 

nos proporciona uma boa noção de “cada grande movimento intra-urbano das elites de 

Fortaleza, processado em dado intervalo, relaciona-se, aqui, mais que uma etapa de seu 

crescimento, uma forma, de contornos limitados (e limitantes), porém instrumentais a uma 

aproximação”
124

 (grifo da autora). O mesmo urbano que produz a opulência e as centralidades 

produz também a degradação e a miséria — ambos são, igualmente, resultado da cidade do 

capital.  
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Mapa 1- Mapa esquemático dos movimentos-tempos-formas de Fortaleza 

 
          Fonte: Emanuela Monteiro

125
. 

 

 

Na década de 1960 foi construído um ramal da estrada de ferro Parangaba-Mucuripe, 

contornando e passando distante da área ocupada e fazendo a ligação Estação Ferroviária João 

Felipe-Zona Industrial-Porto e porto-Interior do Estado. Armazéns e depósitos próximos das 

docas do Porto Velho deslocaram-se para as Docas do Mucuripe na década de 1950, a partir 

da atração do novo Porto. A avenida Beira-Mar veio logo na sequência, em 1961, ligando a 

Praia de Iracema ao novo Porto do Mucuripe. A cidade se expandiu e seguiu recebendo mais 

infraestrutura com o Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto do Estado do Ceará 

(SAAGEC), que iniciou a exploração do fornecimento d’água no ano de 1962. 

A sensação de progresso era visível. Segundo Francisco Moreira, ainda na década de 

1960 o Executivo municipal remeteu à Câmara Municipal um projeto de lei (07/12/1960) que 

criava o Fundo de Expansão da Cidade (FEC), cujo foco era a abertura da Beira-Mar, a qual 

deveria remodelar a orla marítima do Pirambu até o Mucuripe. Ainda de acordo com o autor, 

“Os recursos foram utilizados nas obras de construção da avenida, desapropriações de terras 
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particulares e pagamento de gratificações aos membros do Conselho Fiscal e do grupo 

auxiliar de trabalho composto por técnicos da Prefeitura subordinados ao prefeito”
 126

. 

 

Figura 3 - Avenida Beira-Mar, recém-construída, em meados da década de 1960 

 

  Fonte: Acervo Mucuripe. 

Figura 4 – Beira-Mar já completamente verticalizada na década de 1990 

 

Fonte: Acervo Mucuripe. 
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 Clélia Lustosa fala como se deu a mudança do porto do Poço da Draga para o 

Mucuripe: 

 
A localização da ‘Zona de Meretrício’ nas redondezas do porto, na antiga Praia 

Formosa e a ocupação das dunas que margeiam o litoral em direção norte/noroeste 

por favelados foram, sem dúvidas fatores que levaram os fortalezenses ao 

desinteresse pelo litoral, com a finalidade de aí se fixar. A construção do porto novo 

do Mucuripe (iniciada na década de 1940) transferiu para aquela área da cidade 

alguns armazéns. Posteriormente foram construídos o moinho de trigo (1959) e o 

terminal petroleiro para atender às necessidades do Estado quanto ao fornecimento 

de combustível (1966), asfalto e outros derivados de petróleo
127

.   
 

Também na década de 1960 ocorreu a expansão da rede de energia elétrica, produzida 

pela CHESF na usina Paulo Afonso, que a partir de 1965 melhorou o abastecimento da 

cidade, favorecendo sobretudo o setor industrial. No que diz respeito ao sistema de 

abastecimento de água, no ano de 1967 “Fortaleza possuía uma rede pública de água que 

atendia a 20% dos prédios da cidade, um serviço de esgotamento sanitário concentrado na 

zona central da cidade que servia a 20% das edificações e uma rede de energia elétrica para 

70% dos consumidores potenciais”
128

.  

No ano de 1973, foi construída a Avenida Leste-Oeste, ligando a zona portuária do 

Mucuripe à zona industrial da Francisco Sá e da Barra do Ceará. Naquele ano, a Companhia 

de Desenvolvimento de Fortaleza (CODEPE) passou a controlar e supervisionar as atividades 

do planejamento físico e socioeconômico da RMF e do Município. No governo Adalto 

Bezerra foi construído o interceptor oceânico e o emissário submarino, com o objetivo de 

melhorar as condições de saneamento da cidade. Foi ampliada a rede de esgoto, beneficiando 

a zona leste, apesar de o emissário ter sido construído na zona oeste, na Praia do Kartódromo 

(Leste-Oeste), em frente à Escola de Aprendizes da Marinha. 

A construção do Centro Administrativo do Ceará foi muito criticada, tanto pela sua 

localização (distante 14 km do Centro, no Sítio Cambeba) quanto gastos envolvidos:  

 
Mais de 20 milhões de dólares foram  investidos na operação, contribuindo com 

mais de 40% do endividamento externo do Estado, num momento de seca, quando 

havia cadência de recursos para financiar ‘frentes de trabalho’ dos programas de 

emergência nas regiões semi-áridas
129

.  

 

Esse contexto lembra o cenário de construção da obra do Acquário Ceará, que se deu 

num período de mais de 6 anos de estiagem no estado. Além do dispêndio de trabalho em uma 

obra no mínimo questionável, gerou a demanda de criação de um sistema de comunicação 
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com o resto da cidade. A máquina burocrática do governo estadual foi pensada para manter 

uma margem de distanciamento segura da população, senão vejamos: ônibus até hoje são 

alugados para o transporte dos funcionários, o acesso via transporte público é muito restrito (e 

sequer havia quando da inauguração desse projeto).  

De acordo com Clélia Lustosa, “A administração Lúcio Alcântara foi marcada pela 

construção dos polos de lazer na Barra do Ceará, na Lagoa do Opaia, no Alagadiço e na Praia 

do Futuro; pela urbanização da Beira Mar, e pela construção do Parque Ecológico do 

Cocó”
130

. O objetivo dos polos de lazer era criar espaços de sociabilidade nos bairros 

populares, como forma de evitar a “invasão” dos espaços de lazer das categorias e classes 

mais abastadas. Na gestão seguinte, do prefeito César Calls, foi criado o programa “Vamos à 

Praia”, com ônibus especiais ligando a periferia às praias consideradas de elite.   

Na década de 1980 foram erguidos edifícios cada vez mais altos: era o processo de 

verticalização chegando com força. Também nesta época iniciou-se a construção do primeiro 

Shopping Iguatemi do país, em 1981, inaugurado no ano de 1982. Além disso, fortalecendo o 

movimento de crescimento ao leste, foi expandida a ponte sobre o Rio Cocó e a Avenida 

Perimetral. Em 1983 ocorreu o prolongamento da Avenida Borges de Melo e construção de 

outra ponte sobre o Rio Cocó, criando alternativa para a Água Fria a partir do Bairro de 

Fátima. 

No que diz respeito ao debate sobre as centralidades urbanas de Fortaleza, conforme 

vimos, há três momentos. Um primeiro com o surgimento da cidade e a formação do Centro, 

com um posterior alargamento dessa primeira centralidade em direção ao oeste, simbolizado 

pelo bairro Jacarecanga. Importa ressaltar qu essa centralidade se manteve até a década de 

1950. Um segundo momento, que aqui denominamos de “marcha para o leste”, feita 

especialmente pelas elites da cidade e que se iniciou na década de 1930. Tal  movimento se 

consolidou por volta da década de 1970, simbolizado pelo bairro da Aldeota. O terceiro 

momento, com a saturação da Aldeota e a criação de uma nova dinâmica econômica que 

aponta para o setor sudoeste, foi simbolizado pela avenida Washington Soares. Pode-se dizer 

que a cidade de Fortaleza atende a uma tendência identificada por Henry Lefebvre de 

formação de poli-multi-centralidades na produção do espaço urbano. 

 

3.3 Habitação e produção do espaço 
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A questão da moradia é uma das expressões mais visíveis de uma cidade e diz muito 

sobre a vida de seus habitantes. Na segunda metade do século XX, Fortaleza passou por uma 

nova etapa de mercantilização da terra, que transformou antigos sítios e fazendas, além das 

terras devolutas, em lotes urbanos, que passaram a ser objetos de cobiça por parte de agentes 

imobiliários, com a transigência do poder público, conforme veremos a seguir.   

Dos documentos que tratam desse período, destaca-se a dissertação de Francisco 

Giovanni Pimentel Moreira, intitulada O capital imobiliário e a produção urbana de 

Fortaleza: estudo de caso para o período de 1950-1970
131

. Nesse trabalho, Moreira 

demonstra como se deu o processo de loteamento urbano em Fortaleza entre as décadas de 

1950 e 1970 usando como estudo de caso a Imobiliária José Gentil S/A, que chegou a 

dominar 40% do mercado de terras em Fortaleza no período estudado: “A partir da década de 

1950, inicia-se o veloz processo que levaria ao desaparecimento de inúmeras propriedades 

rurais que circundavam Fortaleza, cuja maioria deu lugar ao surgimento de loteamentos”
132

. 

Na verdade, não se trata do “desaparecimento”, mas sim da transformação desses em 

loteamento urbano, fracionando e valorizando aquelas terras que existiam nos arredores de 

Fortaleza, fazendo com que elas se transformassem em mercadorias urbanas e impedindo, 

assim, seu uso comum através da metamorfose da propriedade privada: 

 
Delimitando e impedindo a expansão urbana da cidade, havia um cinturão de 

propriedades rurais (fazendas e sítios), cujos donos ainda estavam votados para a 

obtenção da renda da terra através do instituto do arrendamento, por exemplo. 

Assim, a exploração da terra nos moldes capitalistas, com o emprego da mão-de-

obra assalariada com fins lucrativos, praticamente inexistia, caracterizando um 

quadro de uso da terra, quadro esse não inserido nas relações capitalistas como hoje 

conhecemos. A transferência do patrimônio fundiário, à saída de cena de fazendeiros 

e sitiantes dando lugar aos empresários imobiliários e as modificações na legislação 

do uso do solo urbano estão no centro do processo de expansão urbana de Fortaleza, 

ocorrido a partir da década de 1950, ambientação desse estudo
133

.  
   

No processo de loteamento, o autor percebeu uma imbricação forte entre 

especuladores imobiliários e o poder público, tanto no direcionamento de obras que 

valorizaram loteamentos isolados como na atuação direta de agentes do mercado imobiliário 

na gestão pública através da ocupação de cargos estratégicos (como na Secretaria de 

Infraestrutura, caso do próprio José Gentil, que, mesmo sendo líder da principal imobiliária da 

época, chegou a ser secretário da pasta). 
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 O resultado desse processo foi o avanço da mercantilização das terras transformadas 

em lotes urbanos. Como nos informa Liberal de Castro a respeito desse período, 

 
Fortaleza, que continha 520 mil habitantes em 1960, apresentava então uma área 

loteada com capacidade de abrigar uma população de dois milhões de pessoas (caso 

considere uma densidade populacional não elevada de 150 habitantes por hectare). 

Hoje, os loteamentos transbordam os limites fortalezenses e invadiram os 

municípios vizinhos!
134

.  

  

 Portanto, temos que a concentração fundiária e a renda que advém dela são um fator 

fundante das relações mercantis inseridas na expansão urbana de Fortaleza. “Em 1962 cerca 

de 50% dos domicílios eram alugados, 3% eram cedidos e 47% próprios. Em 1965 somente 

42,5% eram alugados, sendo 54,3% próprios e, em 1970, a proporção de residências alugadas 

baixou para 28,9%., elevando-se as próprias para 61,2%”
135

.  

Em 1964, a criação do Banco Nacional de Habitação (BNH) provocou a construção de 

conjuntos habitacionais que tiveram grande influência na estruturação do espaço na cidade, 

inclusive gerando focos de concentração populacional.  

Um estudo realizado pela SUDEC em 1970 localizou 73 vilas marginais, totalizando 

39.078 domicílios e estimando-se uma população de aproximadamente 223 mil pessoas. A 

população favelada de Fortaleza correspondia, no ano de 1981, a 1/4 do contingente 

demográfico da cidade. Atualmente, segundo dados do Atlas de Fortaleza, existem cerca de 

650 favelas distribuídas em todos os bairros da cidade, com população de 900 mil pessoas 

vivendo nessas condições.  

Em 1972, a área central, onde predominavam as atividades comerciais e 

administrativas, possuía imóveis altamente valorizados. Depois desse período, a Prefeitura 

Municipal partiu para os primeiros programas de remoção de favelas
136

.  

 
Uma ação conjunta entre Governo e empregadores incorporou à cidade o bairro 

Água Fria, na Zona Leste, através de doações pelos Grupos Edson Queiroz e 

Patrolino Ribeiro, de terrenos vizinhos para a construção da Imprensa Oficial e do 

Centro de Convenções. Estes equipamentos foram instalados nas proximidades onde 

o mesmo Grupo Edson Queiroz deu início às suas atividades em 1973. A instalação 

deste serviço fez com que o governo, usando o dinheiro do contribuinte, levasse 

água, telefone e asfalto até lá, atravessando áreas ainda não habitadas pelos 

latifundiários urbanos
137

. 
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A partir de 1973, para a construção da Leste foi removida a favela do Arraial Moura 

Brasil: “O trabalho de remoção não abrangeu só este trecho, mas todo o leito da avenida, 

incluindo as ruas Braga Torres e Marinho de Andrade, trechos do Pirambu e da Vila Santo 

Antônio. Aí residiam cerca de 13.000 pessoas, sendo 60% das construções feitas de palha, 

taipa ou madeira”.
138

 

  A ação do poder público e a obediência ao PLANDIRF e à Lei n.º 4486/73 na 

construção de grandes obras públicas, instalação de infraestrutura e equipamentos urbanos 

incorporaram à cidade o Sítio do Cocó (hoje dividido entre os bairros Vicente Pinzón, Papicu 

e Cocó), as terras de Patriolino Ribeiro (bairros Água Fria e Edson Queiroz), o Sítio do 

Colosso, o Sítio Alagadiço (Casa José de Alencar) e o Sítio Cambeba (sede do Governo do 

Estado). 

Na década de 1980, o “movimento para o leste” por parte da burguesia provocou fortes 

mudanças na cidade, que foram desde a remoção de antigas comunidades à gentrificação do 

espaço, com o deslocamento de populações de baixa renda que não mais conseguiam se 

manter naquele espaço ou que simplesmente venderam suas antigas residências devido ao 

aumento do valor da terra, provocado pela chegada de equipamentos urbanos, sedes de 

instituições públicas e dos “novos vizinhos”, originários da burguesia fortalezense. Vem daí 

também o crescimento vertical de Fortaleza, com a construção de edifícios cada vez mais 

altos a partir da década de 1980. 

 
1983 - Eram os mesmos grupos imobiliários querendo a incorporação de suas terras 

às zonas urbanizadas de Fortaleza. O processo iniciou-se com a inauguração da 

Avenida Borges de Melo, passando dentro da área, e da nova ponte sobre o Rio 

Cocó. Mas o movimento ecológico intitulado SOS Cocó, em prol da preservação dos 

mangues e da planície de inundação do rio, impediu a aprovação deste projeto de 

loteamento às margens do Rio Cocó
139

. 

 

A questão da habitação passa, necessariamente, pela propriedade privada da terra e, 

mais precisamente, por sua acumulação e efeitos sobre a formação socioespacial. Foi ela, a 

propriedade privada, que determinou, em última instância, o sentido da produção do espaço 

nas diversas fases da formação da cidade do capital e da metrópole distópica, momento em 

que esse tipo específico de propriedade já metamorfoseou os antigos aldeamentos, as 

propriedades rurais, bem como as terras comuns em lote urbano de uso exclusivo.   

As Figuras 5 e 6 dão um bom panorama de como e quando aconteceu tal metamorfose. 

Na primeira, temos um panorama geral da propriedade das principais famílias e grupos 
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econômicos presentes na cidade. Na segunda, fica nítida a antecipação do capital imobiliário 

em relação à expectativa de expansão da cidade, dada a distância dos loteamentos surgidos 

nas décadas de 1930-1940, do núcleo urbano de então, conforme pode ser visto na Figura 6.  

 

Figura 5 - Principais grupos/famílias proprietárias de terras entre 1931 e 2002 

 

         Fonte: Camila Aldigueri
140

. 
 

Figura 6 - Mapa de loteamentos aprovados entre 1930 e 1940, com destaque para os 
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principais proprietários do período e para a marcha urbana na década de 1930 

 
    Fonte: Camila Aldigueri

141
. 

 

O avanço dos loteamentos aconteceu justamente no momento em que a população de 

Fortaleza presenciou um enorme crescimento, impulsionado, sobretudo, pela migração 

campo-cidade. O resultado não poderia ser outro, conforme destacado no seguinte trecho de 

Maria Salete de Souza: “Aumento da população da capital a partir de 1940, através de 

contínuo processo de migração do interior do Estado. Surgem nesta época a multiplicação dos 

aglomerados de favelas e de crescimento desordenado da periferia, contribuindo para a 

dispersão da população”
142

.  

Os dados também reforçam a ideia de que a década de 1930 marca a consolidação da 

cidade do capital em direção ao seu processo de metropolização. Em linhas gerais, temos a 

autossegregação burguesa e o surgimento de favelas cada vez maiores, tudo isso mediado pela 

propriedade privada da terra urbana. É grande o número de favelas localizadas ao longo dos 

trilhos da rede ferroviária, especialmente na parte leste da cidade.  

As favelas são constituídas, em especial, por migrantes oriundos do interior do estado. 
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Não demorou muito para que a cidade vivenciasse uma explosão de favelas. Na década de 

1970, segundo dados da SUDEC/SUDENE, Fortaleza já contava com 73 favelas, a maioria 

concentrada a oeste (20) e ao sul (25), com outras 12 no bairro Centro, 10 no leste e 6 no 

litoral, somando uma população de 223.943 favelados na cidade em 1971
143

. Camila 

Aldigueri sistematizou os dados censitários levantados pela Prefeitura de Fortaleza e pelo 

Governo do Estado (ver Tabela 1). Nele, pode-se perceber o crescimento do número de 

moradores de favelas e sua relação com a população total. Na década de 1970, havia  223.943 

moradores de favela na cidade; em meados da década de 1980, esse número cresceu para 

352.250, alcançando 544.733 no início da década de 1990 e chegando a 711.784 em 2013. 

 

Tabela 1 - Síntese dos Censos de Favelas realizado pela Prefeitura e Governo do Estado 

 

      Fonte: Camila Aldigueri
144

. 
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Mapa 2 - Presença de favelas em Fortaleza segundo o PLHISFOR 2012 

 
     Fonte: FORTALEZA/PLHIS (2012); IBGE (2014); GEOSIRGAS, 2000 e FORTALEZA/LUOS, 2017. 

  

A presença da favela em Fortaleza é uma permanente desde a década de 1930. Não há 

sequer um bairro sem a presença deste tipo de conglomerado. Nos bairros nobres, elas 

mantêm uma relação de segregação e simbiose, a um só tempo, dado que muitos dos seus 

moradores trabalham em condomínios ou residências de pessoas da classe média prestando 

serviços domésticos e fazendo bicos, como pequenos reparos, serviços de vigilância etc. 

Um estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgado em 

junho de 2018
145

, com dados do Censo de 2010, revelou que Fortaleza é a décima segunda 

cidade com maior população residindo em área de risco do Brasil — são 102.836 pessoas 

morando nessas condições, ou seja, 4,2% da população da cidade. 

A questão da habitação em Fortaleza reflete a dinâmica da formação da cidade do 

capital, materializando-se, neste século XXI: “as consequências da globalização neoliberal, 

que induz as cidades a produzirem seus espaços conforme os interesses do capital imobiliário, 

afetando o habitar dos segmentos mais pobres e agregando cada vez mais problemas sociais 
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no espaço urbano”
146

. Os territórios da habitação, através dos quais é possível ler a cidade, são 

realidade e também reflexo das relações do capital sob o espaço.  

No próximo tópico debateremos o papel do planejamento urbano como tentativa de 

ordenamento territorial gestado pelo poder público. 

 

3.4 O planejamento urbano na cidade do capital 

 

Não é o objetivo debater a fundo o grau de determinação do planejamento urbano 

sobre a configuração de Fortaleza, contudo gostaríamos de destacar alguns elementos que 

ajudam a compreender os motivos que regem as intervenções e as reformas urbanas realizadas 

pelo poder público municipal. Com raras exceções, a cidade de Fortaleza foi gerida por uma 

perspectiva de cidade baseada no modelo de planejamento urbano modernistas e tecnocrático. 

Tal perspectiva desconsidera a participação popular nos processos de tomada de decisões 

sobre a cidade, sobretudo decisões estratégicas que dizem respeito à definição de como serão 

alocados os recursos oriundos do orçamento público, bem como em relação à influência real 

da população nos planos urbanísticos elaborados para a cidade. 

A noção de planejamento que prevalece na cidade de Fortaleza é a do ordenamento 

territorial como prática de governança estatal. O termo não poderia ser mais adequado, por se 

tratar mesmo de uma tentativa de ordenamento, ou seja, pôr ordem na produção da cidade. 

Assim, a “técnicos” cabia desenhar a cidade, inspirados nas teorias modernas em voga em 

cada época. A própria forma como os planos urbanos de Fortaleza são tratados na bibliografia 

sobre o tema é reveladora da concepção de planejamento adotada pelo poder público 

municipal: planos “Sabóia Ribeiro”, “Hélio Modesto”, “Adolfo Herbster”, “Silva Paulet” etc. 

No ano de 1947, “[...] foi elaborado um novo plano urbano da cidade que, apesar de 

aprovado pela Prefeitura, as diretrizes propostas para ele não chegaram a ser implantadas 

devido à forte interferência do setor privado”
147

. Ainda de acordo com o historiador 

Raimundo Girão, “O prefeito Clovis de Alencar Mota, na interventoria do Coronel Machado 

Lopes, aprovou em 1947, o anteprojeto do ‘Plano Diretor para Remodelação e Extensão de 

Fortaleza’, executado pelo engenheiro Sabóia Ribeiro”
148

. O plano malogrou: “[...] foi tornado 

obrigatório, ex-abrupto, mediante apressado Decreto-Lei, sem transmitir pelos crivos 
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purificante da Comissão do Plano da Cidade”.
149

 

O Plano Diretor de Fortaleza foi elaborado por equipe coordenada por Hélio Modesto 

e apresentou proposições não somente urbanísticas, mas também econômicas-sociais e de 

racionalização administrativa. Nele foram sugeridas algumas intervenções importantes, como 

a construção das avenidas Beira-Mar, Luciano Carneiro e Perimetral. Além disso, atendendo a 

tendência de expansão da cidade, em especial em direção ao sul e sudeste, foi incentivada a 

criação de centros nos bairros.  

Segundo Maria Clélia Lustosa Costa, “A proposta de zoneamento deste plano, baseado 

na rede, é a oficialização da segregação socioespacial”
150

.  Uma série de propostas foram 

adotadas desse plano: a construção da Avenida Beira-Mar, da Perimetral (anel que liga a 

cidade da Barra do Ceará ao Mucuripe), a Avenida Luciano Carneiro (acesso ao aeroporto), 

elaboração de cartas aerofotogamétricas e ortofotocartas cobrindo a área total do município e 

implantação do cadastro imobiliário.
151

  

Em 1972, o Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de 

Fortaleza (PLANDIF) foi criado com o financiamento do Governo Federal, por meio de 

consultoria de uma empresa do sul do país. Nela foi feito um zoneamento com 

descentralização comercial e de serviços, renovação da área central e concentração das 

indústrias na zona da Francisco Sá, Parangaba e zona portuária. Para o Distrito Industrial foi 

prognosticada a implantação de indústrias de elevado índice poluidor (Planta de zoneamento).  

O PLANDIRF ampliou o objeto de planejamento. Ele caracterizou-se pela análise 

integrada da cidade no espaço regional, enfatizando a complementariedade intermunicipal, 

com vistas a resolver a problemática de sua área metropolitana. O trabalho foi desenvolvido 

pelos consorciados SERETE S.A., S. D. Consultoria de Planejamento e Jorge Wilheim 

Arquitetos Associados. Assim, o governo militar foi incorporando grandes empresas ao 

planejamento urbano no Brasil. Em 1972, foi criada a Região Metropolitana de Fortaleza. A 

capital assumiu, assim, a condição de cidade regional, agregando, naquele momento, os 

municípios de Caucaia, Maranguape, Pacatuba e Aquiraz. 

Ainda de acordo com Clélia Costa, “Em 1974, foi elaborado pelo arquiteto Sabóia 

Ribeiro um novo plano urbano para a cidade que, apesar de aprovado pela Prefeitura, as 

diretrizes propostas para ele não chegaram a ser implementadas devido à forte interferência do 
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setor privado”
152

. O novo Plano Diretor Físico, em esquema radiocêntrico, prolongou a 

Avenida Santos Dumont (1976), sob o pretexto de dar acesso ao Conjunto Cidade 2000, e 

previu a construção da Avenida Zezé Diogo (Dominguinhos) e da Praça 31 de Março (atual 

Praça Dom Helder Câmara), na Praia do Futuro. Também foi prolongada a Avenida Antônio 

Sales, facilitando o acesso à Washington Soares (onde se localizam o Centro de Convenções, 

a UNIFOR, a Academia de Polícia etc.), que até então só tinha como opção de acesso a 

Avenida Santos Dumont e a rua Francisco Gonçalves. 

Costa concluiu que o zoneamento proposto na legislação urbanística aprovada em 

1979 não se preocupou em relacionar a densidade populacional com as condições naturais — 

como lençol freático, topografia etc. Zonas industriais de alta densidade foram instaladas em 

áreas sem nenhuma infraestrutura, com lençol freático quase superficial e nas proximidades 

de rios e lagos, como é o caso da zona industrial da Avenida Francisco Sá, conforme nos 

informa Costa
153

. O novo Plano Diretor Físico de Fortaleza foi criado através da Lei n.º 

5.122-A, de 13 de março de 1979. Após emendas e alterações, o Plano Urbano de Fortaleza 

foi aprovado sob a Lei n.º 5324, em dezembro. 

 O plano aprovado em 1979 dividiu a cidade de Zonas, no que diz respeito a sua faixa 

litorânea. Costa apresenta uma síntese: 

 
As Zonas especiais de praias e dunas (ZE-4, ZE-5, ZE-6, ZE-7) têm possibilidades 

de uso múltiplo. As Zonas especiais localizadas no leste de Fortaleza, destinam-se a 

uma população de renda mais alta, que pode pagar para morar em regiões litorâneas 

e de dunas, construindo casas e edifícios com índices de aproveitamento e taxa de 

ocupação do solo menores que nas zonas de praia do setor oeste. Neste setor as 

praias e dunas estão ocupadas por favelas e bairros de população pobre, tendo sido 

classificadas no Zoneamento como de alta densidade (ZR-3). É a própria 

institucionalização da segregação residencial. 

 

O novo zoneamento e o aumento do preço da terra nas áreas de maior potencial 

paisagístico e de clima mais agradável segregaram ainda mais os diversos segmentos da 

sociedade. A população mais pobre, formada por pescadores, favelados e pequenos 

agricultores de subsistência, foi expulsa, ao longo do tempo, destas zonas para dar lugar às 

chamadas classes médias, através da venda da posse ou da propriedade da casa, ou pela 

política de “desfavelamento” da Prefeitura. A grande discussão que perpassa tudo isso é o 

direcionamento do crescimento de Fortaleza para a região sul-sudeste. 

Em 1980, foi criado, pela gestão pública municipal, ainda sob o regime da ditadura 

militar, o I Fórum de Debates Adolfo Herbster. O Fórum aconteceu por três anos seguidos e 
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tratou do seguinte tema: “Estudo e Avaliação da Legislação Básica do Plano Físico de 

Fortaleza”. Para a pesquisadora Clélia Lustosa, “A participação da sociedade civil nas 

discussões não alterou a proposta, apenas serviu para fortalecer o discurso de participação e 

legitimar esta administração ‘democrática’ e seu Plano Diretor”
154

. O referido Fórum,  mais de 

três décadas depois, passou por uma reedição na atual gestão pública municipal (2016-2020), 

com o retorno de uma perspectiva tecnocrática e normativa de planejamento urbano, após a 

experiência do Plano Diretor Participativo aprovado em 2009. 

Em 1983, houve uma tentativa de mudança na legislação que visava redefinir o 

zoneamento de 600 hectares nos arredores do Lagamar, transformando-a em ZR-3, Zona 

Residencial de alta densidade. A mobilização popular de entidades e políticos conseguiu 

impedir este ato, pois iria destruir parte dos mangues do Rio Cocó. O projeto foi reeditado 

com previsão de 201 hectares e, apesar das críticas, a favela do Lagamar foi urbanizada e nela 

construída o Novo Lagamar. 

O Plano Diretor aprovado em 1992 não foge a essa perspectiva. Na passagem abaixo, 

que consta em artigo que debate o tema, há uma boa noção do processo que culminou na 

aprovação do Plano Diretor Participativo no ano de 2009: 

 
De acordo com a legislação, o prazo para a revisão dos Planos Diretores é de 10 

anos. Dessa forma, o Plano de 1992 começou a ser revisado em 2002 pela gestão do 

então Prefeito Juraci Magalhães que contrata a ASTEF  para coordenar sua 

elaboração. Em entrevista, o advogado Henrique Frota avalia que: ‘o projeto 

apresentado pela ASTEF deixava muito a desejar e, do ponto de vista da 

participação popular, praticamente não houve, com somente algumas reuniões nas 

Regionais’. Em 2004, o Projeto de Lei é enviado à Câmara no último ano de 

mandato do prefeito Magalhães. No final do mesmo ano, Movimentos Sociais 

ocupam parte do prédio do Parlamento Municipal, durante uma semana, 

conseguindo adiar a votação do plano. Em 2005, a nova gestão que assume a 

Prefeitura de Fortaleza retira o projeto de pauta. O plano antigo é tirado de pauta da 

Câmara para dar início ao processo participativo, mas é somente em 2006, um ano 

depois, que se dá o início efetivo à elaboração do novo plano, através de 

capacitações e elaboração de diagnósticos técnicos. Mais uma vez, a Prefeitura 

contrata uma instituição para prestar assessoria técnica no processo de elaboração do 

novo Plano Diretor, o Instituto Pólis, de São Paulo
155

. 

 

 A despeito das duas experiências de governança municipal que estimularam a 

participação popular através de instrumentos próprios ou fruto de um contexto maior de 

valorização da questão urbana e das cidades, a dinâmica do planejamento urbano tem sido 
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ditada pela perspectiva tecnocrática, entregando o processo do planejamento a técnicos ou 

empresas privadas, instituições públicas e não-governamentais que realizam a construção do 

plano quase sem qualquer tipo de participação popular de caráter deliberativo, quando muito 

consultando pessoas em espaços opacos de participação e controle popular. 

 

3.5 Por que metrópole distópica? 

 

 

 “Dis”, do grego antigo, significa “dificuldade”, “dor”, “sofrimento”. “Topia”, por sua 

vez, significa “lugar”. Distopia, portanto, é um termo comumente utilizado em contraposição 

à utopia, sendo entendido como um lugar onde não gostaríamos de estar. O primeiro uso do 

termo é atribuído ao economista John Stuart Mill, que teria dito, em discurso no parlamento 

europeu que 

 
É, provavelmente, demasiado elogioso chamá-los utópicos; deveriam em vez disso 

ser chamados dis-tópicos ['dis-' do grego antigo υσ translit. dys: 'dificuldade, 

dor'] ou caco-tópicos ['caco-', do grego κακός, translit. kakós: 'mau, ruim']. O que é 

comumente chamado utopia é demasiado bom para ser praticável; mas o que eles 

parecem defender é demasiado mau para ser praticável.  

 

A distopia também está associada a um lugar ou estado em que se vive em condições 

de extrema opressão, desespero ou privação. No dicionário também é possível encontrar a 

seguinte definição: “situação anômala de um órgão”
156

. Na literatura e no cinema, distopia 

muitas vezes foi relacionada a uma realidade extrema produzida por um hipotético — porém 

não tão ficcional assim —  triunfo de regimes totalitários gerados por uma excessiva 

necessidade de controle da sociedade. Há também exemplos de distopias causadas por 

desastres, epidemias, guerras etc. 

 O resultado de pelo menos um século e meio de formação socioespacial de Fortaleza 

como produção da cidade do capital, com o triunfo da razão capitalista-neoliberal, produz, 

atualmente, uma realidade distópica na metrópole em questão, atingindo o momento da 

alienação total do território. Após 30 anos do “governo das mudanças”, o legado dessa 

herança permanece, mesmo que em contextos político-partidários diferentes. Expressa, assim, 

o triunfo da ideologia neoliberal sobre as  políticas públicas no âmbito do Estado e da razão 

modernista-tecnocrática-funcionalista no âmbito do ordenamento urbano.  

A sustentação do capitalismo se dá hoje assentada em duas características: a 

precarização do trabalho e a destruição ambiental. A humanidade sobreviverá aos próximos 50 
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anos? Esta não é uma pergunta meramente retórica.  

 Observe-se que a tendência à estandardização do espaço, característica do período 

neoliberal, aprofunda a alienação em parte importante da população. Isso ocorre de diversas 

formas: em função da classe social, da raça/etnia, da identidade sexual, do gênero ou, ainda, 

pela combinação de dois ou mais desses elementos. As possibilidades de exemplos não param 

por aí, podendo incluir ainda recortes outros como cultura, geração etc., ou seja, qualquer 

elemento que torne um território em particular alheio ou até mesmo avesso à presença de uma 

pessoa dadas as suas características. 

O monopólio, seja ele da terra, da reserva de força de trabalho ou da tecnologia, é que 

permite a obtenção de superlucros. No caso da produção do urbano, a apropriação privada de 

grandes sítios metamorfoseados em lotes urbanos, mercadorias novas, portanto, possibilita a 

nova formação de renda e de acumulação de capital. Assim, a propriedade privada avançou 

sobre o espaço, dando prosseguimento à tendência do capital de alienação total do território, 

que somente veio a ocorrer de fato a partir do período neoliberal, no Brasil, a partir dos anos 

1990, momento em que quase todas as dimensões da vida humana foram influenciadas por 

essa visão de mundo. 

O que seria um “espaço verdadeiramente humano”? Segundo Santos, seria:  

 

[...] um espaço matéria-inerte que seja trabalhado pelo ser humano mas que não se 

volte contra ele; um espaço-natureza social aberta à contemplação direta dos seres 

humanos, e não um fetiche; um espaço instrumento da produção da vida e não uma 

mercadoria trabalhada por outra mercadoria, homem fetichizado
157

 

 

 A complexidade que existe na relação capital e trabalho, quando vista em sua 

espacialidade, encontra-se no fato de que o capital, enquanto relação social, mesmo tempo em 

que contém uma tendência uniformizadora, contém também o gene da desigualdade que lhe é 

inerente e indissociável, e que tem na mercantilização da força de trabalho, na produção de 

mais-valor e na acumulação do capital e seus desdobramentos os fatores-chave. O resultado 

disso é um espaço híbrido, porém hegemonizado pelas relações de capital. 

Fortaleza se desenvolve, atualmente, em um contexto de mundialização do capital e de 

forte hegemonia do neoliberalismo, que atinge todas as dimensões sociais. As experiências 

que se materializam na configuração territorial da cidade e nas experiências da habitação e do 

planejamento urbano apontam para uma realidade distópica, sem falar nos temas da violência 

urbana, degradação socioambiental e desvalorização da força de trabalho via criação de um 

contingente crescente de “exército industrial de reserva”, ou seja, de trabalhadores 
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desempregados.  

 
Por mundialização entende-se comumente a reconstrução, a unificação do mercado 

mundial sob a égide do capital internacional e financeiro; por neoliberalismo, 

compreende-se o pensamento político, assim como a prática de governança e de 

reestruturação do Estado, originado do predomínio do capital financeiro em relação 

ao capital produtivo, em nível global.
158

 

 

Retomando o percurso metodológico proposto aqui, conclui-se, portanto, que a 

superposição da dimensão da degeneração urbana sobre as demais dimensões da expansão e 

transição na formação socioespacial de Fortaleza caracteriza uma crise sem precedentes, dado 

o grau de desenvolvimento e a escala a que chegaram seus elementos —  como a desigualdade 

social, a degradação ambiental, o desemprego estrutural, a violência urbana, a queda 

sistemática da qualidade de vida na cidade, a carestia (aumento do custo de vida), sobretudo, 

nas chamadas periferias (áreas inversas das centralidades?), que, a bem da verdade, estão 

presentes em todas as zonas e regionais da cidade. 

O conceito de distopia está aqui colocado, propositadamente, como um necessário 

sinal de alerta. Essa conclusão, que é sempre incompleta – e que vem a ser agora um novo 

ponto de partida —, não significa ausência de saídas ou alternativas, como nos ensinam 

clássicos como Marx, Engels, Lefebvre e Ernest Mandel, além de contemporâneos como 

Milton Santos e David Harvey, dentre outros. 

Seguindo na atual tendência, a humanidade poderá chegar em um momento no qual 

necessitará escolher entre a manutenção do caminho da degeneração —  que tende a produzir 

uma barbárie contemporânea  onde seria gestada uma nova sociedade —  e  o uso racional do 

aparato técnico-científico disponível no mundo atual, ou seja, como ferramenta para redução 

das desigualdades sociais, viabilização da participação popular e fortalecimento do bem 

comum. Na realidade distópica, a tecnologia segue como instrumento de aumento da 

composição orgânica do capital, mas também como ferramenta de controle do Estado, das 

instituições e das corporações empresariais. 

A despeito de produzir poli-multi-centralidades, o núcleo urbano da metrópole  assume 

uma produção do espaço muito particular, especializando-se em serviços ligados ao sistema 

financeiro e ao comércio, com a instalação de shoppings centers luxuosos, acomodando 

também muitas residências de alto padrão, além de servir de sede para grandes empresas, 

principais meios de comunicação e instituições públicas.  
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Enquanto que na cidade pré-capitalista foram as necessidades da troca mercantil que 

ditaram o movimento de centralização espacial, e na cidade industrial capitalista foi 

a aglomeração do capital produtivo, na cidade capitalista avançada são os ditames 

financeiros e administrativos que perpetuam a tendência à centralização. Isso ajuda a 

explicar porque certas atividades chamadas de serviços são centralizadas e outras 

são suburbanizadas, e porque a reestruturação das áreas centrais assume esta forma 

corporativa/profissional.
159 

  

Na próxima parte, iremos nos deter nos conflitos territoriais, debatendo alguns de seus 

possíveis significados. Estudaremos, especificamente, dois dos mais representativos conflitos 

territoriais forjados já sob o contexto da metrópole distópica deste início de século XXI. 
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4 CONFLITOS TERRITORIAIS 

 

4.1 Introdução 

 

 A principal característica que unifica os dois conflitos territoriais que serão expostos e 

debatidos nesta segunda parte da pesquisa é o fato de todos serem oriundos do tempo presente 

e das circunstâncias socioespaciais das primeira e segunda décadas do século XXI. Apesar 

disso, cada um contém particularidades que os tornam experiências únicas e autênticas. Se 

todos os eventos têm em comum serem proposições de grandes projetos de intervenção 

urbana por parte do poder público e de empresas privadas, as diferenças começam a aparecer 

já no segundo momento, quando se percebe o setor em que cada um está inserido: Estaleiro 

(indústria naval), Acquário (turismo-entretenimento). Todos esses eventos marcaram o debate 

recente da cidade e provocaram a divisão da opinião pública, com centenas de matérias nas 

mais diversas mídias. Isso induziu boa parcela da população a refletir sobre o assunto e a se 

posicionar perante cada projeto. 

Os eventos em questão foram produzidos num mesmo contexto territorial de avançado 

estágio da formação da cidade do capital, cuja consolidação se deu há pelo menos 80 anos. 

Igualmente, conforme visto, de lá para cá, o domínio dos elementos degenerativos da 

produção do espaço tem na expansão urbano-metropolitana o processo de abertura de novas 

fronteiras do/da capital, levando consigo a alienação do território para as populações e 

ampliando seu alcance e fixação. No Capítulo 3, a constatação de que os elementos 

degenerativos da produção do espaço são dominantes no período atual nos levou à leitura da 

metrópole distópica como sendo o meio socioespacial contemporâneo em Fortaleza — meio 

que tem como principal característica o domínio da dimensão degenerativa da produção do 

espaço. Isso tudo, recordemos, em meio ao grande paradoxo atual
160

. 

Os eventos em destaque nesta tese estão sob a influência das características do real-

concreto atual, inclusive suas virtudes, tais como: a constituição do ser social e o aumento do 

grau de interdependência humana, a socialização da base material presente no mundo 

(fortemente impulsionada pelos novos meios de produção, transporte e tecnologias 

informacionais e comunicacionais desenvolvidas sob relações de capital etc.). Tais 

características colocaram em outro patamar o debate sobre a supressão do espaço pelo tempo, 

do acontecer simultâneo globalizado e do controle social dos territórios. Eles se desenvolvem, 

entrementes, em um contexto social, econômico e institucional adverso ao desenvolvimento 
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dos elementos do espaço transitório, num ambiente no qual a referida base tecnológica tem 

cada vez menos nexo com as garantias da produção material da maioria dos seres humanos. O 

atual patamar de desigualdades sociais e de fragmentação espacial é inédito. A crise do mundo 

do trabalho faz o meio popular — composto por trabalhadores mal remunerados, 

terceirizados, desempregados, subempregados e população de rua — crescer década após 

década, em um ciclo que somente na aparência parece não ter fim. 

É por isso que em um contexto de mudanças na natureza dos conflitos territoriais esses 

processos — que são sempre particulares — se apresentam ainda mais como um objeto 

privilegiado de análise. Pesquisas com esse foco são uma chave importante para a 

compreensão da produção do espaço metropolitano em Fortaleza ou em qualquer outra parte 

do mundo. A importância de um processo como esse depende da quantidade de agentes 

envolvidos, do volume de recursos a serem gastos nas obras, assim como do tamanho dos 

impactos sociais, econômicos, paisagísticos e ambientais envolvidos etc. É preciso 

compreender de que forma as atuais circunstâncias do capitalismo mundial alteraram o meio 

em que se dá o exercício do controle territorial do capital, levando-se também em conta que 

essa nova conjuntura altera também as condições da resistência e da transcendência das 

classes. 

No que diz respeito à metodologia utilizada para a elaboração desta parte da pesquisa, 

foi feito um levantamento bibliográfico sobre as duas contendas territoriais investigadas. O 

objetivo, portanto, é trazer elementos sobre os territórios que são objetos de conflito. Buscou-

se, com isso, identificar e sistematizar os fatos mais importantes que compõem os processos 

dos eventos, as relações entre eles. Ademais, identificamos os agentes mobilizadores de 

interesses envolvidos, além de algumas interseções, semelhanças e diferenças entre eles. 

Optou-se, para a elaboração desta segunda parte, estruturar o debate em torno dos 

principais temas que atravessam cada um dos eventos, dando ênfase aos que marcam de forma 

mais representativa cada um deles. Além disso, foram realizadas entrevistas individuais 

semiestruturadas a partir das quais foi possível recolher diretamente dos agentes envolvidos 

informações adicionais para a elaboração e a caracterização dos eventos. O levantamento de 

matérias de jornais locais e nacionais (clipping), de TV e vídeos que tratam dos eventos 

disponíveis na internet também foram consultados e citados sempre que utilizados. Para 

facilitar caracterização e a visualização dos eventos, lançou-se mão de fotografias e 

cartografia. 

Muitos são os temas que atravessam a análise dos conflitos territoriais. Em relação ao 

Estaleiro, podemos citar como exemplo a questão do trabalho (geração de emprego e renda), 
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tema marcante na proposta de construção do Estaleiro. No que concerne ao Acquário Ceará, 

observamos temas como a construção de não-lugares, a gentrificação, a definição de 

prioridades na alocação de recursos públicos, o problema do acesso às informações públicas e 

o impacto da presença dos novos meios de comunicação e informação. 

Todas essas questões, apesar de aparecerem de forma mais enfática em uns do que em 

outros conflitos, fizeram-se presentes em todos eles de forma transversal, portanto, ao debatê-

los, buscou-se integrar uma leitura do atual estágio de desenvolvimento da metrópole de 

Fortaleza — que foi debatido nas páginas anteriores — com os dois conflitos territoriais 

escolhidos para investigação. Por intermédio desse percurso, foi possível identificar os 

elementos que podem contribuir para a compreensão do atual estado da produção do espaço 

urbano da metrópole de Fortaleza. Propomos, pois, aqui, a realização de uma leitura dialética 

da produção do espaço urbano-metropolitano de Fortaleza, a ser feita por meio da 

investigação acerca dos conflitos territoriais. Contudo, antes de irmos ao tema em questão, 

vamos fazer uma breve passagem, em linhas gerais, pela dinâmica dos conflitos territoriais na 

formação socioespacial cearense, bem como pela a dinâmica econômica que os provoca e pela 

relação entre ação humana e natureza. Por fim, será apresentada a localização dos dois 

conflitos territoriais que foram analisados nesta pesquisa. 

 

4.2 Breves notas sobre conflitos territoriais na dinâmica socioespacial cearense 

 

Os conflitos territoriais contemporâneos são eventos capazes de unir, dialeticamente, 

os diversos momentos da cidade do passado na cidade do presente. Pode-se dizer que a 

formação socioespacial dos territórios acontece sob um regime que se pode chamar de 

“conflito permanente”, e que suas histórias particulares dizem muito sobre a história de cada 

lugar. Cada conflito territorial, por sua vez, preserva a sua peculiaridade no conjunto de 

variáveis que atuam no momento histórico em que ele se manifesta e nas especificidades da 

circunstância que o produziu. 

No decurso da formação dos territórios que hoje compõem o complexo tecido social 

de Fortaleza, os conflitos surgiram, enquanto evento histórico, muito antes da chegada oficial 

do elemento europeu, em 1603
161

. A disputa pelo controle do espaço em decorrência da 

territorialidade das tribos indígenas que dominavam toda a província do Siará — recordemo-

nos, a última província do Nordeste a ser ocupada pelo “homem branco europeu” — 

acirraram-se com a chegada de tribos que foram expulsas de seus territórios de origem (Rio 
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Grande do Norte, Pernambuco, Maranhão e Bahia), que viam na então província do Siará a 

possibilidade de refúgio devido à praticamente ausência do elemento europeu até meados do 

século XVII. 

Somente após duas fracassadas tentativas de fixação europeia — em virtude de sua 

expulsão por habitantes originários e da tardia fixação estrangeira em terras “cearenses” — o 

povoado que deu origem à cidade de Fortaleza conseguiu se desenvolver. Conforme visto, o 

surgimento da base sob a qual se construiu o povoado, a vila e, posteriormente, a cidade e a 

metrópole só foi possível por meio da tomada portuguesa e indígena
162

 do Forte 

Shonemborck, construído por holandeses em seu breve domínio sobre a província do Siará 

(1648-1654). 

Seria possível fazer uma reconstituição da formação socioespacial da metrópole 

somente através das histórias dos conflitos territoriais, contudo, como este não é o objetivo da 

presente investigação, serão apresentados, a seguir, somente alguns processos gerais que 

impulsionaram eventos que podem ser interpretados enquanto tal. 

A economia agropecuária colonial foi a primeira grande impulsionadora de conflitos 

territoriais. Sua expansão colocou fazendeiros e indígenas em confronto direto e, em alguns 

momentos, em guerra declarada, como na chamada “Guerra dos Bárbaros”
163

. Os “ciclos” do 

charque e do algodão, a cultura do café nas áreas serranas e a construção de fazendas e 

engenhos no sertão contribuíram para o avanço sobre terras outrora controladas pelos índios. 

Ter seu território tomado e se manter no local significava ser obrigado a aderir à cultura 

ocidental europeia da época, ao Deus e ao pecado católico e à disciplina do trabalho escravo, 

em detrimento dos seus rituais e outras manifestações da espiritualidade, do modo de vida e 

da visão de mundo indígena.  

A ideologia escravocrata e colonizadora que se manifestava, inclusive formalmente, 

até o ano de 1888 competia diretamente com os interesses dos povos aborígenes. Os 

processos migratórios desencadeados pelas secas também faziam com que, sobretudo a partir 

da segunda metade do século XIX, tais populações passassem a convergir para onde estava a 

se constituir uma dinâmica urbana e capitalista, em especial as cidades de Fortaleza, Aracati, 

Icó, Sobral e Crato —  mormente para a primeira delas, que foi a escolhida como capital 
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administrativa do estado. 

É difícil apontar quais foram exatamente os primeiros conflitos territoriais 

propriamente urbanos que ocorreram no Ceará, mas pode-se supor que eles aconteceram no 

decurso da formação da cidade do capital, como vimos no Capítulo 2, a partir do processo de 

mercantilização da terra e da água na primeira metade do século XIX. O aumento 

populacional promovido pela crescente dinâmica econômica da capital em relação aos demais 

municípios fez aumentar o poder de atração de Fortaleza. Isso se somou às secas, que 

expulsaram grandes contingentes populacionais dos seus territórios de origem em direção ao 

litoral
164

, e ao desenvolvimento das instituições do Estado, o qual incorporou meios 

progressivamente sofisticados de controle territorial. Tal processo culminou com o 

recrudescimento dos conflitos com características urbanas. 

O desenvolvimento institucional, sobretudo das finanças públicas, com a cobrança de 

impostos, taxas, tarifas etc., também desempenhou um papel muito importante com a criação 

das condições necessárias para o aumento dos conflitos territoriais, ou seja, gerou receita 

suficiente para realizar obras de grande impacto social e ambiental, obras que muitas vezes 

incluía o deslocamento de populações de seus lugares de origem, a construção de 

infraestruturas como novas estradas, pontes, viadutos etc. O aumento da arrecadação dos 

estados e municípios proporcionado pelo processo de industrialização, sobretudo ao logo do 

século XX teve diversas fases. O reforço na capacidade da despesa pública corroborou para 

que as instituições estatais ganhassem importância enquanto agentes indutores de conflitos 

territoriais. 

O processo de segregação socioespacial — o qual, em boa medida, ainda hoje é 

possível perceber em Fortaleza — já estava sendo desenhado desde a década de 1930, quando 

os setores mais ricos da sociedade, antes residentes nos bairros do Centro e Jacarecanga, com 

vimos no capítulo anterior, fizeram um “movimento para o leste”, escolhendo essa região 

como lugar de moradia. Tal processo foi fortalecido pela transferência de órgãos públicos para 

essa área da cidade.  

Na segunda metade do século XX, os conflitos territoriais ganharam impulso a partir 

das novas possibilidades de financiamento de grandes projetos públicos e privados. No 

Nordeste isso teve grande relevância, especialmente em Fortaleza, por ter sido o local 

escolhido para sediar instituições como o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 

(DNOCS), criado em 1912, e do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), criado em 1952. Além 
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dessas instituições, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), criada 

em 1959, teve importante participação no incentivo à indústria. As empresas que se instalaram 

ao longo da Avenida Francisco Sá (na zona oeste da cidade) se beneficiaram da criação do 

BNB e da SUDENE. 

Com a oficialização da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), em 1972, antes 

mesmo de sua formação metropolitana propriamente dita, essas indústrias foram transferidas 

para municípios vizinhos que se encontravam cada vez mais integrados com a malha urbana 

de Fortaleza, como Maracanaú e Caucaia — aquele é um “município industrial” que foi 

criado em 1983 com a finalidade, dentre outras, de receber as indústrias do corredor da 

Avenida Francisco Sá, localizadas em lugares considerados impróprios para as novas funções 

urbano-metropolitana que a cidade de Fortaleza estava assumindo. A criação da RMF também 

causou um aumento dos investimentos na capital e nos demais municípios que compõem a 

Região Metropolitana, que atualmente somam 19 municípios: Aquiraz, Cascavel, Caucaia, 

Chorozinho, Euzébio, Fortaleza, Guaiúba, Horizonto, Itaitinga, Maracanaú, Maranguape, 

Pacajus, Pacatuba, Pindoretama, São Gonçalo do Amarante, São Luiz do Curu, Paraipaba, 

Paracuru e Trairi
165

. 

Vale destaque, no âmbito da formação socioespacial recente da Região Metropolitana 

de Fortaleza, a construção do Complexo Portuário e Industrial do Pecém, localizado no litoral 

oeste do estado, no município de São Gonçalo do Amarante, que trouxe consigo um conjunto 

de indústrias atraídas pelo Terminal Portuário do Pecém, a exemplo da Companhia 

Siderúrgica do Pecém e das Termelétricas Energia Pecém (MPX e EDP) e MPX Pecém II. A 

novíssima atividade industrial nesse município, cuja região faz parte do projeto Eixão das 

Águas
166

, contribuiu decisivamente — agravado pelo período de estiagem — para o 

esgotamento do Açude Castanhão
167

, o que fez com que especialistas defendessem a 

suspensão das atividades da termelétrica
168

, dado o grande volume de água necessário para o 
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 “O Eixão é composto por adutoras, estações elevatórias, reservatórios, aquedutos e canais com extensão total 
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Amarante, além de Fortaleza, do Distrito Industrial de Maracanaú e do Complexo Industrial e Portuário do 

Pecém.” Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/governo/2014/03/eixao-das-aguas-e-a-maior-obra-de-

infraestrutura-hidrica-do-ceara>. Acesso em: 12 dez. 2017. 
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seu funcionamento. 

Uma vez consumida boa parte da água disponível na região, atualmente, as empresas, 

contando novamente com a anuência do Governo do Estado, pretendem retirar a água 

necessária à atividade industrial do Alagado do Cauípe, localizado próximo ao Pecém, em 

uma área que se encontra em processo de demarcação em favor da população indígena da 

etnia Anacé. O fato já provocou a reação dos moradores, com o trancamento da rodovia 

estruturante, a ocupação do canteiro da obra e a queima de insumos como os canos que seriam 

usados para a extração das águas do alagado. Atualmente, a obra encontra-se embargada em 

decorrência de Ação Popular impetrada pelos próprios moradores das comunidades
169

.  

Destaque-se novamente, aqui, o papel do Estado na produção do espaço através dos 

incentivos fiscais destinados a indústrias do Complexo Industrial e Portuário do Pecém. No 

caso em curso, o governo ofereceu um subsídio estatal de quase 50% no preço da água, 

viabilizado pela aprovação de mensagem do governador do estado à Assembleia Legislativa. 

A proposição obteve o apoio de 23 parlamentares, os quais votaram a favor do subsídio — 

apenas contra 8 dos votantes posicionaram-se contrários à proposta. A outorga concedida pelo 

governo do estado, com a anuência da Assembleia Legislativa, foi de 600 m³ de água por 

segundo, o que daria para abastecer três municípios como Maracanaú ou uma cidade de 600 

mil habitantes. 

 

 

4.3 Os conflitos territoriais como expressão da dinâmica do capital 

 

 

Os conflitos territoriais podem ser atravessados por muitas causalidades, que se 

expressam de diversas formas — desde a religiosa até a cultural, a socioambiental, de classe, 

dentre outras. O escopo desta seção são os conflitos territoriais que têm nexo direto com as 

relações do capital e sua dinâmica acumulativa e expansiva sobre o espaço. Nos deteremos 

nos fundamentos econômicos das relações do capital que podem ser indutores ou “gatilhos” 

de processos de conflitos territoriais permanentes. O leitor ou leitora perceberá que nem todos 

os fundamentos econômicos dos conflitos territoriais que serão debatidos aqui são exclusivos 

desse período do modo de produção capitalista, contudo a particularidade do período atual é 

que eles vivem um novo momento, qual seja, de aceleração, a partir do último quartel do 
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século XX. 

A propriedade privada é o pressuposto básico da relação do capital e da própria noção 

de civilização capitalista; ela está na origem de diversas formas de conflito. Essa forma 

particular da apropriação da riqueza tem relação direta e influenciou a formação das principais 

instituições sociais modernas como o Estado, a família patriarcal mononuclear, a Igreja etc. 

Por outro lado, logicamente, a centralização provê também a não propriedade e a carência 

material de uma parcela da população. Essa situação exerce poder direto na indução de 

processos de resistência, seja na luta por condições dignas de trabalho e melhores salários, 

seja na organização coletiva por moradia ou pela manutenção dos modos de vida, na ação dos 

“sem-terra”, dos “sem-teto”, ou, ainda, de trabalhadores urbanos pobres e desempregados. A 

história da colonização está repleta de exemplos de expropriação dos meios de produção da 

vida dos povos indígenas originários da terras brasilis. À população africana não restou 

melhor sorte: sua condição de migração forçada já a fez chegar ao Brasil completamente 

alienada de qualquer forma de propriedade que garantisse minimamente a reprodução da sua 

existência, pois eles mesmos, seus corpos — e não somente sua capacidade de trabalho — 

eram uma mercadoria. 

A cada período da história os conflitos territoriais assumem um significado diferente. 

Por exemplo, pode-se associar o momento pré-colonial, de controle territorial indígena — no 

Ceará, até meados do século XVII — com aquele em que os conflitos aconteciam em razão da 

territorialidade aborígene; contendas entre tribos podiam ser motivadas pelo deslocamento de 

tribos nômades ou pela expulsão dos seus lugares de origem, no caso de tribos fixas. Outro 

motivo gerador de conflitos se deu pela tentativa de domínio e escravização de tribos entre si. 

A expropriação das terras indígenas por colonos europeus e sua transformação em 

propriedade privada foi um processo fundamental para a emergência da produção capitalista 

do espaço. Esse fator corrobora com a tese de István Mészáros
170

 de que o capital antecede o 

capitalismo e será também posterior a ele. 

Mais à frente, com o estabelecimento de colonos e o desenvolvimento agropecuário, 

multiplicaram-se os conflitos por terra envolvendo as tribos e fazendeiros. À medida que o 

agente colonizador retirava dos povos originários as terras necessárias à sua reprodução 

biológica, ao indígena só restou a resistência armada ou a adesão ao novo paradigma 

metropolitano-ocidental-pré-moderno. Observe-se que a eliminação progressiva do modo de 

produção da vida fundado no próprio trabalho — isto é, no trabalho não alienado presente no 
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modo de vida indígena, cujo meados do século XVII representa somente o princípio da 

decadência do seu controle territorial — abria as pré-condições necessárias ao enraizamento 

das relações sociais do capital na formação socioespacial cearense. Tal consolidação, que 

somente vem a se dar, concretamente, a partir da segunda metade do século XIX, à medida 

em que fazia avançar a propriedade privada individual, promovia a subtração progressiva da 

propriedade comunal indígena, ou seja, a propriedade tribal perdia cada vez mais espaço para 

a produção do capital escravista-mercantil
171

, forma anterior ao capital usurário e ao capital 

industrial. 

A despeito de não tratar diretamente da realidade em questão, a passagem que segue, 

de Marx, parece útil para ajudar a compreender a construção das “condições ótimas” para a 

emergência da hegemonia das relações do capital, seja na Europa, nos Estados Unidos ou no 

Brasil: “A assim chamada acumulação primitiva não é, por conseguinte, mais do que o 

processo histórico de separação entre produtos e meio de produção. Ela aparece como 

‘primitiva’ porque constitui a pré-história do capital e do modo de produção que lhe 

corresponde”
172

. No caso do Brasil, a expropriação das terras indígenas, processo que já 

perdura mais de cinco séculos, foi o passo necessário para o surgimento da produção alienada 

e, em última instância, para a produção das condições de reprodução do capital e seu projeto 

de “mercantilização total”, vide o atual estágio de desenvolvimento do agro-hidro-minério-

negócio e do mercado imobiliário de terras urbanas. 

Na origem da civilização do capital está a acumulação primitiva e seus 

desdobramentos em termos de conflitos territoriais que foram necessários à sua realização 

histórica: 

 
[...] a transformação da propriedade nanica de muitos em propriedades gigantes de 

poucos, portanto, a expropriação que despoja grande massa da população de sua 

própria terra e de seus próprios meios de subsistência e instrumentos de trabalho, 

essa terrível e dificultosa expropriação das massas populares [e a dissolução da 

propriedade privada fundada no próprio trabalho], tudo isso constitui a pré-história 

do capital.
173

 

 

 

Mais à frente, Karl Marx, no que pode ser interpretada como uma passagem que aos 

                                                 
171

  PIRES, J. Manoel; COSTA, I. del Nero da. O capital escravista-mercantil, caracterização teórica e causas 

históricas de sua superação. Revista de Estudos Avançados, v. 14, n. 38, São Paulo, jan./abr. de 2000. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142000000100006>. 

Acesso em: 30 dez. 2017. 
172

  MARX, Karl. O Capital. Livro 1: O processo de produção de capital. Editora Boitempo: São Paulo, 2013. p. 

786. 
173

  Ibidem, p. 831. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142000000100006


101 

 

olhos de hoje nos parece demasiada otimista, afirma que: 

 
A transformação da propriedade privada fragmentária, baseada no trabalho próprio 

dos indivíduos, em propriedade capitalista, é, naturalmente, um processo 

incomparavelmente mais prolongado, duro e dificultoso do que a transformação da 

propriedade capitalista – em propriedade social. Lá, tratava-se da expropriação da 

massa do povo por poucos usurpadores; aqui, trata-se da expropriação de poucos 

usurpadores pela massa do povo.
174

 

 

Interessa-nos, nessa passagem, menos o “otimismo da razão” lógica de Marx e mais a 

compreensão do duplo processo de transformação da terra, primeiro de propriedade comum 

em propriedade da coroa portuguesa e seus beneficiários e, posteriormente, desta, em 

propriedade privada capitalista Porém, se num dado momento do passado a forma propriedade 

privada capitalista era apenas gérmen, hoje, a exceção das terras de comunidades tradicionais 

demarcadas ou autodemarcadas e de determinadas experiências de propriedade coletiva 

gestadas por movimentos sociais
175

, associações e cooperativas, ela é dominante e, conforme 

veremos a seguir, sua tendência à expansão permanece potencializada até os dias atuais. 

No Ceará, o processo histórico de conversão ao modo de produção capitalista, de 

separação da força de trabalho dos meios de produção, deu-se ao longo dos mais de 200 anos 

que vão de meados do século XVII ao final do século XIX. Vem desde a acumulação 

primitiva via expropriação direta das terras indígenas e da extinção dos aldeamentos, no que 

diz respeito à “proletarização” do índio, mas também desde que foi abolida a escravidão no 

Ceará, em 1884, quatro anos antes da abolição da escravidão no Brasil
176

. Segundo o 

historiador Raimundo Girão, “Tem-se afirmado que a 25 de março de 1884 haviam no Ceará 

cerca de 30.000 cativos. O Relatório do presidente Leão Veloso (1881) dá como existentes 

31.516 e Guilherme de Sousa Pinto estima-os em 31.754, numa população de 7627.363”
177

. 

Ao mesmo tempo, as fazendas já ocupavam todas as regiões do território cearense. Outro 

acontecimento importante desse período foi o surgimento das primeiras manufaturas em 

Fortaleza. Através do consumo de força de trabalho, o produto do trabalhador transformou-se 

continuamente não só em mercadoria, mas também em capital. 

Ao debater o significado dessa grande mutação, Marx nos diz que 
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O consumo do trabalhador tem uma dupla natureza. Na própria produção, ele 

consome, por meio de seu trabalho, meios de produção, transformando-os em 

produtos de valor maior que o capital adiantado. Esse é seu consumo produtivo. Ao 

mesmo tempo, ele é consumo de sua força de trabalho pelo capitalista que a 

comprou. [...]. O consumo individual do trabalhador continua a ser, assim, um 

momento da produção e reprodução do capital. A manutenção e reprodução 

constantes da classe trabalhadora continua a ser uma condição constante para a 

reprodução do capital. 

 

O resultado é a reprodução das relações do capital em sua integralidade. A partir do 

século XX, a força de trabalho havia, tardiamente, em termos globais, se tornado, 

majoritariamente
178

, uma mercadoria passível de ser comprada e vendida no mercado. Está aí 

o segredo do sistema de apropriação do mais-valor e o elemento fundamental da relação 

capital: a mercantilização da força de trabalho. O passo seguinte é transformar esse mais-valor 

em capital, que por sua vez é o segredo da acumulação: “[...] era de importância decisiva para 

a economia burguesa anunciar a acumulação do capital como o primeiro dever cívico e pregar 

infatigavelmente que não se pode acumular quando se devora toda a renda, em vez de 

despender boa parte dela na contratação de trabalhadores produtivos adicionais, que rendem 

mais que custam”179. 

No sistema montado pela Economia Política, ao capitalista estava reservado o papel de 

acumular para investir, essencial para o crescimento econômico capitalista. Já a agricultura é 

um exemplo da necessidade da precedência da acumulação para a expansão da produção. 

Seria impossível ampliar a terra cultivada sem um adiantamento de sementes, adubos e força 

de trabalho adicionais, de forma que 

 
[...] o capital, ao incorporar os dois formadores originais da riqueza, a força de 

trabalho e a terra, adquire uma força expansiva que lhe permite estender os 

elementos de sua acumulação além dos limites aparentemente fixados por sua 

própria grandeza, limites estabelecidos pelo valor e pela massa de meios de 

produção já produzidos, nos quais o capital tem sua existência
180. 

 

Conforme já exposto, a teoria do valor-trabalho atribui à força de trabalho a criação do 

excedente produtivo e, em última instância, de toda riqueza social. Assim, desvelando a lógica 
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de funcionamento do modo de produção capitalista, Karl Marx desenvolveu o conceito de 

mais-valor
181

, que para ele significa um valor novo, uma nova riqueza que surge ao final do 

processo de produção de mercadorias, um valor adicional relativo ao capital inicialmente 

investido com o pagamento dos meios de produção e de força de trabalho. O mais-valor é o 

trabalho não pago aos trabalhadores, o extrato da alienação da riqueza.  

Como para Marx a força de trabalho é uma mercadoria especial porque contém a 

capacidade de criar valor além do seu custo de reprodução (salário), a produção do capital (D 

– M – D´), ao gerar um valor adicional a cada novo ciclo (o mais-valor), faz com que essa 

nova riqueza criada no ciclo anterior seja incorporada ao ciclo posterior, e assim 

sucessivamente. Isso aumenta o volume total de capital em circulação no mercado, 

provocando a necessidade de expansão permanente das fronteiras do capital e criando formas 

de incorporar e subordinar todos os territórios à sua realidade mercadológica. 

 O montante do mais-valor é dado pela razão entre o capital fixo e o capital variável 

adiantado (c/v), conhecida como composição orgânica do capital. Esta pode ser definida, de 

acordo com David Harvey, como “[...] mudanças na composição do valor que advêm de 

mudanças físicas na produtividade”
182

. Como sabemos, o aumento da produtividade pode 

acontecer por intermédio do aumento da taxa de exploração da força de trabalho ou por um 

incremento no capital fixo. Ao aumentar a produtividade via incremento em capital fixo, 

ocorre uma separação entre os processos de trabalho e de produção; com isso, a força de 

trabalho é progressivamente expulsa do processo de produção e, mesmo assim, há um 

aumento na produção do mais-valor
183

, que ocorre através do recrudescimento da 

produtividade. Esse movimento gera dois fatores indutores de conflitos territoriais 

fundamentais: o primeiro tem relação com o desemprego, que se fez estrutural a partir de 

meados da década de 1970
184

, e o segundo guarda relação com o crescimento da produção de 

riqueza, com a apropriação privada desta e seus reflexos em termos de desigualdade social e 

espacial. 

A massa de trabalhadores desempregados, que reflete a crise do “mundo do trabalho” 

(o mundo do capital), é hoje irreversível e tende a crescer sob os marcos do capitalismo do 

século XXI. Dessa forma, intensificam-se ocorrências de despejos por falta de pagamento da 

moradia financiada ou do aluguel, coabitação, habitação em áreas de risco e em outros lugares 
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impróprios, tais como as áreas de proteção ambiental permanente, além de ocupação de áreas 

públicas e de propriedades privadas. Importante notar que o desemprego também multiplica 

os casos de moradores em situação de rua nas grandes cidades, tornando mais complexas as 

territorialidades urbanas, em especial nos bairros centrais, por onde circulam boa parte dessas 

pessoas. No lastro desses processos estão as inúmeras possibilidades de conflitos territoriais 

que decorrem a partir daí. 

O aumento da produção de riqueza social faz crescer também a arrecadação de 

impostos por parte do Estado. Além disso, as possibilidades de endividamento junto a 

instituições financeiras multilaterais (BID, FMI, Banco Mundial, Banco Chinês etc.) e a 

venda de ativos da dívida pública são outras fontes importantes dos gastos públicos. A 

associação dos recursos públicos com a iniciativa privada para a execução de grandes obras 

possibilita, inclusive, a legitimação do uso da força em caso de resistência, a exemplo da 

construção do Veículo Leve Sobre Trilhos, obra da Copa do Mundo de 2014, em Fortaleza — 

com a previsão de remoção de 12 mil pessoas. Oportunamente, a propriedade privada da 

habitação fortaleceria a perspectiva de permanência dos moradores no local, contudo a 

ausência de regularização fundiária, que denota a não-propriedade do terreno relativo à casa 

(que pertencente à União), enfraquece a possibilidade de permanência dos moradores 

ameaçados de remoção. Assim, apesar da resistência dos atingidos pelo VLT, o processo de 

remoção
185

 segue seu curso. 

 Recordemo-nos da maior particularidade do modo de produção capitalista em relação 

aos anteriores: o seu caráter universal. Tal dinâmica expansiva do capital, conforme 

demonstrado, gera a necessidade de ocupar mais e mais territórios, anexando à sua área de 

influência espaços ainda não totalmente integrados ao mercado capitalista, a exemplo das 

comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, de pescadores artesanais, pequenos 

agricultores etc.  

Compreender a dinâmica da reprodução ampliada do capital ajuda a entender o caráter 

mais geral dos fundamentos econômicos produtores de conflitos territoriais. Ajuda-nos 

igualmente no desvelamento dos sujeitos em conflito com esse processo, as forças contra-

hegemônicas, as quais Milton Santos chamou de racionalidades paralelas e 

contrarracionalidades
186

:  

 

Essas contra-racionalidades se localizam, de um ponto de vista social, entre os 
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pobres, os migrantes, os excluídos, as minorias; de um ponto de vista econômico, 

entre atividades marginais, tradicional ou recentemente marginalizadas; e, de um 

ponto de vista geográfico, nas áreas menos modernas e mais ‘opacas’, tornadas 

irracionais para usos hegemônicos. 

 

Dada essa característica, ou os modos de vida não-predadores se fundem com 

determinadas técnicas igualmente não predatórias desenvolvidas sob as relações do capital — 

fusão essa que produza uma razão outra não-linear —, ou o modo de produção capitalista 

tende a levar a humanidade de volta à barbárie, só que em uma versão moderna. Em se 

perpetuando as relações de capital, certos modos de vida e técnicas não-predatórias 

desenvolvidas pelas tribos indígenas, comunidades de pescadores artesanais, quilombolas etc., 

tendem — em hipótese nada desprezível — a serem extintas. 

De volta à produção do mais-valor, temos que o mesmo se divide entre renda e 

investimento capitalista, e isso tem nítidos impactos na produção do espaço. Por exemplo, o 

consumo burguês — que se beneficia do privilégio da acumulação do capital — diferencia-se 

em muito do consumo das famílias trabalhadoras. Espaços de ostentação e consumo criam a 

alienação do território por intermédio do consumo restrito, como os shoppings centers, que, 

apesar de serem espaços híbridos, pois não podem ser considerados nem públicos nem 

privados — são territórios alienados, praticamente exclusivos de uma classe. O mesmo pode 

ser dito sobre bairros inteiros, estabelecimentos privados como clubes sociais, restaurantes, 

bares e hotéis de luxo, por exemplo. O resultado é uma coerção invisível, “natural”, em que as 

relações econômicas do capital dominam a vida do trabalhador e a do próprio capitalista. 

A produção do espaço envolve necessariamente conflito, disputa que tem com 

substância principal a forma como o espaço é produzido em cada período histórico. Portanto, 

o conflito territorial é uma chave para se interpretar o espaço em transformação. A 

investigação dos conflitos territoriais permite “[...] explorar o que talvez seja a contradição 

mais importantes de todas: aquela entre a realidade e a aparência do mundo em que 

vivemos”
187

. 

O estudo dos elementos que compõem as dimensões expansiva e degenerativa da 

produção do espaço somente podem nos revelar, por um lado, a afirmação da produção do 

espaço do capital e, por outro, a negação do mesmo. Logo, conflito territorial pode nos servir 

como uma chave para a uma transdução dialética; ele nos permite captar formas possíveis do 

vir a ser socioespacial, dado que através de uma análise desse tipo é possível apreender a 

força e as limitações dos agentes envolvidos no conflito no que tange à sua capacidade de 

                                                 
187

  HARVEY, David. 17 Contradições e o fim do capitalismo. Editora Boitempo: São Paulo, 2016. p. 17. 
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influenciar a produção do espaço. É justamente por esse parâmetro — a capacidade dos 

agentes de produzir o espaço — que é possível avaliar o que Henri Lefebvre chamou de 

“direito à cidade”. Por expor, em última instância, os limites do controle do capital sobre os 

territórios é que os conflitos conformam uma chave importantíssima para se apreender, 

dialeticamente, o novo, entendido como superação da produção capitalista do espaço, ou seja, 

os elementos dos espaços de transição. 

Os dois conflitos territoriais contemporâneos que serão analisados nesta segunda parte 

da tese apresentam uma possibilidade de síntese da produção capitalista do espaço de 

Fortaleza na contemporaneidade. Se é verdade que a materialização de elementos da 

metrópole distópica encontra muitos ecos na investigação dos conflitos territoriais atuais, por 

outro, eles também são eventos privilegiados para a identificação dos elementos da expansão 

e da transição enquanto dimensões da produção do espaço. A análise pormenorizada dos 

conflitos territoriais permitiu identificar os agentes, sua rede de interesses e aliados, a 

quantidade de recursos mobilizados, o percurso desses recursos públicos, os impactos 

econômicos, sociais e ambientais, bem como os elementos do novo, isto é, do espaço de 

transição na produção do espaço urbano em uma metrópole nordestina. 

Os eventos que foram investigados nesta parte da tese são materializações do presente, 

resultados do movimento de formação socioespacial da cidade e de produção do espaço 

contemporâneo. Por isso foi feito um esforço no sentido de demonstrar as forças que movem a 

materialidade da metrópole, buscando, para isso, reconstituir processos fundamentais que, 

agindo em simultaneidade, consolidaram a cidade do capital e sua atual tendência à posterior 

transformação em metrópole distópica. Ciente desses processos, segue o debate sobre os 

temas que emergem a partir da análise dos conflitos territoriais em si, na busca por elementos 

do espaço transitório neste início do século XXI. 

Por fim, importa deixar nítido que a produção dos territórios, que sublinha sempre a 

dimensão espacial, são o resultado da luta econômica e, em última instância, política, que 

coloca determinados atores em contradição. Sejam quais forem as suas causas, os conflitos 

territoriais serão sempre um problema político.  

 

4.4 Os conflitos territoriais como objeto de integração do debate sobre natureza e 

sociedade 

 

 

 O debate acerca do que ficou conhecido nas Ciências Humanas como relação “homem 

x natureza” ganha contornos particulares na Ciência Geográfica, tendo em vista a existência 
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explícita de duas grandes áreas no interior desse campo disciplinar, a chamada “Geografia 

Física” e a “Geografia Humana”. A discussão sobre a relação entre essas duas áreas do 

conhecimento geográfico é muito antiga; está presente nas obras dos geógrafos clássicos e 

retorna com certa relevância nos debates contemporâneos, ao serem compreendidas, 

sinteticamente, ora como campos distintos (e mesmo contraditórios), ora como expressões 

diferentes, porém complementares e indissociáveis de uma mesma Ciência Geográfica. 

 Atualmente, cientistas do mundo todo encontram-se envolvidos em um debate que tem 

como pano de fundo os limites cada vez mais nítidos da contradição entre o ritmo da 

reprodução dos ciclos econômicos do capital, comparativamente à dinâmica da reprodução 

dos ciclos naturais. A tendência é que nas próximas décadas a humanidade vivencie 

problemas de novo tipo, relacionados à utilização descontrolada e alienada da riqueza natural, 

com a possibilidade de surgimento de guerras movidas pelo controle de bens básicos como a 

água, a exemplo do que acontece em relação aos bens terra e petróleo. Contudo, tais limites 

não dizem respeito somente a um problema de ordem estritamente econômica. A emissão em 

grande escala de dióxido de carbono e outros componentes químicos capazes de interferir no 

clima terrestre pode levar, em hipótese, à extinção da própria humanidade, bem como a uma 

quebra dos laços de sociabilidade criados ao longo de séculos. 

 À vista disso, refletir sobre a relação entre a ação humana sob o regime do capital e 

natureza é importante para forma elaborar sínteses que, iluminadas pela investigação de 

temas-chave, sirvam de pontes de ligação entre esses dois campos do conhecimento 

geográfico. Desse modo, nesta sessão, num primeiro momento, será feita uma revisão 

bibliográfica acerca dessa complexa relação. Em seguida, refletir-se-á sobre um dos temas 

que permite uma abordagem empírica integrada dessa mesma relação, qual seja, a análise dos 

conflitos territoriais que envolvem nítidos impactos ambientais. 

 Em Geografia, falar da relação entre ação humana e natureza remete-nos ao problema 

metodológico sobre a separação ou não das suas duas grandes áreas de pesquisa, quais sejam: 

a chamada “Geografia Física” e a “Geografia Humana”. Essa questão já rendeu já rendeu 

muitas discussões ao longo da pesquisa geográfica. Aqui, apresentaremos algumas visões a 

respeito do tema e, na medida do possível, buscar-se-á confrontar as distintas visões acerca 

dessa problemática. Discorrendo sobre o tema, Maria Sanjaume nos explica que, nos 

primórdios da Geografia, a influência de Darwin na chamada Geografia Humana levou a uma 

visão determinista da luta pela sobrevivência, portanto as reflexões sobre a relação entre a 

ação humana e natureza conformaram o centro do interesse: “Os êxitos humanos se explicam 

como consequência das condições naturais. Se acreditou que as sociedades naturais se 
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pareciam com os organismos animais e que como eles estavam fortemente influenciados pelas 

condições do entorno natural”
 188

. Ratzel, por exemplo, teria se baseado nestas evidências ao 

escrever, em 1882, o livro intitulado Antropogeografia, relatando as influências do meio 

geográfico na história. 

 O que vamos chamar aqui de “Escola Russa” se trata de algumas gerações de aurores 

russos que geraram contribuições muito interessantes para o debate em relevo. O geógrafo 

Grigoriev é um dos mais destacados expoentes na área da Geografia Física, ao lado de 

Gerassimov, Afanesiev, Sotchava, Kalesnik e Snytho, que legaram a sistematização de 

metodologias e técnicas à moderna Geografia Física. Segundo João Sant’Anna Neto
189

, para 

esses autores, a Geografia Física constitui-se como uma ciência autônoma e está diretamente 

relacionada com a Geografia Econômica: 

 

A Geografia Física está intimamente relacionada com a Geografia Econômica e seus 

ramos, à medida que: a) a economia tem que desenvolver condições naturais 

específicas que a afetam de uma maneira ou de outra; b) a exploração de recursos 

naturais é parte essencial da produção; e c) a produção social está relacionada com a 

transformação da natureza espontânea ou planejada, para assegurar, na medida do 

possível, a reprodução de recursos. 

 

 A Escola Russa teve um desenvolvimento particular que não foi vivenciado pelas 

demais escolas em razão da existência, entre o período de 1917 a 1989, da experiência da 

União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), cuja planificação econômica levou os 

geógrafos russos a não somente teorizar a respeito da instância espacial como também foram 

chamados a proporcionar soluções práticas aos problemas concretos colocados pela 

planificação socialista. Nas palavras de Grigoriev
190

 temos que 

 
 

Os planos de desenvolvimento econômico traçados pelo Programa do Partido 

Comunista da União Soviética exigem, além de uma íntima cooperação entre as 

ciências geográficas e a indústria, estudos mais detalhados das leis necessárias a 

uma resolução correta de problemas ligados à eficiente localização geográfica das 

forças produtivas, à utilização mais eficiente dos recursos naturais tendo em conta a 

sua preservação e reprodução, e mudanças planejadas das condições naturais. Uma 

parte importante disso é o trabalho direcionado para a alteração das condições 

climáticas. 

                                                 
188

 Traduzido do espanhol: “Los logros humanos se explicaran como consecuencia de las condiciones naturales. 

Se creyó que las sociedades naturales se parecian com los organismos animales y que como ellos estaban 

fuertemente influenciados por las condiciones del entorno natural”. SANJAUME, Maria. S. Un Panorama 

Ibero-Americano de la Geografia Fisica. In: SEVERO, Adriano; FOLETO, Eliane. Diálogos em Geografia 

Física. Santa Maria: Editora UFSM, 2011. p. 82.  
189

  Professor do Departamento de Ciências Ambientais FCT/UNESP/PP. Tradutor do texto “Os fundamentos 

Teóricos da Moderna Geografia Física”, de A. A. Gregoriev. Ambas as citações constam como “notas do 

tradutor” ao texto de Gregoriev. 
190

  GREGORIEV, A. A. Os fundamentos teóricos da moderna Geografia física. Tradução de Prof. João Lima 

Sant'Anna Neto. Presidente Prudente: UNESP, s/d. p. 45. 
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 Outro autor russo I. Guerasimov — cujo texto “Problemas metodológicos da 

ecologização da ciência contemporânea” nos traz outros elementos importantes para pensar o 

nosso tema — abre o artigo fazendo uma afirmação que nos parece ter ganhado ainda mais 

força do que na época em que o foi redigido: “Estudar as várias influências do progresso da 

ciência e da técnica sobre o ambiente natural (bioesfera) é um dos problemas mais 

importantes de nossa época”
191

. O autor demonstra, já naquela época (o texto é de 1980), a 

atenção para um problema que só será “solucionado” já no início do século XXI, qual seja, a 

dificuldade de se diagnosticar, com certa precisão, as relações entre natureza e ação humana, 

preocupado com: “[...] as contradições que surgem entre a necessidade de proteger a natureza 

e a de utilizar intensamente seus recursos”
192

. Afinal, qual é o impacto real das mudanças 

provocadas pelos fatores humanos — em especial os industriais — aos processos naturais e ao 

clima terrestre? 

 Esse debate diz respeito diretamente à dinâmica do desenvolvimento tecnológico e aos 

usos que se pode fazer dele: “As relações mútuas da sociedade moderna e da natureza vêm se 

complicando ao extremo por causa da revolução técnico-científica”
193

. Guerasimov entende 

que a inovação tecnológica deve estar a serviço da conservação ambiental e dos seres 

humanos por intermédio da 

 
Otimização das condições de atividade vital do homem mediante a conservação e o 

melhoramento das propriedades de seu entorno; uma exploração racional dos 

recursos naturais (sobretudo os aquáticos, terrestres e biológicos) que assegurem sua 

proteção, reestabelecimento e reprodução ampliada; proteção e conservação do 

fundo genético da natureza viva etc.
194

 

 

 Discorrendo acerca do conceito de ecologia, Guerasimov identifica o que chama de 

três fases. A primeira seria a do darwinismo e sua concepção evolucionista da natureza da 

ecologia como ciência das relações entre a biota (as plantas e os animais) e o habitat. A 

segunda “fase” seria a do marxismo, com sua concepção científica das leis do 

                                                 
191

  Traduzido do espanhol: “Estudiar la variada influencia del progresso de la ciencia y la técnica sobre el 

ambiente natural (biosfera) es uno de los problemas más importantes de nuestra época.” GUERASIMOV, I. 

Problemas metodológicos de la ecologización de la ciencia contemporanea. In: GUERÁSIMOV, I. et al. La 

Sociedad y el Medio Natual. Moscou: Editora Progresso Moscú, 1980. p. 55. 
192

  Traduzido do espanhol: “las contradicciones que surgem entre la necesidad de proteger la naturaleza y la de 

utilizar intensamente sus recursos.” GUERÁSIMOV, I. GVISHIANI et al. La Sociedad y el Medio Natual. 

Moscou: Editora Progresso Moscú, 1980. p. 59.  
193

  Traduzido do espanhol: “Las relaciones mutuas de la sociedad moderna y la naturaleza se han complicado en 

extremo a causa de la revolución científico-técnica.” Ibidem, p. 63. 
194

  Traduzido do espanhol: “[...] optimización de las condiciones de actividad vital del hombre mediante la 

conservación y el mejoramiento de las propriedades de su entorno; una explotación racional de los recursos 

naturales (ante todo acuáticos, terrestres e biológicos) que assegure su protección, reestablecimiento y 

reproducción ampliada; protección y conservación del fondo genético de la naturaleza viva.” Ibidem, p. 63. 
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desenvolvimento da sociedade, separando o “homem” do mundo animal, como fenômeno 

social-biológico e determinando que sua população é, em primeiro lugar, uma formação 

social. Por fim, classificou os demais estudos uma ampliação do conceito de ecologia, 

introduzindo na ciência outros termos, tais como “ecologia do homem” e “ecologia da 

sociedade”, os quais, no seu entendimento, são conceitos carentes de nitidez, porém, a cada 

uma das fases descritas, o conceito de ecologia foi se diversificando. 

 Guerasimov também critica os limites do pensamento ecológico marxiano na seguinte 

passagem: 

 
A doutrina de Marx e Engels sobre as leis do desenvolvimento da sociedade 

embasado na atividade física dos homens e nas relações sociais que se forma entre 

eles exclui a possibilidade de explicar as relações mútuas da sociedade e seu meio 

ambiente natural com as leis biológicas. [...]. Ao destacar o papel do trabalho na 

evolução do homem, os fundadores do marxismo não enfrentaram nunca o ser 

humano com a natureza
195

.   
 

     
 Contudo, o autor admite que foram os “fundadores do marxismo” quem revelaram 

pela primeira vez, com toda nitidez, a complexa unidade dialética dos fatores biológicos e 

sociais na formação do “homem”. Ele afirma que Marx e Engels examinam detidamente as 

influências da atividade humana sobre a natureza: “Para produzir, os homens contraem 

determinados vínculos e relações e através de esses vínculos e relações sociais, e somente 

através deles, é como se relacionam com a natureza”
 196

.
 

 De especial importância é a leitura histórica desenvolvida por Guerasimov com o 

auxílio da teoria marxiana, da relação entre modos de produção e a “natureza natural”, ou 

“segunda natureza”, conforme denominada por Marx referindo-se ao que estamos chamando 

simplesmente de natureza: 

 
A utilização espontânea da natureza, que carrega implícita a dilapidação de suas 

riquezas, se esboçou já nas primeiras etapas da história da sociedade e se acentuou 

na época feudal, porém, alcançou o grau máximo no curso do desenvolvimento da 

sociedade capitalista. /.../ a interação do sistema ‘homem-sociedade-natureza’ é uma 

tradição importantíssima da ciência social marxista
197

. 

                                                 
195

  Traduzido do original: “La doutrina de Marx e Engels sobre las leyes del dessarollo de la sociedad basado 

em la actividad laboral de los hombres y en las relaciones sociales que se formam entre ellos excluye la 

posibilidad de explicar las relaciones mutuas de la sociedad y su medio ambiente natural com las solas leyes 

biológicas. /... /  Al destacar el papel del trabajo en la evolución del hombre, los fundadores del marxismo no 

enfrentaron nunca al ser hunamo con la naturaleza.” Ibidem, p. 62. 
196

  Traduzido do original: “Para producir, los hombres contraem determinados vínculos y relacciones y a través 

de estos vínculos y relaciones sociales, y sólo a través de ellos, es como se relacionan com la naturaliza.” 

MARX, K.; ENGELS, F. apud GUERASIMOV. El trabajo assalariado y el capital. Obras, t. 6, p. 441.  
197

  Traduzido do original: “La utilización espontánea de la naturaleza, que lleva inplícita la dilapidación de sus 

riquezas, se esbozó ya en las primeras etapas de la história de la sociedad y se acentuó em la época feudal, 

pero alcanzó el grado máximo em el curso del desarrollo de la sociedad capitalista. /.../  la interacción del 
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 Guerasimov defende que a Geografia é a única ciência capaz de “[...] estudar o próprio 

meio ambiente considerado como conjunto de componentes abióticos e tecnólogos naturais, 

metamorfoseados (ou criados) pela ação da sociedade”
198

. Para ele, a Geografia estuda o 

ambiente natural tomado em seu conjunto como um sistema no qual estão incluídos os 

componentes naturais e antrópicos (tecnológicos). O potencial de investigações integradas 

estaria melhor colocado na interação entre a Geografia e as investigações ecológicas: “[...] o 

‘potencial integral’ da ciência geográfica pode ser utilizado por completo precisamente no 

marco das investigações ecológicas de forma interdisciplinar”
199

. 

 As preocupações práticas, já mencionadas, presentes nos autores da “Escola Russa” 

também aparecem em Guerasimov, para quem os principais estudos ecológicos na Geografia 

seriam definidos assim: a) controle sobre as mudanças no meio ambiente, originado pela 

atividade do homem (monitoramento antrópico); b) prognósticos da influência da atividade 

econômica sobre o entorno; e c) prevenção, mitigação e eliminação das calamidades naturais. 

Interessante notar que, diferentemente da perspectiva capitalista, nos russos podemos verificar 

uma forte preocupação em integrar racionalmente o aparato tecnológico disponível aos 

interesses sociais e à preservação ambiental (ao menos em teoria)
200

: 

 
O sistema de observações e de controle sobre todos as mudanças na natureza devido 

a atividade econômica do homem é necessário como fonte de múltiplas informações 

sobre o estado atual da natureza que permite revelar as zonas mais desfavoráveis 

neste aspecto (‘focos de calor’), prevenir as possíveis mutações do meio e 

prognosticar cientificamente seus estados futuros. No sistema de monitoramento se 

devem distinguir três níveis principais: o bioecológico (sanitário), o geoecológico 

(natureza e economia) e o da bioesfera
201

.  

                                                                                                                                                         
sistema 'hombre – sociedad – naturaleza' es una tradición importantíssima de la ciencia social marxista.” 

GUERASIMOV, I. Problemas metodológicos de la ecologización de la ciencia contemporanea. In: 

GUERÁSIMOV, I. et al. La Sociedad y el Medio Natual. Moscou: Editora Progresso Moscú, 1980. p. 65. 
198

  Traduzido do original: “[...] estudiar el propio medio ambiente considerado como conjunto de componentes 

abióticos, bióticos y tecnógenos naturales, metamorfoseados (o creados) por la acción de la sociedade.” 

Ibidem, p. 67. 
199

  Traduzido do original: “[...] el 'potencial integral' de la ciencia geográfica puede utilizarse por completo 

precisamente em el marco de las investigaciones ecológicas em nível de várias disciplinas.” 

GUERASIMOV, I. Problemas metodológicos de la ecologización de la ciencia contemporanea. In: 

GUERÁSIMOV, I. et al. La Sociedad y el Medio Natual. Moscou: Editora Progresso Moscú, 1980. p. 68. 
200  

Em contraste com o uso das tecnologias sob as relações de capital, que tem como finalidade a acumulação 

privada da riqueza socialmente produzida, o que não significa que essas preocupações coincidiam, 

necessariamente, com as da alta burocracia do Partido Comunista da União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas. 
201

  Do original: “El sistema de observaciones y de control sobre todos los cambios del medio natual debidos a la 

actividad economica del hombre es necesario como fuente de información multifacética sobre el estado 

actual de la naturaleza que permite revelar las zonas más desfavorábles en este aspecto (“focos calientes”), 

prevenir las posibles mutaciones del medio y pronosticar cientificamente sus estados futuros.  En el sistema 

de monitoring se deben distinguir tres niveles principales: el bioecológico (sanitário), el geoecológico (de 

naturaleza e economía) e el de la bioesfera.” Ibidem, p. 73. 
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 Discorrendo sobre os “fenômenos naturais destrutores” (calamidades), Guerasimov diz 

que eles se desenvolvem na natureza de forma independente da atividade humana, mas põem 

em perigo a vida humana, causando danos econômicos substanciais. Há outra categoria de 

calamidades ambientais que é resultado direto da ação humana ou que intensifica a ação 

destrutora de muitos processos naturais, como “[...] a erosão e depressão, os fenômenos 

cársicos e termoscássicos, os acidentes e deslizamentos de solo, as torrentes de lama e pedra e 

as inundações, as quedas de pedras, as avalanches etc.” (grifos do autor)
202

 Ainda segundo o 

autor, outras calamidades naturais se devem diretamente às causas antrópicas, como a 

escavação de áreas para exploração mineral, a salinização, a extração de madeira etc. 

 A maior contribuição da Escola Russa reside em um elemento metodológico essencial 

que está presente na preocupação de todos os autores consultados: a defesa do uso racional 

dos conhecimentos técnico-científicos por intermédio do planejamento econômico (que 

explicita a integração necessária das “duas geografias” [física e humana], bem como a 

preocupação ambiental de suas investigações). Isso fica perceptível, por exemplo, na seguinte 

em passagens de Guerasimov:  

 

A proteção eficaz e o melhoramento do meio ambiente natural devem basear-se 

necessariamente no uso planificado e racional de todos os recursos naturais. Com a 

particularidade de que o conceito de ‘uso racional’ compreende também critérios 

sociais e econômicos. [...]. Daí surge a necessidade de elaborar com profundidade os 

princípios científicos do usufruto ecologicamente eficiente da natureza em escala 

nacional
203

. 

  

Outro texto que nos traz importantes reflexões a respeito do tema em escopo, da autora 

Cleide Rodrigues
204

, intitulado “A urbanização da metrópole sob a perspectiva da 

geomorfologia”, trata da dinâmica geomorfológica justamente no meio mais amplamente 

afetado pela ação humana: o meio urbano. A autora inicia o artigo afirmando que a inserção 

da variável humana nos estudos de Geografia Física e de Geomorfologia em particular é 

                                                 
202

  Do original: “la erosión y la deflación, los fenómenos cársicos y termoscársicos, los acientos e 

deslizamientos del suelo, los torrentes de barro y piedras y las inundaciones, las caídas de piedras, los aludes 

etc”Ibidem, p. 70. 
203

 Tradução do original: “La protección eficaz y el mejoramiento de medio ambiente natual deben basarse 

necessariamente en el uso planificado y racional de los recursos naturales. Con la particularidad de que el 

concepto de 'uso racional' compreende tambien critérios sociales e económicos. [...]. De ahí dinama la 

necesidad de elaborar a fondo los principios científicos del usufruto ecológicamente eficiente de la 

naturaleza a escala nacional.” GUERASIMOV, I. Problemas metodológicos de la ecologización de la ciencia 

contemporanea. In: GUERÁSIMOV, I. et al. La Sociedad y el Medio Natual. Moscou: Editora Progresso 

Moscú, 1980. p. 73. 
204

  RODRIGUES, Cleide. A Urbanização da metrópole sob a perspectiva da geomorfologia: tributo a leituras 

geográficas. In: CARLOS, Ana Fani A.; OLIVEIRA, Ariovaldo U. (Orgs.) Geografias de São Paulo: 

Representações e crise da metrópole. São Paulo: Contexto, 2004..  
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considerada amplamente tardia. Fundamentando-se em diversos autores, ela constata que 

somente na década de 1970 é que capítulos e livros especialmente dedicados a esse assunto 

foram desenvolvidos, apesar de algumas obras esporádicas relevantes como a produzida ainda 

no século XVII, como a obra de George Perkins Marsh: “Man and Nature”. 

 Rodrigues proporciona um verdadeiro panorama das teorias e métodos da Geografia 

Física (para ela a consideração do antrópico em estudos do meio físico estão localizadas 

predominantemente nas obras da Geografia Física, sobretudo na Geomorfologia), que tentam 

considerar a ação humana: 

 
Grande parte desse aparato foi produzido tendo como inspiração a abordagem 

sistêmica, originária da termodinâmica. Com essa filogenia concentram-se modelos, 

metodologias e referências, tais como os modelos organizados e desenvolvidos 

inicialmente por CHORLEY (1964, 1975), a abordagem da ecologia da paisagem 

TROLL, 1966; DELPOUX, 1974), a abordagem geosistêmica (SOCTCHAVA, 

1960; BERTRAND, 1968), a análise morfodinâmica (TRICART, 1977) ou 

ecodinâmica (TRICART&KILLIAN, 1978) ou as abordagens demonstradas por 

ROUGERIE & BEROUTCHVILI (1991)
205

. 

 

 

 Segundo a autora, todas elas reconhecem a necessidade da variável humana em sua 

formulação. A autora segue citando diversas outras teorias e métodos derivados, como a teoria 

do equilíbrio dinâmico
206

, a noção de limites geomorfológicos
207

 e o princípio da 

consideração de escalas espaço-temporais múltiplas
208

, dentre outras.  

Contudo, a autora alerta que “Apesar da disponibilidade dessas noções, categorias, 

princípios e metodologias, seu real aproveitamento em estudos que consideram que a 

atividade antrópica não foi realizada de forma progressiva e cumulativa, mas de forma 

descontínua e desarticulada”
209

. Destaca ainda que “[...] práticas profissionais rotuladas de 

ambiental também auxiliaram no obscurecimento e subutilização de referências anteriormente 

existentes para o estudo de derivações antrópicas”
210

. Além das já mencionadas, Rodrigues 

destaca ainda outro conjunto de obras que também incorporam a variável antrópica no campo 

da geomorfologia aplicada: “Tricart (1962, 1977, 1979), Verstapenn (1968), Coates (1981, 
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1982), Demék (1972), Hart (1986), Cooke & Doornkamp (1974) e Anthony et al. (2001)”
 211

. 

Experiências como na cartografia ambiental e em processos de avaliação de impacto 

ambiental também trazem essa mesma preocupação. 

 Outro autor que enumera cada modalidade de intervenção antrópica que tenha 

significado sobre a morfodinâmica é Nir (1982), em Homem, um agente geomorfológico
212

, 

destacando o desmatamento, as atividades agrícolas, os espaços construídos, o sistema viário, 

a mineração, dentre outras. Aí aparecem casos que podem conjugar ambiente natural, ação 

antrópica e conflitos territoriais (que serão tratados no próximo tópico). É também nesta obra 

onde, pela primeira vez, aparece o termo “antropogeomorfologia”. 

 Em meados da década de 1980 houve um esforço coletivo de sistematização entre os 

cientistas com relação às atividades antrópicas. Sob coordenação de Antony Berger e Willian 

Iams, o grupo organizou um aparato metodológico com definição de parâmetros, técnicas, 

medidas, escalas e indicadores para a observação padronizada das mudanças de taxas, 

magnitude e frequência de eventos modeladores da superfície terrestre. 

 Cleide Rodrigues também fez um esforço de elaboração de um procedimento de como 

estudar os efeitos das ações antrópicas sobre o meio físico, no qual destaca alguns princípios 

basilares, tais como os que seguem: a) observar as ações humanas como ações 

geomorfológicas na superfície terrestre; b) investigar padrões de ações humanas significativos 

para a morfodinâmica; c) investigar a dinâmica e a história das intervenções cumulativas 

humanas iniciando com os estágios pré-perturbação; d) empregar diversas e complementares 

escalas espaço-temporais; e) empregar e investigar as possibilidades da cartografia 

geomorfológica em detalhe; f) explorar a abordagem sistêmica e a teoria do equilíbrio 

dinâmico; g) utilizar a noção de limiares geomorfológicos e a análise da magnitude e 

frequências; h) dar ênfase à análise integrada de sistemas geomorfológicos; i) levar em 

consideração particularidades dos contextos morfoclimáticos e morfoestruturais; e j) ampliar 

o monitoramento de balanços, taxas e geografia dos processos derivados e não derivados da 

ação humana.  

 O esforço por identificar os efeitos das ações antrópicas no meio físico é de 

fundamental importância para se chegar a respostas para os novos problemas criados a partir 

da aceleração da mesma no mundo contemporâneo, sendo basilares para dar respostas 

concretas e urgentes às seguintes questões:  

1) De que forma as alterações geomorfológicas e climatológicas poderão influir 
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na vida da sociedade a ponto de provocar conflitos territoriais? 

2) Há limites para a intervenção antrópica em sua interação com o ambiente 

natural? 

3) Se há limites, quais seriam? 

4) Uma vez atingidos os limites, eles poderão ser revertidos? Como? 

5) Em que medida os “limiares produzidos pelo homem”
213

 poderão influenciar 

na dinâmica socioespacial e urbana em particular?  

6) O estudo da geomorfologia urbana aliada às intervenções sociais racionalmente 

planejadas pode amenizar os efeitos dos eventos naturais extremos? Como? 

 Não é nosso propósito responder a cada uma dessas questões, mas no caminho da 

busca por saídas está a necessidade de identificar os agentes mais relevantes causadores das 

alterações em discussão. Isso passa pela análise do grau de desenvolvimento técnico que 

determina, em última instância, o ritmo das intervenções humanas, bem como os agentes que 

controlam tais meios, como fica evidente nas seguintes passagens: “[...] de forma geral, 

quanto maior o nível de desenvolvimento das técnicas, maior o nível de transgressão aos 

sistemas geomorfológicos originais” e “[...] problemas de deterioração de recursos e de perda 

de qualidade devida evidenciam-se nessa leitura de forma a identificar momentos históricos e 

agentes sociais de maior impacto na produção do espaço urbano metropolitano”
214

. 

 Muito além de uma preocupação distante e postergável que outrora a questão 

ambiental possa ter suscitado na sociedade como um todo e na comunidade científica em 

particular, a cada dia que passa a natureza tem dado mostras de seus limites absolutos e 

chamado a atenção para novas contradições que envolvem sua dinâmica de reprodução em 

relação à dinâmica do capitalismo contemporâneo. Isso pode ser constatado no aumento da 

ocorrência de eventos extremos, no desmatamento, no aquecimento global, nas poluições 

tanto no meio rural quanto no meio urbano, na tendência ao esgotamento das reservas naturais 

que são extraídas de forma desprecavida e subordinada unicamente aos interesses da 

reprodução do capital etc. 

 Milton Santos e outros
215

 apresentaram um conceito de espaço que nos parece 

interessante para a análise que queremos fazer. Eles falam do espaço como sinônimo de 
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“território usado”
216

: 

 

[...] este é tanto o resultado do processo histórico quanto a base material e social das 

novas ações humanas. [...]. Uma perspectiva do território usado conduz à ideia de 

espaço banal, o espaço de todos, todo o espaço. Trata-se do espaço de todos os 

homens, não importem suas diferenças; o espaço de todas as instituições, não 

importe sua força; o espaço de todas as empresas, não importe o seu poder. Este é o 

espaço de todas as dimensões do acontecer, de todas as determinações da totalidade 

social. [...]. A riqueza da Geografia enquanto província do saber reside no fato de 

podermos pensar, a um só tempo, os objetos (a materialidade) e as ações (a 

sociedade) e os mútuos condicionamentos entretecidos com o movimento da 

história. [...]. O território usado constitui-se como esse todo complexo onde se tece 

uma trama de relações complementares e conflitantes. 

 

 Esse conceito, portanto, tem potência para dar conta da compreensão integradora da 

problemática apresentada nesta parte do texto. Outra compreensão fundamental a centralidade 

do ser humano como agente modelador do espaço, que pode ser explicado através de duas 

noções. A primeira é a de que o ser humano é o único animal capaz de realizar trabalho
217

, 

ação de transformação da “primeira natureza”, ou “natureza natural”, em objetos úteis à 

reprodução da vida. A segunda é trazida por Santos
218

, que nos ensina que o ser humano é 

dotado de intencionalidade, portanto é o único ser capaz de planejar, projetar, refletir antes de 

agir ou executar. Trazemos essas duas noções para ressaltar a importância de se mirar nas 

ações humanas como meio para compreender as configurações territoriais em sua relação com 

a natureza.  

 Mas como relacionar natureza e conflitos territoriais, dado que os conflitos territoriais 

são eventos sociais? Discorrer acerca desses temas nos traz de volta ao debate realizado na 

primeira parte deste subitem, tendo em vista que será somente por meio de uma visão 

integrada da Ciência Geográfica que será possível chegar a respostas minimamente coerentes. 

Essa relação não está descolada do período histórico em que a humanidade está aprisionada, 

ou seja, não está descolada da compreensão dos ciclos e da dinâmica de reprodução do capital 

em sua versão acelerada no mundo contemporâneo. 

 Andréa Zhouri e Klemens Laschefski, em artigo denominado: “Conflitos Ambientais”, 

propõem, para efeito analítico, a identificação de três tipos:  
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(a) os distributivos, derivados das desigualdades sociais no acesso e na utilização 

dos recursos naturais; (b) os espaciais, engendrados pelos efeitos ou impactos 

ambientais que ultrapassam os limites entre os territórios de diversos agentes ou 

grupos sociais; (c) e os territoriais, relacionados à apropriação capitalista da base 

territorial de grupos sociais
219

. 

 

 Os conflitos ambientais distributivos são aqueles relacionados com a distribuição 

desigual dos recursos naturais e se expressam por meio de temas como “justiça ambiental”, 

“dívida ecológica” e “espaço ambiental”. Já os conflitos ambientais territoriais “[...] marcam 

situações em que existe sobreposição de reivindicações de diversos grupos sociais, portadores 

de identidades e lógicas culturais diferenciadas, sobre o mesmo recorte espacial”
220

. Para a 

autora, os conflitos ambientais territoriais “[...] surgem, então, quando este sistema de 

apropriação do espaço, com suas consequências sociais e ambientais, se chova com os 

critérios gerados por grupos cujas formas de uso dependem, em alto grau, dos ritmos de 

regeneração natural do meio utilizado”
221

. 

 Propomos, aqui, um outro tipo de conflito ambiental, ao qual chamamos de “conflitos 

territoriambientais”, resultado do entendimento da centralidade da ação humana sobre o 

território. Ao mesmo tempo, busca-se chamar atenção para as repercussões desse tipo de ação 

quando subordinada às relações do capital, para natureza não humana. A chamada “aceleração 

contemporânea” capitalista, em sua fase atual — assim como a lógica da produção ampliada 

do capital e seu consequente espraiamento desigual e combinado por todos lugares do planeta 

e sua “fome” e “sede” por recursos naturais, reforçada pela ideologia do consumo — 

produzem inevitáveis “conflitos territoriambientais”, explicitando de forma dramática as 

consequências da degradação ambiental para a sociedade. 

 A tentativa de separação entre a ação humana e natureza só é possível para fins 

metodológicos. Na prática do mundo real, tal relação é insolúvel, sobretudo em se tratando do 

campo disciplinar geográfico que tem no espaço (território usado) o seu objeto de análise. A 

noção de “espaço banal” apresentada anteriormente reforça o sentido da necessária inter-

relação de tudo (materialidade) com todos (sociedade). Existem, portanto, duas necessidades: 

dedicar mais atenção à problemática ambiental, reforçando, assim, as técnicas de avaliação 

ambiental, bem como dar um “giro ecológico” metodológico e epistemológico no sentido de 

uma “ecologização das ciências”, como propõe Guerasimov em seu artigo. 

                                                 
219

 ZHOURI, Andréa; LASCHEFSKI, Klemens. Conflitos Ambientais. Disponível em: 

<http://conflitosambientais mg.lcc.ufmg.br/wp-content/uploads/2014/04/ZHOURI__LASCHEFSKI_-

_Conflitos_Ambientais.pdf>. Acesso em: 14 jun. 2018. 
220

  Ibidem, p. 7. 
221

  Ibidem,  p. 9. 



118 

 

  

4.5 Localização e breve apresentação dos conflitos territoriais  
 

 Faz-se necessário, antes de tudo, uma primeira explicação sobre a escolha desses três 

conflitos territoriais para a investigação, tendo em vista que são muitos os exemplos desse 

tipo de evento na produção contemporânea do espaço da metrópole em questão. Uma primeira 

característica, fundamental, dada a breve reconstituição da formação socioespacial de 

Fortaleza feita até aqui, que teve por objetivo trazer elementos para a compreensão da atual 

produção do espaço, é que todos os eventos em análise ocorreram nos últimos 10 anos, ou 

seja, se desenvolveram ou se desenvolvem sob circunstâncias tecnológicas, institucionais, 

econômicas, sociais e espaciais semelhantes. 

Outra característica comum aos dois eventos é que, em vista da polêmica instaurada 

em torno deles, todos foram amplamente debatidos pela população citadina, em caráter não 

deliberativo
222

. É possível afirmar, com relativa certeza, que toda a população de Fortaleza 

tomou conhecimento dos casos tratados nesta tese, e pode-se dizer que a maior parte das 

pessoas envolveu-se, direta ou indiretamente, em algum deles, seja em conversas ocasionais, 

por meio de notícias na imprensa, pelo envolvimento direto de conhecidos, parentes ou 

familiares ou através das redes sociais, via internet. Além disso, tais eventos dividiram a 

opinião pública e foram objeto de inúmeras matérias na imprensa, induzindo boa parte dos 

indivíduos e das instituições públicas a se posicionar sobre os casos. 

Como não houve consenso em torno da construção dessas obras — por motivos que 

vão desde político/ideológicos a questões materiais e de sobrevivência imediata (como a 

ameaça da perda da moradia, por exemplo), parte da população de Fortaleza questionou e se 

mobilizou contra a implementação destas, gerando forte debate e até mesmo uma polarização 

de opiniões. Outro efeito foi a criação de novos coletivos e movimentos sociais, conforme 

veremos mais à frente. São importantes para análise, sobretudo, os seguintes temas: a) 

produção do espaço; b) alocação de recursos públicos e força de trabalho; c) planejamento 

urbano; d) novos meios comunicacionais e informacionais; e) participação popular; e f) 

movimentos sociais. 

                                                 
222

  Apesar de a obra do Acquário quase ter ido a plebiscito e todos os eventos a serem analisados passarem pela 

delimitação de ZeisZEIS e, portanto, do planejamento urbano, como veremos mais à frente. 



119 

 

Mapa 3 - Mapa de localização dos conflitos territoriais investigados 

        Fonte: Levantamento do autor. 

 

Foram sistematizadas, nos capítulos seguintes do trabalho em tela, informações que 

julgamos necessárias à compreensão das circunstâncias espaciais da produção do espaço sob o 

contexto da metrópole distópica, bem como os elementos do espaço de transição. O debate 

será guiado por alguns problemas, a saber: como se deu a formação dos territórios envolvidos 

nos conflitos? Qual o perfil dos agentes? Qual o tipo de organização? Qual o tipo de ação 

política? Como os agentes fazem uso dos meios comunicacionais (em especial da internet e 

das redes sociais) para se informar, produzir e difundir informação? Que temas perpassam, de 

forma particular, cada processo de conflito territorial? Por fim, na terceira e última parte, mais 

especificamente no capítulo 7, buscaremos responder à seguinte questão: quais os elementos 

do espaço de transição podem ser identificados na análise desses conflitos? 

Os dois casos escolhidos para compor essa análise integrada são: a) a tentativa de 

implantação de uma indústria naval, o Estaleiro Ultramar, na Praia do Titanzinho, no Serviluz; 

e b) a construção do Acquário Ceará, no Poço da Draga, bairro Praia de Iracema.
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5  A FORÇA DO TERRITÓRIO – TRABALHO, GRANDE INDÚSTRIA E 

PRODUÇÃO SOCIOESPACIAL: O CASO DO ESTALEIRO DO TITANZINHO 

 

5.1 Introdução 

 

A primeira referência histórica da área onde o Governo do Estado e o grupo 

empresarial PJMR, vencedor do leilão realizado pela Transpetro (subsidiária da Petrobrás) 

para a construção de oito navios gaseiros projetavam construir o Estaleiro Promar Ceará — 

um projeto virtual criado para participar da licitação —, é motivo de controvérsia na 

historiografia cearense e até brasileira. O local teria sido um dos pontos de desembarque da 

expedição liderada pelo espanhol Vicente Yãnes Pinzón, antigo companheiro de Cristóvão 

Colombo como comandante do navio “Niña”, antes mesmo da primeira pegada de Pedro 

Alvares Cabral chegar em solo tupiniquim. O “verdadeiro descobrimento” teria se dado no dia 

4 de fevereiro de 1500, na ponta do Mucuripe. O historiador Raimundo Girão, corroborando 

com estudos realizados por Orville Derby, ratifica essa versão e informa, baseado em relatos 

de viajantes da época, que um mês depois duas caravelas comandadas por Diogo de Lepe 

também teriam chegado no mesmo local, deparando-se com a cruz deixada por Vicente 

Pinzón. Batizou o lugar de Rostro Hermoso. 

O historiador explica que “Tais descobrimentos, embora de prioridade indiscutível 

sôbre o de Cabral, não puderam ser oficializados devido ao tratado de Tordesilhas, ficando 

sem efeito as concessões que aos Pinzón fizeram os reis espanhóis”
223

. Da mesma opinião é o 

autor Thomás Pompeu Sobrinho a respeito da identificação do Rostro Hermoso com o 

Mucuripe. Sobre a controvérsia histórica, nas palavras de Girão, temos que 

 
De modo geral os historiadores portugueses não aceitam que essas duas citadas 

expedições hajam alcançado terras brasileiras e alguns dêles, intransigentemente, 

combatem a versão, entre êles o professor Duarte Leite. Entre os brasileiros a 

aceitação é comum, opinando favoravelmente Capistrano de Abreu, Varnhagen, 

Oliveira Lima e o Barão do Rio Branco
224

. 

 

Controvérsias à parte, a primeira construção de grande porte só foi construída ali por 

volta de 1840: um pequeno forte onde foi instalado o farol. Apesar de não render grandes 

efeitos para o evento que vamos analisar neste capítulo, tais informações são preciosas para 

alavancar a importância histórica do território em questão, sobretudo porque, muito tempo 

depois, já no ano de 2008, o Governo do Estado do Ceará anunciou a construção de uma 
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indústria naval próximo da localidade onde Vicente Pinzón teria desembarcado, atual bairro 

Cais do Porto da cidade de Fortaleza, área conhecida como Serviluz, lugar onde se encontra a 

Praia do Titanzinho. 

 

SERVILUZ era o nome do antigo Serviço de Luz e Força de Fortaleza, empresa 

geradora de energia elétrica construída em 1954. Após a desativação da usina, 

tornou-se também o nome popular da pequena ‘favela’ que a circundava, sendo 

nessa denominação que seus moradores passaram a se reconhecer. ‘Aqui é o 

Serviluz: de dia falta água e de noite falta luz’, dizia uma antiga anedota local que 

denunciava a inexistência de energia elétrica, por longo tempo, nos domicílios que 

se localizavam ao lado da usina. Oficialmente, essa comunidade não existe como 

bairro na administração pública municipal. A população hoje é estimada em cerca de 

30 mil habitantes
225

. 

 

 O estaleiro foi mais um dos muitos projetos que tiveram como palco a região do Porto 

do Mucuripe, área contígua aos seguintes bairros: Mucuripe, Cais do Porto, Vicente Pinzón, 

Meireles, Varjota, Papicu, De Lurdes e Praia do Futuro I. O Titanzinho e a comunidade do 

Serviluz
226

 estão no bairro Cais do Porto. A polêmica em torno dele perdurou por quase um 

ano. Muitos atores aparecem nessa trama, e um dos primeiros a se manifestar, logo após a 

divulgação do projeto, foi o Ministério Público Federal (MPF)
227

, que em janeiro de 2010, ao 

tomar conhecimento da proposta do Governo do Estado de instalar o estaleiro no Titanzinho, 

recomendou à Superintendência de Meio Ambiente do Estado (Semace) e à Secretaria de 

Meio Ambiente e Controle Urbano de Fortaleza (Seman) a se absterem de conceder licença 

ambiental para a execução da obra. Os órgãos públicos deveriam, ainda, comunicar ao MPF 

caso recebessem qualquer pedido de licenciamento. Da mesma forma, foi feita uma 

recomendação à Superintendência de Patrimônio da União no Ceará (SRPU) para que tivesse 

atenção redobrada para a conclusão da análise de viabilidade ambiental do estaleiro pelo 

órgão competente que, segundo o MPF, é de competência do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).  

 Polêmico desde o princípio, o projeto, orçado em 110 milhões de dólares, seria 

viabilizado pela participação da iniciativa privada e o Governo do Estado do Ceará, que 

entraria com um aporte de 60 milhões de reais em obras de infraestrutura necessárias para as 

instalações do estaleiro. Desse montante, metade (30 milhões de reais) seria convertida em 
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  NOGUEIRA, André Aguiar. Surfando nas ondas do Titanzinho: memória, natureza e cultura em Fortaleza 

(1960-2010). Anais do II Encontro Internacional de História, Memórias, Oralidade e Cultura, 

Universidade Estadual do Ceará, 2012.  
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  Apesar de ser muito conhecida como “bairro do Serviluz”, comunidade onde fica a Praia do Titanzinho, está 

contida no bairro Cais do Porto.  
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 Ministério Público Federal: “MPF/CE Faz recomendações sobre a instalação do Estaleiro”. Disponível em: 
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titanzinho>. Acesso em: 18 jan. 2018. 
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ações da empresa para o governo, o que daria algo em torno de 15% das ações. A empresa 

vencedora da licitação entraria com o restante do investimento. A praia do Titanzinho foi 

apontada como o local de melhor viabilidade financeira frente às demais alternativas 

colocadas: no litoral oeste de Fortaleza, às margens do Rio Ceará, e, nas proximidades do 

Porto do Pecém, no município de São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de 

Fortaleza. 

A mistura da urbe cosmopolita com um ambiente praieiro e popular fez da 

comunidade do Serviluz
228

 um lugar de referência socioespacial para Fortaleza. O “capítulo 

do estaleiro” foi somente um dos muitos conflitos territoriais que marcaram a “esquina leste 

de Fortaleza”. Aqui, vamos analisar este evento sob a perspectiva do mundo do trabalho, da 

dinâmica socioterritorial e do planejamento urbano. 

 

 

5.2 Estaleiro: a geração de emprego lançada como isca em mar revolto 

 

 

A população de Fortaleza teve conhecimento do empreendimento Estaleiro por meio 

da imprensa
229

, na forma de um anúncio do então presidente da Agência de Desenvolvimento 

Econômico do Ceará, Antônio Balhmann, que, em entrevista a uma emissora de TV local, 

disse: “[...] estamos assegurando que o lugar ideal para se construir o Estaleiro é a ponta do 

Mucuripe e há um elemento importante de caráter social que é a geração de um número de 

empregos expressivo num local da cidade onde há muita carência de empregos”
230

. A já 

conhecida situação de precariedade das condições de vida na localidade foi utilizada como 

argumentação para a defesa da instalação do estaleiro na Praia do Titanzinho. 

A promessa de geração de emprego e renda foi parte fundamental da narrativa 

construída pelos agentes do Poder Executivo estadual para justificar a importância do 

acolhimento do empreendimento por parte dos moradores do bairro. Dizia-se que a Praia do 

Titanzinho, localizada ao lado do Porto do Mucuripe, seria o lugar ideal para receber as 
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  O Serviluz é conhecido popularmente como “bairro do Serviluz”, entretanto, segundo o mapa da divisão de 

bairros de Fortaleza elaborado pela Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente da Prefeitura de Fortaleza, o 
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  Não foram somente os moradores do bairro que ficaram surpresos quando o projeto foi lançado na mídia; o 

procurador regional da República, Francisco de Araújo Macêdo Filho, ao tomar conhecimento do 
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instalações da indústria naval. Segundo o então presidente da Agência de Desenvolvimento, a 

obra custaria 200 milhões de reais e não traria grandes impactos ambientais. Ainda segundo a 

matéria
231

 veiculada em jornal local, ele esperava celeridade no processo. 

Tal narrativa foi reforçada pelo governador do estado, que se empenhou pessoalmente na 

viabilização do empreendimento. Na sequência do anúncio, ainda em janeiro de 2010, ele 

visitou a redação de um dos principais jornais corporativos do estado para rebater as críticas e, 

mais uma vez, reforçar o argumento da geração de empregos, principal “trunfo” dos 

defensores do projeto 

 

‘O que eu quero trazer pra cá é oportunidade de trabalho’, afirmando que na 

primeira fase do empreendimento, serão gerados 1,2 mil empregos diretos e 5 mil 

indiretos. Ao mesmo tempo, o chefe do executivo afirma ‘não ser daqueles que quer 

empregos a qualquer custo’. ‘Eu não quero essa pecha porque não é da minha 

índole. Não quero desenvolvimento a qualquer custo’, sublinhou
232

. 

 

A notícia pegou os moradores do bairro do Serviluz de surpresa e dividiu opiniões. Se, 

por um lado, uma parte considerou o projeto atraente, por outro, foi possível perceber que o 

risco de perder a principal área de lazer e a fonte de renda e sobrevivência de centenas de 

famílias despertou a indignação e a oposição de parte dos moradores, especialmente dos que 

tinham relação direta com a praia como pescadores e surfistas, e também dos moradores 

previamente organizados em associações e outras iniciativas coletivas. Dentre os moradores 

que aderiram ao projeto estão principalmente do morro do Teixeira, no Castelo Encantado, 

que se localiza próximo ao Titanzinho, contudo, distante o suficiente para não sofrer com os 

possíveis impactos que os moradores do entorno sofreriam. 

 O perfil dos moradores da área que hoje corresponde ao Serviluz variou muito ao 

longo do tempo. De uma antiga aldeia indígena ao surgimento de uma pequena comunidade 

de pescadores e rendeiras “distante” da cidade, no tempo em que a área urbana de Fortaleza 

era restrita ao bairro do Centro e do seu entorno, até os dias atuais, o território sofreu 

transformações radicais com a chegada do porto, das indústrias e com o avançar da cidade do 

capital: 

 
Ao longo dos anos, porém, os pescadores somaram-se às meretrizes, aos portuários, 
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aos trabalhadores da indústria, aos pequenos comerciantes e aos trabalhadores 

informais, os ditos ‘biscateiros’. Surgia uma comunidade culturalmente 

multifacelada e marcada por distintas experiências migratórias
233

. 

 

 Mesmo com todas as mudanças sofridas e com a integração do território do Serviluz à 

malha urbana de Fortaleza em decorrência da expansão da cidade, a prática da pesca artesanal 

continua tendo importância até hoje — seja em alto mar, na pesca de arrasto, no anzol etc., a 

atividade contribui com a sobrevivência de centenas de famílias, mesmo não sendo mais a 

ocupação principal da maioria da população local.  

Trata-se, muitas vezes, de uma cultura em que a reprodução da vida das famílias não 

depende diretamente da venda da força de trabalho, tampouco os “frutos do mar” são vistos 

exclusivamente como mercadoria, já que a prática conjuga sim, a venda, mas também o 

autoconsumo e o escambo por outras mercadorias, que contribuem com a reprodução da vida 

dos pescadores. Na seguinte passagem, André Nogueira nos proporciona uma noção de como 

se dá o trabalho dos pescadores do Serviluz: 

 
Na pequena pesca, o momento do trabalho depende quase sempre da sazonalidade 

da maré. Se o mar ‘tá pra peixe’, o mestre reúne os pescadores. A força de trabalho 

quase sempre se compõe no momento exato de iniciar a pescaria, mas muitos 

homens se engajam no decurso do processo de captura. Entre oito e dez homens, no 

mínimo, são necessários para a realização da pesca com rede de ‘três malhos’. Esse 

é um tipo de equipamento de pesca destinado basicamente a pesca de sardinhas. 

Dentre os observadores, comerciantes locais ou possíveis atravessadores negociam a 

produção que vai sendo rapidamente resgatara da rede. Realizada a transação, o 

produto é transportado em bicicletas, em carrinhos-de-mão ou mesmo nos ombros, 

sendo de imediato escoado para pequenas peixarias locais ou vendido de porta em 

porta nas ruas do bairro e regiões adjacentes. A divisão do lucro desse tipo de 

pescaria obedece a parâmetros mais ou menos regulares. Os donos dos meios de 

produção abocanham geralmente 40% do resultado total, o restante é dividido “meio 

a meio” entre a tripulação. Muitos homens se engajam nesse labor ocasionalmente, 

para garantir a refeição do dia dos filhos, ganhando uma pequena parte da produção 

e não uma renumeração em dinheiro
234

. 

 

 Contudo, com o Decreto-Lei n.
o 

221 de 1967, que cria a Superintendência do 

Desenvolvimento da Pesca (Sudepe), “A iniciativa do Estado praticamente abandonava à 

própria sorte a pequena pesca. Enquanto os empresários construíam barcos e fábricas com o 

fácil dinheiro do governo, os trabalhadores eram pressionados pelo capital”
235

. A partir da 

década de 1970, a economia da pesca sofreu uma transformação radical com a chegada da 

pesca comercial, que inseriu os pescadores no mercado propriamente capitalista. 
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 Também a partir da década de 1970 o bairro ficou conhecido, inclusive 

internacionalmente, pela prática do surf, já que o Titanzinho, junto à Praia Mansa, é 

considerado o melhor lugar para a prática do esporte em todo o estado do Ceará. Aos poucos, 

alguns surfistas locais tornaram-se profissionais e obtiveram projeção nacional e 

internacional
236

. Isso estimulou muitos jovens à prática do esporte — calcula-se que em torno 

de 500 moradores da localidade, de todas das idades, o praticam cotidianamente. Há diversas 

escolas de surf funcionando, e jovens recebem bolsas de projetos sociais para poder se dedicar 

ao esporte. 

Em resposta ao discurso do governo que evocava a geração de empregos como 

elemento pelo qual os moradores deveriam aceitar a construção na indústria no local, foi 

escrita a carta “Porque somos contra a instalação do estaleiro no Titanzinho!”, assinada por 

entidades, movimentos, associações, organizações religiosas, escolas de surf, ONGs etc.
237

, o 

documento critica o discurso de geração de empregos promovido pelo Governo do Estado do 

Ceará, afirmando compreender a importância da criação de novos empregos para os 

moradores do bairro, contudo apresenta cinco ponderações: 

 
1 – Esses empregos, como em todos os estaleiros do mundo, têm prazo de validade. 

Amigos economistas nos falaram sobre milhares de desempregados na Espanha, 

Inglaterra e outros lugares. Vimos no jornal que o próprio estaleiro de Pernambuco 

cogita (a depender da demanda) perda de empregos depois de 2010. A indústria 

naval é uma das mais instáveis. E quando a encomenda de oito navios da Transpetro 

for atendida? Imaginamos que esse tipo de produto não é como fogão, que sempre 

tem demanda. 

2 – Em contrapartida, se não destruírem este rico recurso natural, podemos gerar 

empregos por várias gerações através da qualificação da área e de sua exploração 

sustentável pela comunidade local. Um tipo de trabalho que a nossa gente sabe fazer 

muito bem, pois temos artesão, jovens em condições de ser guia, comerciantes, 

vendedores. Gente que não consegue expor e comercializar seus produtos na Beira 

Mar, mas que poderia construir um fantástico polo no Titanzinho. Conhecemos 

várias experiências deste tipo que dão certo no Brasil e no mundo e o Titanzinho já é 

conhecido internacionalmente. 

3. Além de destruir a perspectiva turística e o trabalho esportivo, o estaleiro porá em 

risco a sustentação de mais de 1000 famílias que vivem da pesca artesanal, 
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destruindo o seu porto e prejudicando a reprodução de espécies. 

4 – Não acreditamos que os 1200 empregos prometidos serão para a comunidade. 

Vimos na imprensa que no estaleiro de Pernambuco, que há três anos treina mão de 

obra, apenas uma parte dos trabalhadores são pernambucanos, e mais de 200 estão 

vindo do Japão por falta de trabalhadores qualificados no Brasil. Logo, não será tão 

fácil treinar mão de obra local como o governador diz. Se pelo menos o governo do 

estado garantisse uma escola de ensino médio no bairro... 

5 – Um investimento equivalente em moradias e infra-estrutura gerará milhares de 

empregos diretos e indiretos em funções que nosso povo já sabe exercer. 

 

 

Por fim, argumenta, baseando-se em experiências passadas, que as promessas de 

geração de emprego provavelmente não se concretizarão: 

 
Somos gente de boa-fé, mas já fomos enganados demais por poderosos com esse 

tipo de promessa. Afinal, a cada indústria que se instala na redondeza, algumas 

expulsando moradores, nós ouvimos essa conversa. Mas só sobram pra nós trabalhos 

precários, insalubres e que pagam mal. E a energia eólica na Praia Mansa, nossa 

antiga casa que hoje somos proibidos de entrar, que benefício trouxe à população? 

 

 

Chama atenção, no caso do Estaleiro, que o processo de sua inviabilização foi 

construído sob um posicionamento que questionou o principal argumento utilizado pelos 

defensores do projeto: a geração de empregos. Mesmo não sendo um argumento conclusivo — 

dado que a inviabilização do Estaleiro se deu também por outros fatores — este estudo 

demonstrou que parte significativa dos moradores do Serviluz, de forma racional e consciente, 

negaram a possibilidade de ver uma considerável quantidade de empregos sendo ofertada 

próximo às suas casas. Além disso, acabaram negando a forma pelo qual as relações do capital 

lhes oferecem para a reprodução da vida: a possibilidade da venda de sua força de trabalho. 

Não negaram qualquer emprego, mas os que foram ofertados pela indústria naval foram por 

eles classificados como “insalubres” e “especializados”, o que poderia dificultar a contratação 

de mão de obra local. 

 

 

5.3 Grande Mucuripe: produção do espaço e a força do território 

 

 

Em termos lefebvrianos, com a noção de direito à cidade pode-se dizer há um direito 

que atravessa todos os demais: o direito de o indivíduo, grupo de indivíduos ou mesmo da 

população como um todo determinar a produção do espaço e a produção da vida social. em 

outras palavras: seria o direito de interferir, individual ou coletivamente, na formação 

socioespacial do seu tempo histórico. No caso em destaque, um vetor externo gerou a coesão 

de considerável parcela da população local: a ameaça da moradia e a descontinuidade da vida 
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cotidiana comunitária. 

A unidade estabelecida em torno de uma causa comum — a negação do Estaleiro —, 

apesar de ser pouco destacada nas análises feitas deste conflito territorial, seja na mídia e 

mesmo em trabalhos acadêmicos, revelou-se um fator fundamental para a construção do veto 

ao empreendimento naquela localidade. Oficialmente, a polêmica do estaleiro teria se 

desenrolado como uma “disputa entre esferas do Estado”, em que estavam, de um lado, o 

Governo do Estado do Ceará, favorável à obra; do outro, a Prefeitura de Fortaleza, que 

inicialmente apoiou a proposta, mas que depois se posicionou contra. O veredicto final teria 

sido dado pelo Governo Federal. Aqui, vamos demonstrar que esta é uma visão simplista e 

parcial, pois desconsidera o processo de mobilização que se formou em torno desse conflito, 

seja por parte de moradores do território em questão, seja por citadinos “de fora”, que se 

solidarizaram com os possíveis atingidos pelo Estaleiro. 

O Cais do Porto é um dos bairros que formam a área do “Grande Mucuripe”, região de 

Fortaleza composta por: Mucuripe, Varjota, Papicu, Praia do Futuro I, Vicente Pinzon e De 

Lurdes (antigo bairro Dunas). Existem diferenças relevantes entre esses bairros no que se 

refere às funcionalidade da ocupação do solo, bem como, em termos de perfil socioeconômico 

e renda familiar, de acordo com Anna Maciel: 

 

No bairro De Lurdes cerca de 60% dos domicílios possui rendimento maior que R$ 

5.100,00. Fato que ocorre também com 42% dos domicílios do bairro Mucuripe e 

37%, no bairro Varjota. Esses bairros apresentam-se com renda acima da média da 

capital, já que 10% do total de domicílios fortalezenses apresentam este nível de 

renda. No entanto, nos bairros Cais do Porto, Vicente Pinzón e Praia do Futuro I 

grande parte dos domicílios somam rendimentos de até R$ 1.530,00
238

. 

 

Conhecendo a região, não seria demais se pensar que o Serviluz concentra um dos 

piores rendimentos familiares de todo o Grande Mucuripe. Ainda segundo Maciel, a presença 

de favelas ocorre em todos os bairros, à exceção do bairro De Lurdes (antigo bairro Dunas) — 

talvez o único da cidade sem a presença desses tipos de conglomerados. 

A praia do Titanzinho está localizada no Serviluz, lugar conhecido por ter recebido 

uma população de pescadores artesanais e rendeiras que residia na vizinha Praia Mansa. As 

famílias que viviam ali tiveram que dar lugar a um dos principais ícones do progresso 

fortalezense no século XX, o Porto do Mucuripe, que, conforme visto, é objeto técnico 

fundamental para se compreender o processo de expansão urbana de Fortaleza, seja pela 

aumento físico de alcance da cidade — que passou a crescer para o leste — seja pela atração 
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de indústrias para as proximidades, seja pelo caráter cosmopolita que os portos são capazes de 

proporcionar aos lugares onde são instalados, bem como pela transformação do seu entorno. 

Atualmente, a Praia do Titanzinho é muito conhecida, porém pouco frequentada por 

moradores de outras regiões da cidade. Apesar de estar localizada entre as famosas Beira-Mar 

e Praia do Futuro, está fora das rotas turísticas da cidade. O lugar chama a atenção pela beleza 

paisagística e é um lugar privilegiado, dentre outros motivos, por estar na “esquina” da 

cidade. Em dada época do ano o sol nasce e se põe ao mar.  

O autor André Nogueira, em um parágrafo muito elucidativo da dinâmica 

socioespacial da área, apresenta uma síntese por intermédio de um dado sinistro — as 

principais causas das mortes de moradores em cada momento da história desse território: “As 

mortes no mar, os naufrágios e os afogamentos somavam-se agora às mortes e acidentes em 

terra. As perdas no mundo do trabalho, aliás, incorporaram-se à realidade das mortes a bala, 

nitidamente sentida nos índices e estatísticas da criminalidade e da violência local”
239

.  

Tal passagem pode ser relacionada aos três grandes períodos de formação de Fortaleza 

propostos nesta tese. Um primeiro, quando o lugar era um imenso areal de dunas, cajueiros, 

lagoas e muito vento. Ali se encontrou, durante muito tempo, uma antiga aldeia indígena. A 

cidade se resumia ao centro urbano formado no entorno do Forte; praticamente inexistiam 

residentes no litoral — somente muito tempo depois se formou uma comunidade de 

pescadores artesanais e de rendeiras na Praia Mansa, no lugar da antiga aldeia. A “Punta 

Hermosa” permaneceu até mais ou menos a década de 1940, momento em que se iniciaram as 

obras do novo porto da cidade, que foi transferido do Poço da Draga para o Mucuripe. Data 

desse período também a construção do Ramal Ferroviário do Mucuripe, em 1941, que ia da 

Parangaba ao porto e serviu como meio de transporte para o café que vinha da Serra de 

Baturité
240

. 

 
Até a primeira metade do século XX, aquela era anda uma população cuja 

organização era talvez mais tribal que urbana, com jangadas, as choupanas e os 

botequins barulhentos. Uma imensa floresta de cajueiros deu lugar a uma paisagem 

mais moderna e cosmopolita quando começou o tempo da indústria, da agitação 

imobiliária e dos arranhas-céus
241

. 

 

 

                                                 
239

  NOGUEIRA, André Aguiar. Surfando nas ondas do Titanzinho: memória, natureza e cultura em Fortaleza 

(1960-2010). Anais do II Encontro Internacional de História, Memórias, Oralidade e Cultura: UECE, 2012.  
240

  Essa ferrovia tem relação direta 

 com a construção do Veículo Leve Sobre Trilhos da Copa do Mundo de 2014, evento que vamos analisar no 

próximo capítulo, pois o VLT faz praticamente o mesmo traçado do trem de carga. 
241

  NOGUEIRA, André Aguiar. Fogo, vento, terra e mar: a arte de falar dos trabalhadores do mar. Caçapava: 

Prefeitura Municipal de Caçapava. Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer, 2007. 
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A transferência do porto é um fator fundamental para se deslindar a dimensão da 

expansão urbana e a cidade no período da formação da capital. A construção do Porto do 

Mucuripe, com a desativação do anterior
242

, fortaleceu a sensação de progresso e 

modernidade. Aos poucos, a infraestrutura foi construída com participação ativa do Estado, e 

indústrias foram instaladas ao redor do mesmo, formando um pequeno “complexo industrial”. 

Depois da década de 1970, o Mucuripe nunca voltaria a ser o mesmo, isto é, tornar-se-ia cada 

vez mais diferente daquela bucólica paisagem retratada por Orson Welles em It´s all true
243

, 

documentário inacabado em que o cineasta mostra a saga dos pescadores cearenses que 

navegaram de jangada de Fortaleza ao Rio de Janeiro — então capital do país —, onde foram 

recebidos pelo presidente da República. Esse filme chama a atenção para as precárias 

condições de trabalho de cerca de 35 mil pescadores cearenses, e tal evento acabou entrando 

para a história do Ceará, da República Nova e do cinema. 

 

Figura 7 - Mucuripe antes da implantação do Porto, década de 1940 

 

 

    Fonte: Acervo Nirez. 

 

 

                                                 
242

  Local onde se desenvolve o conflito territorial em torno do Acquário Ceará, que será analisado no próximo 

capítulo. 
243

 WELLES, Orlon. Its All True. Documentário. Ano: 1942. Disponível em:  

<https://jornalggn.com.br/blog/luisna ssif/orson-welles-1942-faz-historia-em-fortaleza>. Acesso em: 11 jan. 

2018. 

https://jornalggn.com.br/blog/luisna%20ssif/orson-welles-1942-faz-historia-em-fortaleza
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Figura 8 - Mucuripe antes do Porto, década de 1940 

 

 

           Fonte: Acervo Nirez. 

 

O Porto do Mucuripe e a chegada das indústrias no seu entorno demarcaram o segundo 

momento, em meados do século XX, quando a indústria passou a ditar boa tarde da dinâmica 

social, econômica e espacial dessa parte da cidade, exercendo influência sobre as demais, 

afinal de contas o porto precisava se comunicar com os demais espaços e as mercadorias 

precisavam chegar e sair dali. A partir de então, a população residente na área não parou de 

crescer. Naquele momento, Fortaleza vivia um novo boom de loteamentos urbanos, com a 

corrida ao leste; com isso, o capital imobiliário passou a ver a região com outros olhos: 

 

A vinda do porto, entretanto, despertou nova dinâmica especial para esta área da 

cidade, principalmente quanto a organização e uso do solo. ‘Com os trabalhos do 

porto do 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. 112)
244

. O 

porto, deste modo, foi um equipamento que promoveu a valorização e, 

consequentemente, um aumento do interesse dos investidores para a região
245

. 

                                                 
244

  JUCÁ, Gisafran N. M. Verso e reverso do perfil urbano de Fortaleza (1945-1960). São Paulo: 

Annablume; Fortaleza: Secretaria de Cultura e Desporto do Estado do Ceará, 2000 apud MACIEL, Anna 

Emília. A (re)produção do espaço no Grande Mucuripe, em Fortaleza-Ceará-Brasil. Revista Geosaberes, 

Fortaleza, v. 6, número especial 2, p. 469-478, 2015. 
245

  MACIEL, Anna Emília. A (re)produção do espaço no Grande Mucuripe, em Fortaleza-Ceará-Brasil. Revista 

Geosaberes, Fortaleza, v. 6, número especial 2, p. 469-478, 2015. 
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Inoportunamente, o Mucuripe tornou-se um polo portuário e industrial dentro da área 

urbana de Fortaleza, atraindo instalações como armazéns, depósitos, casas de comércio, 

moinhos, a LUBNOR - refinaria da Petrobrás que iniciou seus trabalhos em 1966 como 

ASFOR (Fábrica de Asfalto de Fortaleza), dentre outros. Tudo isso faz do Cais do Porto um 

bairro aparentemente propício a receber novos empreendimentos industriais. O Estaleiro seria 

somente um “ponto fora da curva” ou ele é um indicador de uma nova forma produção do 

espaço urbano-metropolitano? Esse problema será discutido no último tópico deste capítulo. 

 

Figura 9 - Porto do Mucuripe na década de 1960 

 

 

           Fonte: Acervo Nirez. 
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Figura 10 - Porto do Mucuripe na década de 1960 

 

 

                Fonte: Acervo Nirez. 

 

A terceira parte da acima referida passagem de Nogueira, que fala da criminalidade e 

da violência local, por fim, tem a ver com atualidade da vida (da morte) de jovens, e da 

realidade distópica que caracteriza a metrópole na qual estão imersos os atuais habitantes do 

Serviluz. Desemprego, subemprego, precarização, baixos salários, condições precárias de 

moradia, saúde, educação, violência urbana e degradação ambiental, são características 

marcantes, algumas inclusive que se tornaram estigmas sobre o território em escopo. As 

remoções de populações pobres que viviam no litoral teve início na década de 1930 e 

permanece até os dias atuais, sendo que essa região é exemplar pra demonstrar isso. Para se 

ter uma ideia, já neste século XXI, foram muitas remoções forçadas somente nessa região da 

cidade, a exemplo das remoções de comunidades inteiras ou parte delas como a do Morro 

Santa Terezinha, do Morro da Vitória, do Alto da Paz, da Nova Estiva e do Morro do Teixeira. 

A construção da Avenida Beira-Mar na década de 1960 trouxe mais fluxo e uma maior 

dinâmica para a região, sobretudo nas décadas de 1970 e 1980. Para ela convergiram hotéis, 

edifícios residenciais e comerciais de luxo. Em pouco tempo, a Beira-Mar já era a faixa com o 

metro quadrado mais caro da cidade. Outros empreendimentos surgiram no Grande Mucuripe 

no decurso da expansão urbana de Fortaleza, dentre os quais se destacam o Conjunto Santa 
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Terezinha, na década de 1980, e o Mirante de Santa Terezinha, que teve ascensão durante a 

década de 1990, mas que entrou em declínio nos anos 2000. Em 2011, foi iniciado um projeto 

de contenção e paisagismo no morro.  

Dentre os projetos mais recentes estão o Terminal de Passageiros do Porto de Fortaleza 

e o Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) Parangaba-Mucuripe, obras surgidas no calor do 

processo da Copa do Mundo de Futebol da Fifa. O primeiro não estava dentro da 

funcionalidade original, e no local acontecem, ocasionalmente, feiras, festas e outros eventos. 

O VLT da Copa do Mundo, até este início de 2018, ainda não foi inaugurado e segue em fase 

de teste, quatro anos depois, em plena Copa da Rússia. Dentre os fatores para o grande atraso 

na obra está o processo de remoção das comunidades, até hoje não finalizado.  

A partir da década de 1970, o local também ficou conhecido pela prática do surf, 

sendo que alguns surfistas locais se tornaram profissionais com projeção internacional
246

. 

Voltaremos ao tema mais à frente. 

Figura 11 - Da direita para a esquerda: Beira-Mar, Porto do Mucuripe, Praia Mansa, Praia do 

Titanzinho e Praia do Futuro 

 

 

                                                 
246

  “Há grandes exemplos [de surfistas profissionais] oriundos da comunidade, que são campeões e viajam o 

mundo defendendo sua pátria e o Titanzinho, entre eles: Fábio Silva, primeiro cearense a figurar na elite do 

surfe mundial, foi campeão do International Surf Association (ISA Games); Messias Félix, atual campeão 

brasileiro de surf (Superfurf) com apenas 18 anos; Pablo Paulino, bicampeão mundial pró-júnior (sub 21); 

André Silva, campeão brasileiro amador e Tita Tavares, tetracampeã brasileira de surf (Supersurf) e campeã 

mundial amadora (WQS).” RIBEIRO, Dimitri Monteiro. Licenciamento e justiça ambiental: Análise do 

projeto de construção do estaleiro na Praia do Titanzinho. Monografia (Graduação) - Faculdade 7 de 

Setembro, 2016, p. 62.  
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    Fonte: Gentil Barreira. 

 

Figura 12 - Estaleiro – Localização e entorno comunidades atingidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: Levantamento do autor, 2016. 

 

Neste evento, a força viva do território se fez presente através de seus sujeitos, 

primeiro como reação, segundo como oportunidade de dar visibilidade à precária situação de 

vida dos moradores do território, por meio da apresentação de uma lista de reivindicações de 

benfeitorias para o bairro. A passagem a seguir, extraída de uma entrevista realizada com duas 

pessoas
247

 que tiveram participação direta na resistência contra a instalação do Estaleiro no 

Titanzinho, nos proporcionam uma visão desde parte dos habitantes do território, sobre a 

dialética dos fatores “externos” e “internos” que influenciaram o resultado deste conflito 

territorial: 

 
Não, assim, a história da M. e das Associações, quer dizer, a gente conseguiu essa 

articulação, diz que foi muito importante porque? Porque, por exemplo, nunca a 

gente fez notas para ter tanto peso político e repercussão como as notas que a gente 

fazia do Serviluz, contra o Estaleiro. Publicadas no Jornal OPovo com artigos, era 

discutido, as matérias, era documento... era discutido no Parlamento, entendeu? As 

notas que a gente soltava. A gente soltou umas três notas, principalmente a primeira 

                                                 
247

  IPM e JAS, integrantes do Conselho Popular do Serviluz à época da polêmica do estaleiro. Entrevista 

realizada no dia 05 de fevereiro de 2015.  
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e a segunda que tiveram uma repercussão enorme. Que foi quando a galera... Cara 

não tinha... Se posicionaram contra. Pá. Contra o governador, contra num sei o quê. 

Aquela primeira nota, né? Aquela nota curta, bem escrita, bem curtinha, somos 

contra por isso, por isso e por isso... Vinte e tantas, trinta e tantas entidades 

assinando, só todo mundo. Todas as Associações comunitárias do bairro, algumas 

Igrejas, todas as escolas esportivas não só a de surf... Gente que sempre se odiou, 

gente que sempre se odiou, que são rivais, entendeu? Foi muito sui generis essa 

unidade interna (informação verbal). 

 

 

 O território, aqui entendido como relações de poder expressas no espaço e como meio 

através do qual a vida é produzida, quando analisado na escala de um bairro ou parte dele, por 

exemplo, apresenta uma particularidade na análise do controle territorial do capital, como na 

tentativa de implementação de novos empreendimentos necessário à reprodução do mesmo. 

As possibilidades do controle social ou popular do território guardam relação direta com a 

escala com a qual se está trabalhando. Por exemplo, à medida que se aumenta a escala, as 

possibilidades de controle social do território também aumentam ou se simplificam. Isso quer 

dizer que a escala-país detém melhores condições de exercício do controle territorial do que a 

escala-mundo; a escala-bairro detém melhores condições desse tipo de controle do que a 

escala cidade; a rua contém melhores condições que a escala-bairro; e a habitação contém 

melhores condições de controle territorial que a rua.  

Isso fica evidente nos inúmeros exemplos de planejamento social promovidos no 

decurso de processos de conflitos territoriais, tais como os promovidos pelos impactos dos 

grandes ou megaprojetos de intervenção urbana, que se realizam na forma de ameaça de perda 

da moradia ou mesmo na remoção de comunidades inteiras. Nestes momentos, pelo menos 

nos três casos analisados nesta pesquisa, a população atingida busca alternativas que vão no 

sentido de apresentar soluções para minimizar ou mesmo eliminar os impactos sociais 

negativos do empreendimento
248

. Essa característica está presente nos três conflitos territoriais 

que foram investigados nesta tese.  

 A preservação da natureza esteve invariavelmente presente no discurso dos opositores 

ao projeto do Estaleiro. Em setembro de 2009, no Dia Mundial de Limpeza das Praias, 

moradores do Serviluz aproveitaram para protestar contra a instalação do Estaleiro Promar na 

Praia do Titanzinho. O discurso utilizado por um dos fundadores da escola de surf de onde 

saíram muitos profissionais fazia referência à riqueza natural presente na praia: “Fera também 

alertava que a pequena bacia artificial que forma a Praia do Titanzinho é área rica em 

                                                 
248

  Usa-se “empreendimento” quase que como sinônimo de “grande obra”, pensando que mesmo no caso do 

Veículo Leve Sobre Trilho, entende-se também como um empreendimento dada a execução da obra é 

realizada por empresas privadas apesar de ser uma obra financiada com recursos públicos.  
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tartarugas, golfinhos, berçário de peixes e porto de pescadores”
249

. 

Figura 13 - Moradores do Serviluz realizam manifestação contra o estaleiro
250

 

 

 

   Fonte: Movimento dos Conselhos Populares - MCP. 

 

 

A consciência ecológica é apontada por André Nogueira como um elemento marcante 

nas ações dos surfistas e pescadores. Tomado conhecimento do projeto do estaleiro, os 

moradores iniciaram uma reação em defesa do território, e uma das primeiras iniciativas foi 

divulgação de um documento intitulado “Carta aberta das organizações populares do Serviluz 

de repúdio a instalação de um estaleiro no bairro Serviluz”
251

. Nessa carta foi feita uma 

denúncia a respeito dos impactos ambientais, sociais e culturais, assim como a estratégia 

utilizada pelo Governo do Estado de dividir os moradores para garantir que seus interesses 

prevalecessem: 

 
É consenso entre os ambientalistas sérios que o impacto será imenso e não afetará 

somente o Serviluz mas toda a orla de Fortaleza. Quanto aos impactos sociais, estes 

são óbvios – removerá famílias, afetará práticas esportivas e culturais, destruirá 

ainda mais a identidade e os laços comunitários, inclusive porque o governo aposta 

na divisão e no confronto na comunidade para fazer valer a sua vontade. 

 

 

 O documento, escrito pelas entidades de moradores do Serviluz, também faz 
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 “Moradores do Titanzinho realizam manifestação contra estaleiro”. Disponível em: 

<http://www.brasilcidadao.org .br/museu/noticias_noticia_30.php>. Acesso em: 20 jan. 2018. 
250

  Ibidem.  
251

  O documento é assinado pelas seguintes organizações: Escolinha Beneficente de Surf do Titanzinho, Escola 

de Surf Aloha, Titanzinho Surf Clube, Associação dos Moradores do Serviluz, Associação Comunitária dos 

Moradores do Titanzinho, Associação dos Moradores do Farol do Mucuripe (ASMOFAM), Associação 

Beneficente dos Povos de Deus Casa de Nazaré, ONG Serviluz Sem Fronteiras e Movimento dos Conselhos 

Populares – MCP Serviluz.  
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referência à aprovação da comunidade do Serviluz como uma Zona Especial de Interesse 

Social (ZEIS), durante o processo do Plano Diretor Participativo de Fortaleza (PDPFor), 

aprovado pela Câmara Municipal em 2009. Diziam eles: 

 
O povo não é bobo. Sabemos que o Serviluz é uma Zona Especial de Interesse 

Social. Sabemos que o Plano Diretor define o Serviluz como área prioritária para 

investimento em regularização fundiária e infra-estrutura. Exigimos o cumprimento 

da lei. Pedimos à Prefeitura, Câmara de Vereadores e Ministério Público que 

defendam o meio ambiente e os direitos conquistados pela comunidade. Estamos 

prontos para lutar pelo Serviluz que queremos. 

 
 

Em nova carta, dessa vez denominada “Porque somos contra a instalação do estaleiro 

no Titanzinho!”, as mesmas entidades e movimentos afirmam que 

 
O que os defensores do estaleiro não se importam, é que a nossa gente possui 

profunda relação com o mar. Nossa comunidade nasceu do deslocamento dos 

originais moradores do Mucuripe. Depois vieram migrantes de outras áreas 

litorâneas. O surfe, tão discriminado neste debate, é uma face moderna desta relação. 

Os surfistas são filhos do Serviluz que nos orgulham. A pesca tem papel vital na vida 

do bairro: sustenta famílias, move a economia local, é alimento barato para a 

população. Acreditamos na sabedoria dos nossos irmãos pescadores quando dizem 

que este estaleiro provocará grandes danos à pesca local. 

 
 

Nessa nota, restou evidente a identificação dos moradores do bairro para com a praia 

do Titanzinho. Para além do viés econômico de reprodução da vida por meio da pesca 

artesanal, há uma nítida identidade construída em volta do ambiente praieiro no qual os 

moradores nasceram e cresceram. Tendo em vista as dificuldades e as precárias condições de 

infraestrutura do bairro, pode-se dizer que há uma forte identidade dos moradores com o 

território, e isso explica o fato de a maioria das entidades e movimentos presentes no bairro 

(como vimos, alguns “rivais”) ter se juntado para defender a permanência no local. Assim, 

abriu-se uma janela para a participação popular no bairro. No mês de fevereiro de 2010, foi 

anunciada a realização do Seminário “O Serviluz que Queremos”, evento que teve como 

objetivo pensar a formalização do Conselho Gestor da Zona Especial de Interesse Social 

(ZEIS do Serviluz).  

 O governo também utilizou estratégias de convencimento da população, segundo 

matéria do O Globo
252

: “[...] um abaixo-assinado entregue nessa sexta-feira ao governador 

Cid Gomes é mais um capítulo da tentativa do estado de mobilizar a opinião pública em favor 

do projeto de um estaleiro na Praia do Titanzinho”. No entanto, em conversa filmada por uma 

                                                 
252

 O GLOBO. “Estaleiro em praia de surf divide Prefeitura e Governo no Ceará”. 5 de março de 2010. 

Disponível em: <https://oglobo.globo.com/brasil/estaleiro-em-praia-de-surf-divide-prefeitura-de-fortaleza-

governo-do-ceara-3044582>. Acesso em: 18 jan. 2018. 

https://oglobo.globo.com/brasil/estaleiro-em-praia-de-surf-divide-prefeitura-de-fortaleza-governo-do-ceara-3044582
https://oglobo.globo.com/brasil/estaleiro-em-praia-de-surf-divide-prefeitura-de-fortaleza-governo-do-ceara-3044582
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moradora do bairro, foi exposto que o referido documento foi articulado pelo próprio Governo 

do Estado, que pagou pessoas para colherem assinaturas em favor do empreendimento. A 

conversa foi filmada com o auxílio de um aparelho de celular e publicada na rede social 

YouTube
253

, e foi amplamente divulgada entre os moradores do bairro. No vídeo, uma pessoa 

aborda a moradora do bairro solicitando que ela assine o abaixo-assinado em favor do 

estaleiro. Na conversa
254

, uma das moradoras, sem saber que estava sendo gravada, revela que 

o documento foi uma iniciativa do próprio Governo do Estado, que pagou por página 

preenchida com assinaturas de moradores das redondezas. Em outro vídeo, a prática foi 

denunciada por pessoas contrárias ao empreendimento
255

. 

 Em fevereiro de 2010, o Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) anunciou que iria 

realizar um estudo e lançar um documento público se posicionando sobre o projeto. O 

posicionamento veio em maio do mesmo ano na forma de carta intitulada “Estaleiro Promar: 

subsídios para uma tomada de decisão”, assinada pela Diretoria do IAB - Departamento 

Ceará. No referido documento, a instituição afirma considerar inadequada a instalação de um 

estaleiro naval na orla marítima de Fortaleza, não somente na Praia do Titanzinho, defendendo 

que esse tipo de equipamento se adequa mais a áreas não urbanas. Dizia o documento do IAB: 

 
Um dos grandes desafios colocados atualmente às metrópoles litorâneas mundiais é 

a configuração urbanística dos seus waterfronts (frentes de água), muitos deles ainda 

ocupados por usos industriais completamente desconformes. Em meio à sua 

competição por ativos de toda ordem, essas metrópoles têm redesenhado a sua orla 

de forma a se integrarem linearmente e com suas áreas vizinhas, estas muitas vezes 

as centrais, num verdadeiro esforço de regeneração através de diversas atividades 

culturais, turísticas e de lazer desenvolvidas conjuntamente.  O estaleiro deverá ser 

inserido em zona de vocação industrial de porte consentâneo com a escala do 

empreendimento, sustentada por malha viária compatível com suas necessidades e 

manter distância adequada de áreas com forte concentração de população, através de 

criação de zona de transição paisagística que atenue o seu impacto visual
256

. 
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  Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=xG78x9Q1Wkk>. Acesso em: 16/01/2018. 
254

  “Moradora 1: E aí? Vocês estão trabalhando em nome de quem, do governador, é? 

      Moradora 2: Do governador. 

      Moradora 1: Eles que contratam...  

      Moradora 2: E é só vocês duas é? 

      Moradora 2: Não, tem mais. 

    Moradora 1: Num tem como alguém arrumar um emprego pra nóis não, lá? 

     Moradora 2: (Risos.) Não, eu sou terceirizada, já tô é querendo arrumar um pra mim também.” Disponível 

em: <https://www.youtube.com/watch?v=xG78x9Q1Wkk>. Acesso em:  16/01/2018. 
255

  Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=m-DN2eX0Ft0>.  
256

  Instituto dos Arquitetos do Brasil – IAB Ceará. Parecer técnico sobre o Estaleiro Promar na Praia do 

Titanzinho. Impresso, 2010.  

https://www.youtube.com/watch?v=xG78x9Q1Wkk
https://www.youtube.com/watch?v=xG78x9Q1Wkk
https://www.youtube.com/watch?v=m-DN2eX0Ft0
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Figura 14 - Projeção do Estaleiro Promar sobre a Praia do Titanzinho  

 

 

            Fonte: Governo do Estado do Ceará
257

. 

 

Figura 15 - Projeto virtual do Estaleiro Promar sobre a Praia do Titanzinho 

 

          Fonte: Governo do Estado do Ceará. 

 

A mobilização interna da comunidade ganhou força à medida que outros atores se 

posicionavam contrários ao estaleiro através de notas públicas, manifestações no local e 

publicação de diversos artigos nos meios de comunicação local. Artistas de renome nacional 
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 UOL Notícias. “Construção do estaleiro exige mudança em lei”. 31 de janeiro de 2010. Disponível em: 

<https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2010/01/31/para-construir-estaleiro-sera-preciso-

mudar-lei.htm>. Acesso em: 21 jan. 2018. 

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2010/01/31/para-construir-estaleiro-sera-preciso-mudar-lei.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2010/01/31/para-construir-estaleiro-sera-preciso-mudar-lei.htm


140 

 

também entraram na luta contra o estaleiro, a exemplo do rapper Gabriel “O Pensador”
258

 e 

Paulo Vilhena (ator da Rede Globo), que gravaram vídeos denunciando os impactos negativos 

que a atividade industrial traria para a comunidade, em especial para a prática do surf, que 

seria praticamente inviabilizada. Sites nacionais de surf (como o waves.com) também 

reforçaram a crítica à construção do estaleiro na Praia do Titanzinho. 

 Em artigo intitulado “O que me contaram sobre o Titanzinho”, o teatrólogo, poeta e 

jornalista Oswald Barroso também entrou na polêmica. Fez uma visita à comunidade, 

segundo ele, para “Ver pra crer, ouvir com meus próprios ouvidos”, chegando a afirmar que 

 
Havia um recital de poesia promovido pelo Grupo Chocalho com a participação de 

rappers locais. Alguns contavam em verso a história das lutas dos moradores para 

não serem despejados do Serviluz. Outro falou a propósito da instalação do Estaleiro 

no Titanzinho: ‘Querem arrancar um pedaço do meu coração’.  

 

 

O território também é identidade que se faz na escala do cotidiano. Barroso finaliza o 

artigo defendendo que “[...] o Titanzinho é um patrimônio natural e cultural da cidade. É chão 

sagrado, é mar sagrado, onda de Tita Tavares e de outros Titãs. É patrimônio de Fortaleza. 

Que as máquinas do dinheiro vão ranger noutro lugar”
259

. 

 O arquiteto e músico Fausto Nilo, responsável pelo projeto do Centro Dragão do Mar 

de Arte e Cultura, em artigo publicado no Jornal OPovo sob o título “Estaleiro ou vida urbana 

compartilhada”
260

, reflete sobre o uso das orlas marítimas nas cidades litorânea. Ele afirma 

que são lugares indispensáveis para atrair visitantes em convívio com residentes e que, por 

isso, “[...] seus usos amigáveis incluem prioritariamente habitação, hotelaria, parques, 

congressos e convenções etc. Nos dias atuais, uso industrial nas orlas urbanas seria a última 

hipótese possível a ser examinada”. Nilo também reforça o discurso que destaca os impactos 

ambientais do empreendimento: “Mesmo com a ajuda de recursos tecnológicos atuais, as 

atividades de um estaleiro resultam em situações perigosas causadas por poluentes, incluindo-

se entre estas os restos de cádmio, cromo e chumbo”. Ademais, faz referência às mudanças no 

tráfego de cargas e completa dizendo que “Ninguém suporta a insalubridade de viver em 

proximidade de um estaleiro”. 

 Tudo isso gerou uma espécie de comoção pública, em razão dos fortes impactos 
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  Vídeo: “Paulo Vilhena e Gabriel Pensador combatem o Estaleiro no Titanzinho”. Disponível em: 

<https://www.y outube.com/watch?v=SeBE93CCyLc>. Acesso em: 19 jun. 2018. 
259

  OSWALD, Barroso. “O Titanzinho é patrimônio natural e cultural”. Disponível em:  

<http://blogdoeliomar.com.br /2010/03/18/o-titanzinho-e-patrimonio-natural-e-cultural/>. Acesso em: 19 

jun. 2018. 
260

 NILO, Fausto. “Estaleiro ou vida urbana compartilhada?”. Disponível em: <http://opovo.uol.com.br/opovo/p 

olitica/959144.html>. Acesso em: 19 jun. 2018. 

http://opovo.uol.com.br/opovo/p%20olitica/959144.html
http://opovo.uol.com.br/opovo/p%20olitica/959144.html
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negativos que o Estaleiro traria, seja pela necessidade de remoção de famílias, seja pelas 

mudanças no território que uma indústria desse porte é capaz de promover.  

 

5.4 Contradições do projeto do estaleiro com o planejamento e a legislação urbana 

 

Do ponto de vista da legislação e do planejamento urbano, a primeira década do século 

XXI foi de avanços dentro do paradigma da cidade democrática, com diversas iniciativas que 

colocavam a questão urbana no cenário nacional, através da criação do Ministério das 

Cidades, do Estatuto das Cidades e, na cidade de Fortaleza, de experiências de planejamento 

democrático, com os processos do Plano Plurianual Participativo, do Plano Diretor 

Participativo e do Orçamento Participativo. Para o lugar em destaque, desde 2005 estava 

sendo debatido o Projeto Orla, fruto de uma gestão compartilhada entre o Ministério do Meio 

Ambiente, a Secretaria de Patrimônio da União e o Município de Fortaleza.  

Em 2009 também foi aprovado o Plano Diretor Participativo de Fortaleza, momento 

no qual o Serviluz foi transformado em Zona Especial de Interesse Social de tipo 1, que tem 

como finalidade principal a habitação e a preservação ambiental. O PDPFor incorpora o 

Projeto Orla como faixa especial da orla, convergindo com outros instrumentos de 

planejamento. Por fim, o Plano Plurianual Participativo (PPA Participativo) previa 

intervenções em toda a orla de Fortaleza. Inexistia um projeto ou previsão de investimento do 

Estaleiro tanto no PPA (2008-2011), seja na sua revisão em 2009, no orçamento do ano de 

2010 ou no plano de governo eleito. 

Segundo laudo técnico intitulado “Relatório sobre a Implantação do Estaleiro próximo 

ao Porto do Mucuripe”, demandado pelo gabinete da Prefeitura de Municipal de Fortaleza 

(PMF) à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infra-Estrutura (Seinf), por meio da 

Coordenadoria de Desenvolvimento Urbano (Courb), do ponto de vista do zoneamento 

urbano da cidade, Lei Complementar n.º 062/09, “[...] o estaleiro ocuparia uma Zona de 

Preservação Ambiental da Faixa de Praia – ZPA2, e uma área de aterro subsequente a esta”
261

. 

No item 2, “Enquadramento/Adequação da Atividade”, que se baseou na Lei de Uso e 

Ocupação do Solo então vigente (lei essa revisada em 2018), o empreendimento se adequaria 

à legislação. 
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  SEINF, Prefeitura Municipal de Fortaleza. Coordenadoria de Desenvolvimento Urbano. Fortaleza, 1 de 

março de 2010. p. 1. (Impresso). 
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Mapa 4 - ZEIS de tipo 1, 2 e 3 aprovadas no PDPFor 

 

 

   Fonte: Fortaleza/PDP (2009) 

Mapa 5 - Localização das ZEIS do Serviluz 



143 

 

 

  Fonte: Fortaleza PDP (2009) 

 

Nas imagens acima temos a localização das Zonas Especiais de Interesse Social 

criadas pelo Plano Diretor Participativo de 2009, instrumento que aprovou a criação da de um 

ZEIS de tipo 1, de ocupação, na área do Serviluz. Na segunda imagem é possível ver que a 

área de impacto do Estaleiro atinge a chamada ZEIS do Serviluz. 

De volta ao documento da prefeitura sobre a implantação do estaleiro no Mucuripe, no 

item 3, que diz respeito aos “Projetos Especiais”
262

, a Lei Complementar n.º 069/09, 

estabelece que 

 
Art. 196 Os projetos especiais são os empreendimentos públicos ou 

privados que por sua natureza ou porte demandem análise específica 

quando a sua implementação no território do Município. 

§ 1º - Os projetos especiais são aqueles classificados na Lei de Uso e 

Ocupação do Solo – Lei nº 7.987, de 1996 – e sua aprovação deverá 

obedecer ao respectivo trâmite legal. 

§ 2º - Para efeito de Lei, os projetos especiais poderão ser 

considerados empreendimentos geradores de impactos. 

Art. 197 – São considerados empreendimentos geradores de impactos:  

/.../ III – os empreendimentos públicos ou privados que geram: 

a) Sobrecarga da infraestrutura viária, caracterizando-se como um Polo 

Gerador de Tráfego – Port 3 – PGT 3; 

b) Sobrecarga da infraestrutura urbana, interferindo direta ou 

indiretamente no sistema de drenagem, saneamento básico, 

eletricidade e telecomunicações; 
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 Ibidem, p. 5. 
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c) Repercussão ambiental significativa, provocando alterações nos 

padrões funcionais e urbanísticos da vizinhança ou na paisagem 

urbana ou patrimônio natural circundante; 

d) Alteração ou modificação substancial na qualidade de vida da 

população residente na área ou em suas proximidades, afetando a 

saúde, segurança ou bem-estar; 

e) Alteração de propriedades químicas, físicas ou biológicas do meio 

ambiente; 

f) Prejuízos ao patrimônio paisagístico, histórico e cultural do 

Município. 

 

O empreendimento em questão atende senão a todos, a quase todos os parâmetros para 

ser considerado como um projeto como gerador de impactos. No Art. 198, para fins de análise 

de incomodidade, diz que deverão ser observados os seguintes fatores: 

 
I - poluição sonora: geração de impactos causada pelo uso de 

máquinas, utensílios ruidosos, aparelhos sonoros ou similares no 

entorno próximo; 

II – poluição atmosférica: lançamento na atmosfera de partículas 

provenientes do uso de combustíveis nos processos de produção ou, 

simplesmente, lançamento de material particulado inerte na atmosfera 

acima dos níveis cabíveis;  

III – poluição hídrica: afluentes líquidos incompatíveis ao lançamento 

na rede hidrográfica ou sistema coletir de esgotos ou poluição do 

lençol freático; 

IV – geração de resíduos sólidos: produção, manipulação ou 

estocagem de resíduos sólidos, com riscos potenciais ao meio 

ambiente e à saúde pública; 

V – vibração: impacto provocado pelo uso de máquinas ou 

equipamentos que produzam choques repetitivos ou vibração sensível, 

causando riscos potenciais à propriedade, ao bem-estar ou à saúde 

pública.  

VI – periculosidade: atividades que apresentem riscos ao meio 

ambiente e à saúde pública em função da produção, comercialização, 

uso ou estocagem de materiais perigosos, como explosivos, gás 

liquefeito de petróleo, tóxicos e equiparáveis, conforme normas 

técnicas e legislação específica; 

VII – geração de tráfego pesado (como polo gerador de tráfego): pela 

operação ou atração de veículos pesados como ônibus, caminhões, 

carretas, máquinas ou similares que apresentem lentidão de manobra 

como ou sem utilização de cargas 

§ 1º A aprovação de projetos e a emissão de alvará de funcionamento 

para os empreendimentos geradores de impactos estão condicionados 

à elaboração de estudos de impacto de vizinhança (EIV) e sua 

aprovação prévia pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Urbano (CMDU), salvo obras e serviços de infraestrutura básica de 

serviços públicos que já contem com a liberação das licenças 

ambientais previstas pela legislação (grifo nosso). 

 

 

 Como vimos, se em um primeiro momento o poder público municipal se posicionou 

favorável à instalação do Estaleiro na praia do Titanzinho, em pouco tempo a opinião mudou 

e a Prefeitura passou a fazer oposição ao empreendimento naquela localidade. 

Outro argumento que dialogava com o planejamento urbano dizia respeito à vocação 
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da cidade, voltada para serviços, turismo, comércio, administração pública e construção civil. 

Ficou visível o conflito de opiniões entre o poder público estadual e o municipal com relação 

à instalação do Estaleiro no Titanzinho, a despeito da aliança política que existia entre os 

partidos da então prefeita da capital e do governador do estado. Por intermédio da análise das 

matérias de jornal (clipping) que versaram sobre o tema à época, ficaram nítidas as 

movimentações que levaram à inviabilização da implantação do estaleiro no Titanzinho. 

 

5.5 Estaleiro descartado: elementos de uma nova lógica da produção do espaço? 

 

 No dia 18 de junho de 2010, os jornais
263

 anunciavam o “fim da novela” do Estaleiro 

na Praia do Titanzinho, quase 12 meses depois do início da trama que mobilizou muitos atores 

e dividiu a opinião pública. Conforme pôde-se perceber neste capítulo, muitos fatores fizeram 

com que a instalação do Estaleiro se tornasse inviável no local onde estava inicialmente 

previsto. Destacamos aqui, sobretudo, três fatores, dois que foram fartamente noticiados na 

imprensa e que dizem respeito à legislação urbanística e à disputa entre a Prefeitura de 

Fortaleza e o Governo do Estado do Ceará. O terceiro fator, apesar de pouco noticiado e da 

invisibilidade da (re)existência dos moradores da comunidade que se mobilizaram contra o 

estaleiro, invariavelmente está ausente das páginas dos jornais ou mesmo nas páginas dos 

documentos acadêmicos consultados. 

O Estaleiro Promar, caso viabilizado, seria o segundo equipamento desta natureza na 

orla de Fortaleza
264

, e resultaria na maior fragmentação da faixa de praia da cidade. Resultaria 

em mais um espaço de uso e acesso restritos, que metamorfosearia o lugar de área de uso 

comum, um dos poucos espaços de lazer dos moradores do Serviluz, em espaço privado de 

uso industrial. A conversão não foi possível, dada a força do território, que se concretizou na 

mobilização dos atores individuais e coletivos em defesa do seu território e da sua 

permanência enquanto experiência urbana particular. 

O caso da tentativa de construção do Estaleiro Promar na Praia do Titanzinho é um 

exemplo de que nem sempre prevalecem os interesses privados e calculistas do capital sobre o 

espaço. Ele demonstra que a viabilidade financeira e a otimização dos lucros não são os 

determinantes exclusivos da produção do espaço. Este evento também é um exemplo, apesar 
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  DIÁRIO DO NORDESTE. Batido o martelo: estaleiro não vai ficar em Fortaleza. 18 de junho de 2010. 

Disponível em: < http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/negocios/batido-o-martelo-estaleiro-

nao-vai-ficar-em-fortaleza-1.282136 >. Acesso em: 21 jan. 2018. 
264

  Ao lado da Ponte Metálica, próximo do lugar de construção do Acquário Cerá, ao lado do Centro da cidade, 

encontra-se, desde o ano de 1969, o estaleiro INACE, que constrói rebocadores, supplies, navios-patrulha, 

navios de pesca e iates oceânicos, assim como realiza reparos navais. 
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de suas nítidas limitações, da importância de processos participativos de gestão pública e do 

planejamento urbano, como foi o processo do Plano Diretor Participativo de Fortaleza
265

. Por 

fim, é também um exemplo concreto que deslinda o Serviluz como um território vivo o qual 

se constrói por meio de seus habitantes e da diversidade de experiências de (re)existências, 

que proporcionam identidade e organicidade ao território — elementos formados na escala do 

cotidiano. 

O conceito de território, por sublinhar as relações de poder no espaço, considera as 

contradições presentes no mesmo. Assim, ele se torna indissociável da ideia de conflito e 

permite uma análise dos atores em movimento, considerando-se também a formação 

socioespacial e o contexto da área em escopo. Não resta lugar a dúvidas de que a “força do 

território” é uma característica inerente aos “territórios de vida”. Nesses casos, ele se expressa 

por intermédio de uma solidariedade que se faz presente, muitas vezes, nos espaços com forte 

atuação de comunidades que se veem ameaçadas por verticalidades, as quais se materializam 

através do investimento privado e dos gastos públicos em grandes projetos de intervenção que 

impactam determinados territórios —lócus da materialização desses recursos. 

Outro fator que, a despeito de ainda ser uma realidade não palpável nesta região do 

país, mas que interfere na produção do espaço contemporâneo e pode ter relação com o caso 

em questão, diz respeito às implicações do chamado “período pós-grande industrial” para o 

meio urbano e como essa nova característica pode ter influenciado a trama que impediu a 

construção do estaleiro na praia do Titanzinho.  

 
Se antes a matéria por excelência do capital era o sistema de máquinas, agora é o 

que Marx denominava de inteligência coletiva (general intellect), ou seja, uma força 

produtiva social inerentemente desterritorializada que pode estar, em princípio, em 

todos os lugares ao mesmo tempo. Se antes o capital produtivo aparecia, sobretudo, 

como ativo físico (máquina, fábrica, etc.), agora ele se configura de modo especial 

como ativo intangível (informação, conhecimento, etc.)
266

. 

 

O episódio do Estaleiro tem relação com o que o professor Eleutério Prado chama de 

período pós-grande industrial, dado que Fortaleza é o núcleo do urbano do espaço 

metropolitano, abrigo de uma racionalidade universal que se conecta enquanto tal e representa 

uma superação da cidade do capital a partir de sua nova lógica, a qual supera o ideal de 

urbano inaugurado com as revoluções industriais. Hoje, pelo contrário, há, no núcleo 
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  Para uma análise detalhada do PDPFor e do caráter transitório desse tipo de instrumento de democratização 

da cidade ver: SOUSA, André Lima. O Território da Habitação no Processo do Plano Diretor Participativo 

da Cidade de Fortaleza/Ce, Brasil. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. [En 

línea]. Barcelona: Universidad de Barcelona, 1 de agosto de 2010, vol. XIV, nº 331 (9). Disponível em: 

<http://www.ub.es/ geocrit/sn/sn-331/sn-331-9.htm>. Acesso em: 11 jan. 2018. 
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 PRADO, Eleutério. Desmedida do valor – Crítica da pós-grande indústria. São Paulo: Xamã, 2005. p. 118. 
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metropolitano, uma tendência a “limpar” o espaço da presença da grande indústria, que é vista 

como atrasada e inadequada para aquele tipo de território. Assim, esse espaço pode se 

especializar nas funções comerciais, financeiras e administrativo-estatais. Não é sem motivos 

que a maioria dos centros comerciais, shoppings, bancos e instituições públicas se 

concentram, atualmente, nos bairros da zona leste de Fortaleza. 

 

 

 



148 

 

 

6  TURISMO, PRODUÇÃO DE NÃO-LUGAR E O PAPEL DOS NOVOS MEIOS DE 

COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO: O ACQUÁRIO CEARÁ 

 

6.1 Uma primeira aproximação 

 

 Dos conflitos territoriais pesquisados nesta investigação, a construção do Acquário 

Ceará é a mais polêmica, seja pelo impacto paisagístico que causa no bairro da Praia de 

Iracema, seja pelo volume de recursos gastos no empreendimento ou, ainda, pelo momento 

em que surge — sob influência da crise econômica mundial de maior impacto desde a Grande 

Depressão de 1929. Além disso, o Acquário Ceará é o empreendimento que tem um processo 

mais longo, pois surgiu em 2008 e se desenvolve até o momento atual — fez 10 anos neste 

ano de 2018. Outro elemento que merece destaque é que o projeto surgiu em um período de 

estiagem no estado do Ceará, evento climático cujo impacto é perceptível até os dias atuais, 

reforçando o contraste entre o volume de gastos públicos com a construção do 

empreendimento e a falta d’água em diversas regiões do estado, inclusive nos municípios da 

Região Metropolitana de Fortaleza. 

O local escolhido para a construção do empreendimento foi a Praia de Iracema, antiga 

Praia do Peixe, em referência à comunidade de jangadeiros que vivia no local até a primeira 

metade do século XX. Na década de 1930, por meio de concurso público, o local assumiu o 

nome que permanece até hoje, o qual faz referência a uma personagem indígena do romance 

Iracema, do escritor maranguapense José de Alencar. A partir deste período, com o avanço da 

indústria do corredor da Avenida Francisco Sá, a área passou a receber casas de veraneio. O 

erguimento do prédio conhecido como Estoril, onde atualmente funciona a Secretaria 

Municipal de Turismo de Fortaleza — antiga “residência dos Porto”, ou Vila Morena, 

construída entre os anos de 1920 e 1925 — atraiu outras construções para o local. A praia 

também já abrigava, desde a inauguração da Ponte Metálica, em 1906, o porto da cidade. A 

partir da década de 1940, a boemia da cidade adotou o lugar como seu ponto de encontro. 

Contudo, na década de 1950, com as obras do novo porto, no Mucuripe, a paisagem local foi 

transformada em razão do avanço do mar. Isso causou a expulsão de muitos moradores, que 

foram morar nos arredores do novo porto do Mucuripe, e outra parte mudou-se para onde se 

localiza, hoje, o Poço da Draga. 
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Figura 16 - Praia de Iracema na década de 1940, antes do Porto do Mucuripe 

 

           Fonte: Arquivo Nirez. 

 

Figura 17 – O avanço do mar foi um dos efeitos da obra do Porto do Mucuripe sob a Praia de 

Iracema 

 

Fonte: Arquivo Nirez. 
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Figura 18 - Praia de Iracema depois do Porto do Mucuripe 

 

 

            Fonte: Arquivo Nirez. 

 

O caso da construção do Acquário Ceará representa bem a capacidade do poder 

público de produzir espaços sem nexo direto com as demandas sociais mais urgentes da 

população. Importa ressaltar, aqui, que nesse caso, diferentemente do Estaleiro, o governo do 

estado e a prefeitura agiram juntos para a viabilização do projeto. Tal desajuste de prioridades 

é indiscutível, contudo, mais importante do que compreender a sua existência — que 

tampouco é novidade — é identificar as condições que atuam para que ele pudesse se 

concretizar. Isso tem relação direta com o debate sobre a produção do espaço e o controle 

social do território. Dessa forma, esta parte da investigação tem como objetivo debater o 

conflito em torno do Acquário Ceará à luz do surgimento e da propagação dos novos meios 

comunicacionais e informacionais quando apropriados pelos “movimentos sociais”
267

. Como 

a presença desses novos meios impactaram a produção do espaço urbano de Fortaleza? 

Há poucos metros da obra do Acquário se encontra o Poço da Draga. Resguardando a 

sua diversidade social, econômica, religiosa e cultural interna, o local pode ser entendido 
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 Utiliza-se o termo “movimentos sociais” nesta parte do texto como forma de simplificação. Mais à frente 

debateremos o caráter dos “movimentos sociais” presentes na luta contra a construção do Acquário Ceará. 
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como uma comunidade, a “comunidade do Poço da Draga”, como é conhecida. Território 

localizado na faixa praieira de Fortaleza e no Centro da cidade, é mais vinculado, apesar 

disso, ao bairro da Praia de Iracema
268

 — primeira zona portuária da cidade. Os moradores do 

Poço da Draga contam o ano de 1906 — quando foi construída a Ponte Metálica (ver Figuras 

14 e 15) — como data do início da formação da comunidade, e ela serviu de porto para a 

cidade até a década de 1950. Formou-se, no seu entorno, uma economia baseada no comércio 

nacional e internacional e, com ele, o surgimento de infraestrutura necessária ao 

funcionamento das seguintes atividades: escritórios de exportação e importação, alfândega, 

galpões de armazenamento de mercadorias etc. 

Por se encontrar em território considerado da Marinha — “escondida” atrás dos 

antigos galpões do velho porto da cidade —, a comunidade do Poço da Draga conforma um 

“território invisível” inclusive aos olhos do poder público. Apesar de centenário, até hoje o 

Poço da Draga não conta com o serviço de saneamento ambiental básico. Além disso, os 

moradores não detêm o documento de posse das moradias em que residem. Isso corrobora 

com a sensação de insegurança sempre que um novo projeto é proposto para o entorno da 

comunidade. 

O lugar onde se encontra o Poço da Draga, apesar de estar localizado oficialmente no 

bairro Centro, mantém relação direta com a Praia de Iracema e passou por diversas mudanças 

ao longo da história. Airton de Farias nos proporciona uma boa noção dessas modificações na 

seguinte passagem do livro Fortaleza: Uma breve história
269

: 

 
Nos anos de 1920 a antiga Praia do Peixe, até então ocupada por humildes 

pescadores começou a ser ocupada por setores abastados, predominando casas de 

veraneio – aos poucos, a visão negativa acerca do mar/litoral ia mudando. Com a 

presença da ‘gente endinheirada’, até o nome da pacata praia foi mudada, em 1929, 

para Praia de Iracema (exatamente no centenário do escritor José de Alencar), uma 

denominação bem mais adequada às ‘boas pessoas’ que agora frequentavam o local. 

Nos anos de 1930/40/50, os pescadores passaram a ser ‘afastados’ da área, enquanto 

mais famílias ricas chegavam, afora clubes (Ideal Clube, Praia Clube, Jangada Clibe, 

Gruta Praia), restaurantes/bares (Ramon, Zero Hora e outros) e hotéis (Pacajus, 

Iracema, Plazar). 

 

Assim, aos poucos, o local se transformou de área pouco valorizada em área nobre, 

mas também tornou-se o lugar preferido da boemia da cidade. A partir da década de 1990, 
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muito em função do turismo sexual internacional, que praticamente tomou conta da área, a 

Praia de Iracema caiu em declínio e teve praticamente todos os bares antigos fechados (tais 

como o Cais Bar, o Estoril, o Relicário etc.), permanecendo somente alguns poucos, a 

exemplo do Pirata e Mincharia. Como fruto dos tempos distópicos pelos quais passa a cidade, 

recentemente outro antigo bar foi fechado, o Bicho Papão, também conhecido como “Bar do 

Reggae”, cujo dono, que gerenciava o negócio há mais de 30 anos, foi assassinado nas 

dependências do próprio estabelecimento. Relatos de pessoas próximas dizem que ele se 

recusava a vender drogas no bar e que o crime foi praticado por membros de facções 

criminosas. 

 

Figura 19 - A “Ponte Metálica” serviu como porto da cidade até a década de 1950 

 

         Fonte: Arquivo Nirez. 
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Figura 20 - A ponte ainda em funcionamento, em 1946 

 

Fonte: Arquivo Nirez. 

 

Muitas foram as ameaças de remoção dos moradores do Poço da Draga do seu local de 

origem. Segundo a professora Linda Gondim
270

, o Plano Diretor do urbanista Hélio Modesto, 

que teve forte viés econômico e normativo/administrativo, representou a primeira ameaça de 

remoção dos moradores do Poço da Draga, com a proposta da construção de um Centro 

Cívico que não se concretizou. A obra do Acquário Ceará veio também num contexto de 

reestruturação socioespacial de antigas zonas portuárias e tem relação direta, pelo menos no 

discurso oficial, com a realização da Copa do Mundo. Diversos projetos de requalificação 

urbana foram propostos para as proximidades do Poço da Draga — alguns foram executados e 

outros, não. Dentre os que não foram implantados estão o projeto do Centro de Feiras e 

Eventos de Fortaleza, na Praia de Iracema, que foi construído na região sudoeste da cidade, 

mais especificamente na Avenida Washington Soares, e o projeto de uma “rua 24 horas”, na 

Rua dos Tabajaras.  

Dentre os implantados estão o Centro Cultural da Caixa Econômica Federal, que desde 

2008 ocupa o prédio da Alfândega do antigo porto, o qual foi construído em 1812 e reformado 

no final do século XIX. A oeste da Ponte Metálica, ao lado do Poço da Draga, também 
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funciona uma indústria naval, o estaleiro INACE, responsável pela construção de vários tipos 

de embarcação, inclusive para a Marinha brasileira e iates de luxo para o mercado 

internacional. A reforma da Ponte dos Ingleses, em 1994, trouxe um aumento do fluxo de 

pessoas para o bairro — note-se que a obra do Acquário Ceará fica entre as pontes Metálica e 

dos Ingleses. O aterro da Praia de Iracema criou também um grande espaço para a realização 

de eventos e, não menos importante, em 1999 ocorreu a inauguração do Centro Dragão do 

Mar de Arte e Cultura, equipamento cultural do governo do estado em parceria público-

privada. Todos esses equipamentos estão localizados no entorno do Poço da Draga. 

 Na década de 1980, os moradores do Poço da Draga viram os seus processos de 

organização comunitária ganhar força a partir do seu envolvimento com as Comunidade 

Eclesiais de Base (CEBS), que tiveram forte atuação nos movimentos de resistência e luta 

pela sobrevivência de muitas comunidades populares em Fortaleza. Passaram, então, a 

reivindicar melhores condições de vida, e já naquele momento a ausência de saneamento 

ambiental era um problema — que, inclusive, permanece até os dias atuais. Conforme pode-se 

ver na Figura 16, mesmo sendo uma comunidade centenária, o Poço da Draga está na pior 

faixa no que diz respeito à porcentagem de domicílios não ligados à rede de esgotamento 

sanitário de Fortaleza. Há muitas décadas seus moradores lutam por melhorias para a 

localidade, contudo a falta de prioridades do poder público em relação ao Poço da Draga é 

visível; basta compará-la com o seu vizinho, o Centro, que está na melhor faixa neste quesito 

e à própria Praia de Iracema. Assim, quando a proposta do Acquário chegou aos ouvidos dos 

moradores do Poço já existia um tecido socioterritorial minimamente estruturado para resistir 

contra à construção do empreendimento. 
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Figura 21 - Distribuição de domicílios não ligados à rede de esgotamento sanitário 

 

         Fonte: Projeto cartográfico elaborado por Rosa e Souza (2018). 

 

No mês de fevereiro do ano de 2008, portanto, o anúncio público do projeto do 

Acquário Ceará se transformou na mais nova ameaça à permanência dos moradores do Poço 

da Draga. O anúncio feito pelo responsável pela pasta da Secretaria de Turismo sobre as 

intenções do governo do estado de construir o Acquário Ceará — segundo eles, o terceiro 

maior “museu oceânico” do mundo e o maior da América Latina, com 21,5 mil metros 

quadrados de área construída e tanques com capacidade de 15 milhões de litros — pegou os 

moradores de surpresa. O projeto contaria, ainda, com quatro pavimentos com área de lazer, 

dois cinemas 4D e simuladores marinhos. Inicialmente, foi orçado em 250 milhões de reais, e 

os recursos seriam, em parte, emprestados pelo Ex Im Banck of United States, e o restante 

financiado com recursos públicos. 

Desde o seu anúncio, há 10 anos, o processo do Acquário Ceará passou por diversas 

fases. A trama que se estabeleceu em torno dele, ao que tudo indica, ainda vai render alguns 

capítulos. A pesquisa sobre este caso busca agregar mais elementos para a uma leitura da 

produção do espaço no século XXI, na experiência de uma cidade com as características como 

as de Fortaleza, a começar pelo fato de ser uma metrópole ao sul global e ao norte do Brasil. 

Ainda nesta primeira aproximação é interessante fazer duas leituras que nos servem de 
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ponto de partida para o estudo desse conflito territorial. A primeira diz respeito à continuidade 

do padrão de produção da cidade do capital no que tange à sua relação com o turismo, 

vocação quase inevitável da cidade de Fortaleza. De acordo com Ana Fani Carlos, “Cada vez 

mais o espaço é produzido por novos setores de atividades econômicas como a do turismo, e 

desse modo praias, montanhas e campos entram no circuito da troca, apropriadas, 

privativamente, como área de lazer para quem pode fazer uso delas”
271

. O turismo na cidade 

do capital — e, mais que isso, na metrópole distópica — é um dos principais vetores de 

produção de territórios alienados e do que a autora chama de “não-lugar”: 

 
Esses dois processos apontam para o fato de que ao vender-se o espaço, produz-se a 

não-identidade e, com isso, o não-lugar, pois longe de se criar uma identidade 

produz-se mercadorias para serem consumidas em todos os momentos da vida, 

dentro e fora da fábrica, dentro e fora do ambiente de trabalho, nos momentos de 

trabalho e de não-trabalho
272

. 

  

A geógrafa Ana Fani Carlos chama de “produção do não-lugar” os empreendimentos 

capazes de construir espaços sem identidade ou mesmo sem qualquer relação com o lugar 

onde se instalam. São, portanto, meramente capitais mobilizados que podem se materializar e 

até mesmo “desmaterializar” em uma praia no litoral mexicano, colombiano ou brasileiro, por 

exemplo, e sua forma são os grandes resorts, parques aquáticos e hotéis de luxo. Esses 

empreendimentos se bastam; independem do entorno onde estão inseridos. Podem se 

materializar também na forma de um grande aquário no litoral central de Fortaleza. Tais 

equipamentos “abduzem” o território, esvaziando-o de significados pela imposição de uma 

ética, de uma estética e de valores radicalmente diferentes dos presentes nos territórios em que 

se estabelecem. Eles tendem a dissolver certa dinâmica comunitária pelo aumento da 

dispersão, fragmentação e alteração da relação dos moradores com esse novo tipo de espaço 

construído com padrões internacionais. Apesar do impacto social e paisagístico, não 

resguardam relação de identidade com a dinâmica local dos moradores do entorno. 

 Ainda sobre o conceito de não-lugar, temos nas palavras de Ana Fani Carlos que 

 
O espaço produzido pela indústria do turismo perde o sentido, é o presente sem 

espessura, quer dizer, sem história, sem identidade; neste sentido é o espaço do 

vazio. Ausência. Não-lugares. Isso porque o lugar é, em sua essência, produção 

humana, visto que se reproduz na relação entre espaço e sociedade, o que significa 

criação, estabelecimento de uma identidade entre comunidade e lugar, identidade 

essa que se dá por meio de formas de apropriação para a vida
273

. 
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O resultado pode ser algo que está para além do que nos vem à mente quando nos 

depararmos com um caso como esse: o processo de gentrificação. Não fosse a ação de parte 

dos moradores da Praia de Iracema e de ativistas
274

 contrários à construção do Acquário 

Ceará, certamente as obras estariam muito mais avançadas ou mesmo finalizadas. Conforme 

demonstraremos nas próximas partes deste capítulo, o movimento “Quem Dera ser um Peixe” 

e parte dos moradores do Poço da Draga serviram como uma força decisiva, um freio frente 

ao iminente processo de aceleração da alienação do território que a produção de não-lugares 

—  como proposto pelo Acquário Ceará — proporciona aos territórios onde esse tipo de 

projeto se instala.  

Um não-lugar pode ser entendido, ainda, como um espaço alienado ou de 

degeneração. Dado o perfil socioeconômico dos moradores da comunidade do Poço da Draga, 

o Acquário será mais uma forma de fazê-los se sentirem “estrangeiros em sua própria casa”, 

fazendo aumentar o sentimento de estranhamento e não pertencimento ao lugar, ou seja, de 

alienação. Para o geógrafo Neil Smith, em seu artigo sobre a gentrificação, “A fronteira 

urbana é antes de mais nada uma fronteira no sentido econômico”
275

. 

No que tange ao financiamento do empreendimento, ainda em diálogo com Smith, o 

caso do Acquário pode ser entendido como o que ele chama de “suburbanização do capital” — 

ou, mais precisamente, uma suburbanização do excedente de capital dos países do capitalismo 

avançado. O capital do Ex Im Banck of United States poderia ser mobilizado para qualquer 

parte do mundo, contudo ele encontrou condições favoráveis e rentáveis para se materializar 

na forma de um Acquário no litoral fortalezense. Neil Smith nos proporciona uma visão 

ampliada da mobilização de capitais que acabam por criar processos de gentrificação: “Muitas 

outras forças estiveram envolvidas na suburbanização do capital, mas a oportunidade de terras 

mais baratas na periferia (menor renda da terra) foi primordial para o processo todo”
276

. No 

caso da construção do Acquário Ceará, conforme vimos, o Poder Executivo do estado 

cearense atuou de forma incisiva para a viabilização da execução do projeto. 

 A produção do não-lugar e a gentrificação são alguns aspectos da atual produção 

distópica do espaço urbano de Fortaleza; são exemplos de formas e processos que expressam 

as relações do capital no espaço contemporâneo. Contudo, essas formas são tendência que 

podem ou não se concretizar, a depender das circunstâncias que encontrem nos territórios 
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  Utilizaremos o termo “ativistas” para designar as pessoas que estiveram diretamente envolvidas nos 

movimentos contrários à construção do Acquário Ceará e que não são moradores do Poço da Draga.  
275

  SMITH, Neil. “Gentrificação, a fronteira e a reestruturação do espaço urbano”. GEOUSP – Espaço e 

Tempo, n. 21, São Paulo, 2007. 
276

  Ibidem, p. 4. 



158 

 

onde eles tentam se materializar. Três fatores são fundamentais para a construção dessas 

circunstâncias: a) o tecido social presente no território objeto de conflito, o que vamos chamar 

de “organicidade do território”; b) o significado histórico e cultural deste território-lugar para 

os seus habitantes e para os demais citadinos não residentes ali; e c) o papel das instituições 

públicas. No próximo item vamos debater o papel das instituições públicas e das ações 

promovidas pelo movimento contrário ao Acquário Ceará. 

 

6.2 Recursos públicos: planejamento, procedimentos e participação 

 

 

O que chamamos na Introdução desta tese de grande paradoxo reaparece agora na 

forma de realidade anacrônica. Se há uma instância social que não absorveu as novas 

tecnologias de forma estrutural, essa instância é o Estado. O potencial de melhoria nos 

procedimentos burocráticos, de transparência e de agilidade nos processos institucionais se 

multiplicou nas últimas décadas devido ao desenvolvimento dos meios de comunicação, da 

informação e dos transportes. O caso do Acquário é muito representativo dos limites e das 

possibilidades criadas a partir do surgimento dessas novas tecnologias. 

Segundo histórico do trâmite para execução da obra, feito por Romeiro e Frota
277

, 

pode-se dizer que, no caso do Acquário Ceará, o poder público agiu com eficiência no 

processo de execução: em reunião realizada nos dias 9 e 10 de agosto de 2011 entre a Semace 

e o Ibama, ficou acertado entre as partes que o licenciamento ambiental ficaria a cargo do 

órgão estadual. Dois dias depois, a Semace emitiu o Termo de Referência n.º 3120/2011 – 

DICOP/GECON, contendo orientações para a elaboração do EIA/RIMA, diante da solicitação 

feita pela Secretaria de Turismo da licença prévia. Em 25 de novembro do mesmo ano foi 

realizada uma audiência pública no Palácio Iracema (sede do governo) e, no dia 15 de 

dezembro, o Conselho Estadual do Meio Ambiente aprovou a licença por meio da Resolução 

n.º 39/2011. Menos de 3 meses depois, em 2 de março de 2012, foi aprovada também a 

licença de instalação e autorização do início das obras. 

Ou seja, de agosto de 2001 a março de 2012 foram cerca de 7 meses até a liberação da 

obra. Além do valor — à época estimado em R$ 285,7 milhões de reais —, chamava atenção a 

dimensão do empreendimento, com previsão de 21.500 m² de área construída e o estilo 

arquitetônico de inspiração duvidosa: pós-moderna? Arquitetura de espetáculo? Blobitecture? 
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Arquitetura biomimética? (Ver Figura 17). A construção do Acquário Ceará está a provocar 

uma alteração radical na paisagem do bairro da Praia de Iracema, um dos mais conhecidos 

destinos turísticos de Fortaleza. No projeto original também estava prevista a remoção da 

comunidade do Poço da Draga, localizada a cerca de 300 metros da obra — no lugar seria 

construído um estacionamento, que depois foi retirado do projeto. 

 

Figura 22- Maquete virtual de divulgação do Acquário Ceará 

 

Fonte: Secretaria de Turismo. 
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Figura 23 - O lugar escolhido para construção do Acquário Ceará fica entre a Ponte Metálica e 

a Ponte dos Ingleses 

 

         Fonte: Acervo Nirez. 

 

Autorizado o início da obra, um primeiro fator chamou atenção: a dispensa de licitação 

para a criação do projeto. Paulo Romeiro e Henrique Frota278 nos proporcionam uma descrição 

precisa do trâmite até a liberação de recursos: 

 
Inicialmente, a Secretaria de Turismo do Estado do Ceará repassou, por meio de 

convênio, ao Fortaleza Convention & Visitors Bureau, fundação privada, recursos no 

valor de R$1,98 milhão (um milhão, novecentos e noventa e oito mil reais) visando 

à elaboração do projeto. Na ocasião, não foi realizado qualquer procedimento 

licitatório e o convênio foi celebrado mesmo sendo de amplo conhecimento que a 

conveniada não teria capacidade técnica para a elaboração do projeto. Em razão 

disso, logo em seguida, o Fortaleza Convention & Visitours Bureau contratou os 

serviços da empresa IMAGIC!, que se autointitulava a maior empresa de Arquitetura 

do Conteúdo da América Latina. [...]. Após a elaboração do projeto, a Secretaria de 

Turismo, seguindo indicações da empresa IMAGIC!, contratou sem a realização de 

licitação a empresa norte-americana International Concept Management Inc. (ICM-

Reynolds).  

 

O governo do estado alegou inexigibilidade por notória especialidade para contratar a 

empresa estadunidense ICM Reynolds para construir o empreendimento. Contudo, a 

contratação direta, no valor de R$ 244.335.000,00, foi considerada ilegal pelo relatório de 

Inspeção n.º 0011/2012 da Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização de Obras 

de Grande Porte do Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal constatou não haver 

singularidade ou exclusividade por parte da empresa contratada, dado que existem outras 
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empresas com capacidade técnica de realizar o empreendimento.  

O movimento contrário à construção do Acquário, responsável pela denúncia que 

provocou o relatório de Inspeção, cujos desdobramentos serão analisados a seguir, identificou 

outra ausência legal importante: o estudo sobre a viabilidade econômica do 

empreendimento
279

 “[...] que mostre, detalhadamente, como iremos saldar a dívida que 

teremos com o banco norte-americano Ex Im Bank of United States, com quem o Governo do 

Estado está negociando empréstimo de aproximadamente US$ 105 milhões”
280

. O restante 

dos gastos sairia diretamente dos cofres públicos — US$ 45 milhões de dólares, cerca de R$ 

170,82 milhões de reais
281

.  

O site do Tribunal de Contas do Estado do Ceará aponta que a obra do Acquário está 

orçada em R$ 277.922.845,88, dos quais foram executados R$ 112.982.709,19, ou seja, 

40,65% do total previsto
282

. O valor não inclui os custos com as espécies de peixes, golfinhos, 

dentre outras espécies previstas para o oceanário. Além disso, o EIA/RIMA admite não existir 

previsão de custos de operação e manutenção, informações indispensáveis para se realizar 

uma avaliação de viabilidade financeira do empreendimento que permita minimizar a margem 

de erro. 

De acordo com o referido documento apresentado pelo Governo do Estado, o objetivo 

principal da obra é 

 
[...] dotar a cidade de Fortaleza de um espaço apropriado para o entretenimento 

aliado à educação ambiental, que será ofertado aos seus visitantes de forma 

interativa, ousada e inovadora, atendendo a tendência mundial de oferecer 

alternativas de lazer que associam interatividade, diversão e consciência ambiental, 

haja vista as diversas atividades que serão implementadas com a finalidade de 

sensibilizar e conscientizar as pessoas sobre a necessidade de preservação do meio 

ambiente, sobretudo, da ÁGUA
283

. 

 

Contudo, mesmo a função educacional, científica e de conscientização ambiental do 

Acquário Ceará foi questionada, pois não foi apresentado um projeto, apenas intenções junto 

ao Instituto de Ciências do Mar da Universidade Federal do Ceará (Labomar/UFC). Assim, 
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em 22 de março de 2012 foi assinado um Termo de Cooperação Técnica entre o 

Labomar/UFC e a Secretaria de Turismo do Governo do Estado do Ceará “[...] que consiste na 

escolha das espécies, na construção de habitats, nos sistemas de circulação e suporte. Também 

farão o monitoramento da qualidade da água, manutenção e limpeza”
284

. A participação da 

UFC através do Labomar tampouco foi consenso no interior da comunidade universitária. 

Com as informações necessárias à mão, os ativistas entraram com uma Ação Popular 

junto à Justiça, devido à ausência de estudo de impacto arqueológico no EIA/RIMA. Os 

integrantes do grupo se fundamentaram na opinião do Instituto de Patrimônio Histórico e 

Arquitetônico de Fortaleza (IPHAN), alegando que o Estudo de Impacto Ambiental estava 

irregular pela supracitada ausência — obrigatória em projetos de grade porte. O fato de o 

empreendimento se localizar em uma antiga zona portuária ganhou relevo nessa discussão. 

Em decorrência da Ação Popular, o governo do estado entrou com processo por “litígio de 

má-fé” contra os impetrantes integrantes do movimento e contra o IPHAN, que ajuizaram 

ações paralelas exigindo o estudo de impacto arqueológico. No que diz respeito à adequação 

do projeto à legislação urbana, de acordo com Romeiro e Frota, “[...] não foi realizado 

nenhum estudo de impacto de vizinhança para dimensionar os impactos no ambiente 

urbano”
285

. A trama do Acquário Ceará estava apenas começando. 

Segundo matéria da Agência Pública
286

, o movimento “Quem Dera ser um Peixe” 

reuniu todas as informações que conseguiu coletar e analisar sobre o projeto e o empréstimo 

para a construção do Acquário Ceará e, no dia 7 de abril de 2012, enviou uma denúncia com 

as irregularidades encontradas ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE). Oito 

meses depois, em dezembro de 2012, conforme adiantado acima, a Comissão Especial de 

Acompanhamento e Fiscalização de Obras de Grande Porte do TCE-CE apresentou o 

Relatório de Inspeção confirmando e reforçando diversos pontos apresentados na denúncia, 

principalmente em relação à contratação da ICM-Reynolds por inexigibilidade, pois não 

estaria de acordo com os parâmetros exigidos na Lei de Licitações
287

. 
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 O relatório do Tribunal de Contas questionou os argumentos usados para a dispensa de 

licitação ao dizer que “A Comissão de Fiscalização não conseguiu aferir a participação da 

ICM-Reynolds na construção das obras citadas pela SETUR, já que estas informações não 

estão no seu portfólio, no sítio da internet, nem anexadas ao relatório de inexigibilidade”, e 

afirma que: “[...] o Georgia Aquarium, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, citado no 

estudo da Imagic! como obra da ICM-Reynolds, na verdade, foi construído pela empresa 

Brasfield & Gorrier of Kennesaw”, por fim, conclui: a manifestação de inviabilidade da 

competição é dubiável, uma vez que, a princípio, não há comprovações que fundamentem que 

a ICM-Reynolds seja a mais apta para a construção do Acquário Ceará. Pelo contrário, [...] os 

maiores e mais modernos aquários do mundo foram construídos por outras empresas.
288

 

 Em dezembro de 2013, os moradores do Poço da Draga foram surpreendidos com a 

transferência do refeitório dos trabalhadores da obra para o Pavilhão Atlântico, outro espaço 

de convivência local. A obra também acabou por fechar o principal acesso à praia, causando 

indignação entre os moradores do Poço da Draga, que já tinham perdido outro espaço de 

convivência comunitário, o campo de futebol, para instalações do refeitório dos trabalhadores 

da obra. 

 Mesmo que não executado, é digna de nota a abertura, por parte do governo do estado, 

de um edital de licitação destinada a construção de uma usina termelétrica a gás para fornecer 

energia exclusivamente para ao Acquário. Conforme Paulo Romeiro e Henrique Frota, “A 

obra custará R$16 milhões (dezesseis milhões de reais) e, após instalada, terá potência de 

1.400 quilowatt elétrico (KWe). A medida recebeu inúmeras críticas não apenas em razão dos 

gastos envolvidos como também pelos impactos ambientais dela decorrentes”
289

. Desse valor 

total, chegou a ser repassado R$ 1.158.619,11 para a Distribuidora Cummins Diesel do 

Nordeste Ltda., vencedora da licitação. No dia 11 de fevereiro de 2014, contudo, o Pleno do 

Tribunal de Contas do Estado do Ceará mandou suspender o repasse de verbas destinado ao 

Contrato 019/SEINFRA/2013, que representa a construção da termelétrica que seria 

responsável pelo abastecimento de energia elétrica do Acquário. A medida liminar foi 

requerida pelo Ministério Público Federal junto à Corte de Contas, motivada por indícios de 

irregularidades por vícios no processo licitatório. O TCE-CE notificou o secretário de 
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Infraestrutura para prestar esclarecimentos sobre as denúncias e foi realizada uma diligência 

junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano (SEUMA) sobre a 

existência ou não de alvará de construção. 

 A polêmica chegou à Câmara de Vereadores e à Assembleia Legislativa do Estado do 

Ceará através de propostas de realização de um plebiscito, que seria realizado a propósito da 

eleição municipal de outubro de 2012. Elas foram sugeridas por parlamentares da oposição à 

então gestão do governo do estado.  

 Do ponto de vista do planejamento urbano, a construção do Acquário Ceará, que está 

localizado há menos de quinhentos metros da comunidade do Poço da Draga, praticamente 

desconsiderou que, no decurso do processo do último Plano Diretor Participativo de 

Fortaleza, a comunidade foi escolhida como uma Zona Especial de Interesse Social do Tipo 1, 

a chamada “Zeis do Poço da Draga” (ver Mapas 4 e 5). Contudo, essa Zeis, na época em que 

foi aprovada, apesar de ser considerada um avanço em termos do paradigma da cidade 

democrática, ainda não foi concretizada formalmente, o que teria fortalecido a comunidade 

em termos de controle do território. Em 2018, momento de nova revisão do Plano Diretor de 

Fortaleza, passados quase 10 anos da sua aprovação pela Câmara de Vereadores no dia 13 de 

março de 2009, a Prefeitura de Fortaleza propôs a efetivação de 10 Zeis na cidade, dentre elas 

a do Poço da Draga — o mesmo ocorreu com a do Serviluz, conforme vimos no capítulo 

anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



165 

 

Mapa 6 -Zeis do Poço da Draga e principais objetos técnicos do entorno 

 

Fonte: Rosa e Souza projetos cartográficos (2018). 

 

Mapa 7 - Zeis próximas ao Acquário que foram aprovadas em 2008 pelo PDPFor 

 

      Fonte: Rosa e Souza projetos cartográficos (2018). 
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Mapa 8 - Zoom das Zeis próximas ao Acquário que foram aprovadas em 2008 pelo PDPFor 

 

   Fonte: Rosa e Souza projetos cartográficos (2018). 

 

O fato de a área da comunidade ter sido aprovada enquanto Zeis cria, em tese, 

restrições quanto ao trâmite para a realização de grandes obras de impacto. Contudo, 

conforme vimos, a Zeis do Poço da Draga — que foi aprovada no processo do Plano Diretor 

Participativo no ano de 2008 — somente está sendo regulamentada em 2018, com mais de 

40% da obra do Acquário executada. O grande paradoxo se faz presente também aqui, dada a 

disparidade que encontramos entre a presença dos novos meios técnicos que poderiam ser 

usados para facilitar processos de participação, inclusão e transparência, assim como a 

ausência de sua absorção pelas instituições do Estado no aperfeiçoamento da democracia. O 

não uso de dispositivos já institucionalizados (como os plebiscitos e referendos) também é um 

fator que demonstra os limites políticos desse paradoxo. Na próxima parte vamos debater a 

experiência particular do movimento “Quem dera ser um peixe”, criado a partir desse conflito. 

De fundo, o que há por trás desse modo de fazer (ou seria não fazer/viabilizar?) o 

planejamento urbano é o preceito liberal do Estado mediador do não reconhecimento do 

conflito e a afirmação dos fundamentos tecnocrático, funcionalista e normativo. No que tange 

ao poder público municipal, são raríssimos os momentos em que essa perspectiva de 

planejamento não dominou a agenda pública e, mesmo quando isso acontecia, era possível 

perceber o caráter de classe em suas ações. 
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6.3 Quem dera ser um peixe: um movimento social de novo tipo? 

 

 Há, em termos gerais, duas formas de interpretar a categoria “movimento social”. A 

primeira seria no sentido amplo, como movimento da sociedade, ou seja, está relacionada com 

as bases estruturantes da dinâmica social e as tendências de cada período histórico. Esse 

conceito vai muito além do usualmente aplicado aos grupos reivindicatórios, de resistência e 

luta contra processos de injustiça socioespacial como movimentos que reivindicam terra e 

teto, para citar duas categorias que chegaram a patamares consistentes de organização política 

coletiva. Os movimentos sociais, no sentido que usamos aqui, pressupõem a formação de um 

sujeito coletivo que pode ter caráter prolongado ou temporário, que pode ser criado com fins 

de atingir objetivos pontuais/específicos ou gerais/universais; ele pode mesmo ter a formação 

provocada por uma carência ou opressão particular, sofrida por um grupo social, ou em torno 

da lutas mais amplas — como, por exemplo, o direito à cidade.   

Esse é o caso do movimento “Quem dera ser um peixe” — que luta contra a 

construção do Acquário —, do Movimento de Luta em Defesa da Moradia (MLDM) e do 

Comitê Popular da Copa. Esses dois últimos resistiram contra os impactos trazidos pela 

realização da Copa do Mundo em Fortaleza, como as remoções provocadas pela obra do 

Veículo Leve Sobre Trilhos. É o caso também do movimento contrário ao Estaleiro e do 

chamado #OcupeCocó, que travou uma luta contra a construção de um viaduto sobre o Parque 

Ecológico do Cocó. O conceito atribuído aqui ao termo “movimentos sociais” é o estrito, não 

àqueles históricos, geralmente relacionados com os conflitos de classes. Nosso objetivo, aqui, 

é identificar as especificidades que as ações do movimento contra a construção do Acquário 

Ceará trouxeram para a debate a respeito dos movimentos sociais. Há algo de novo nesse 

movimento? O quê? 

 Com base no tema em relevo, Maria da Glória Gohn nos diz que “[...] a partir da 

década de 1960, em várias regiões acadêmicas do mundo, o estudo dos movimentos sociais 

ganhou espaço e status de objeto científico de análise”
290

. Tal década foi marcada pela 

proliferação de diversos movimentos contestatórios, os quais surgiram em todo o mundo 

demandando transformação não somente das realidades específicas, mas também o fim do 

sistema capitalista, que estava saindo de sua Segunda Guerra Mundial. A ciência acompanhou 

esse desenvolvimento concreto na tentativa de compreender esses movimentos então 

emergentes. Mais à frente a autora afirma que “Na atualidade, muitos dos novíssimos 
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movimentos, ou ações civis denominadas de movimentos, não têm mais o universal como 

horizonte, mas sim o particular, os interesses imediatos, o direito de sua categoria ou grupo 

social”
291

. 

A experiência do “Quem dera ser um peixe” enquanto movimento contrário à 

construção do Acquário — ao qual se somaram alguns habitantes da comunidade do Posso da 

Draga cuja moradia passou a ser ameaçada de remoção — não se aplica ao conceito trazido 

por Maria Gohn de “novíssimos movimentos sociais”, tendo em vista que as pautas 

promovidas pelo referido movimento foram muito além da mera negação da obra. Na 

investigação sobre a resistência a esse empreendimento, pôde-se perceber que, dentre as 

reivindicações, estavam incluídas pautas estruturais como transparência na gestão pública, 

acesso à informação e democracia direta, sem deixar de dialogar, fiscalizar, pressionar e 

influenciar as ações da instituições públicas, como no caso do dossiê elaborado pelo “Quem 

dera ser um peixe” que provocou a produção de um relatório, por parte do Ministério Público 

Federal e levou à paralisação das obras por 90 dias. Os integrantes desse movimento 

mantinham uma visão muito crítica ao Estado burocrático burguês e às suas instituições. 

Linda Gondim e Leonardo Vasconcelos se referem à presença de pessoas com ideologia 

socialista e anarquista entre os participantes do movimento. 

 O avanço do capitalismo mundial, com a reprodução ampliada do capital — o qual, 

como vimos, cria um excedente e um processo progressivo de acumulação e centralização —, 

provocou um aumento dos conflitos territoriais devido à implantação de grandes projetos de 

caráter público ou privado ou público-privado. Entrementes, não foi só a dinâmica do capital 

que mudou nas últimas décadas; os próprios movimentos sociais também passaram por muitas 

transformações nos seus instrumentos, nas suas formas de organização e de mobilização. 

Ainda de acordo com Gohn, “Houve uma ampliação desses sujeitos (protagonistas de ações 

coletivas), alterações na forma de mobilização – de baixo pra cima – e na forma de atuação – 

agora em redes”
292

. O caso da resistência contra o Acquário Ceará é um exemplo disso. 

Os movimentos sociais se complexificaram à medida que aconteceram reestruturações 

do trabalho e do capital em geral — por exemplo, suas escalas tiveram que acompanhar a 

escala de eventuais agentes privados internacionais que atuam sobre os territórios, como no 

caso das cartas enviadas pelo “Quem dera ser um peixe” ao estadunidense Ex Inn Bank com a 

finalidade de denunciar irregularidades e possíveis impactos sociais do empreendimento 

financiado pelo banco. Eles passaram a utilizar outras formas de organização, mais 
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horizontais e participativas, sem a presença de lideranças. Ademais, apropriaram-se dos 

instrumentos técnicos criados sob o regime do mercado capitalista, sobretudo as novas 

tecnologias digitais, a partir das quais acessaram, produziram e difundiram informações de 

forma mais livre e eficiente. 

Seja qual for a adjetivação dada ao termo “movimentos sociais”, que pode conduzir a 

diferentes sentidos — que vão desde o sindical/classista aos contemporâneos, como o 

feminista e outros movimentos contra opressões —, eles não são parâmetros de avaliação do 

fenômeno do “Quem Dera Ser um Peixe”. Este, podemos dizer, inaugurou algo novo na 

cidade de Fortaleza
293

, porém, tendo em vista as especificidades do seu surgimento, 

organização e foco de ação, não deixa de ter caráter contemporâneo. 

O projeto, conforma afirmamos, foi anunciado em 2008, porém as suas obras só 

iniciaram no ano de 2012. Durante esse intervalo de quatro anos, as críticas ao Acquário 

permaneceram fragmentadas, não sistemáticas, coletivas ou coesas. Contudo, no início de 

2012, o terreno no qual seria construído o Acquário Ceará já estava pronto para início da obra, 

com a demolição e terraplanagem do antigo prédio da 2ª Diretoria Regional do Departamento 

Nacional de Obras Contra a Seca (DNOCS). O prédio se encontrava abandonado e era de 

titularidade da União, que celebrou uma cessão onerosa celebrada com o estado do Ceará. 

As promessas de atração de novos turistas e a prolongação da permanência deles no 

estado em função do empreendimento, os empregos diretos e os ganhos em cadeia 

proporcionados pela economia do turismo fizeram parte da narrativa dos defensores da 

construção do Acquário. Conforme vimos, a eficácia do Estado em providenciar os trâmites 

burocráticos necessários para o início da obra foi o que permitiu que esta se materializasse, 

ainda que parcialmente. Como os “vícios de gestão” e “furos de procedimento” só foram 

percebidos a posteriori, ou seja, depois da iniciadas as obras, e não a priori, por instrumentos 

externos e internos de autocontrole do Estado, a obra chegou a sua fase atual.  

No dia 5 de fevereiro de 2012, um texto publicado na rede social Facebook, de autoria 

de um morador do bairro da Praia de Iracema, provocou interações — possivelmente pela 

primeira vez — entre várias pessoas críticas ao empreendimento, mas que ainda não tinha 

conversado em um mesmo “fórum” (ver Figura 19). A postagem teve 79 curtidas, 77 

compartilhamentos e 153 comentários. O morador em questão, em entrevista à pesquisadora 

Linda Gondim, fez a seguinte declaração: 
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Vi que terreno estava mais ou menos como se fosse terraplanado. Tinha já barro 

vermelho e passava trator. [...]. Eu estava com um celular que, como quase todo 

celular hoje, tem câmara. [...]. Aí eu só fiz ir até o centro do terreno, posicionei lá [a 

câmara], tirei uma foto, cheguei em casa, baixei a foto no computador e postei no 

Facebook [...] fazendo uma pergunta assim: ‘E aí, a gente vai deixar passar? A gente 

vai deixar essa obra de 250 milhões de reais seja construída sem um debate mais 

sério?
294

 

 

O próprio movimento faz referência à postagem na sessão “Quem somos” do site que 

foi criado
295

. Como resultado da troca de mensagens, foi marcado um primeiro encontro 

presencial de pessoas contrárias à construção do Acquário. Para tanto, aproveitaram o 

“Encontro contra as remoções”, evento convocado dias antes pelas comunidades ameaçadas 

pela obra do Veículo Leve Sobre Trilhos da Copa do Mundo de 2014 — outro dos principais 

conflitos territoriais ocorridos em Fortaleza no século XXI. O primeiro encontro aconteceu 

nessa ocasião, no Parque Rio Branco, no dia 11 de fevereiro de 2012. Este foi o fato gerador 

da criação do movimento “Quem Dera Ser um Peixe”. A forma como nasceu a principal 

articulação contrária à construção do Acquário não poderia ser mais representativa das novas 

possibilidades surgidas com o advento das redes sociais. 

 

Figura 24 - Postagem de morador da Praia de Iracema na rede social Facebook, desencadeou 

o Movimento Quem Dera Ser um Peixe 

 

                    Fonte: Facebook. 
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Uma vez articuladas, as pessoas presentes formaram um grupo cuja primeira iniciativa 

foi marcar uma manifestação contra o Acquário para o Carnaval 2012, com o bloco “Quem 

dera ser um peixe”. A forma irônica e lúdica que o movimento adotou para se manifestar foi 

uma marca desde o princípio. Outro método importante foi a divisão do trabalho entre os 

ativistas, sobretudo na buscar por informações sobre o projeto do Acquário, mas não só, nas 

palavras do próprio movimento: 

 
Assim, há quem esteja analisando o EIA/Rima, tem a galera multiplicando memes 

no Facebook e se articulando para os encontros de sábado, tem a comunidade do 

Poço da Draga se mobilizando para regulamentar a Zeis, o Comitê da Copa se 

reunindo em assembleia e definindo ações, alguns jornalistas tentando abrir espaço 

nos veículos conservadores etc.
296

  

 

 Das estratégias políticas adotadas encontra-se a mobilização de órgão públicos e 

privados em torno do projeto, cobrando investigação e posicionamento sobre possíveis 

irregularidades, repassando, além disso, informações coletadas e já sistematizadas pelos 

integrantes do movimento.  Por exemplo, o “Quem dera ser um peixe” chegou a escrever duas 

Carta ao Ex Im Bank, questionando sobre o financiamento de uma obra aprovada segundo 

procedimentos irregulares. Vejamos a escala a qual teve que ir a resistência do movimento 

“Quem dera ser um peixe”: as cartas foram traduzidas para o inglês, idioma do país de origem 

da empresa e amplamente divulgadas nas redes sociais. O banco chegou a responder uma 

delas, que foi treplicada pelo movimento, contendo novos questionamentos e denunciando a 

política praticada pelo governo do estado. 

 Mesmo sendo um método polêmico e criticado por integrantes do movimento, a 

inserção junto às instituições públicas foram se legitimando na medida em que 

proporcionavam resultados concretos, como na ocasião em que o movimento levantou e 

protocolou uma série denúncias sobre a obra em documento denominado “Petição”, que foi 

entregue em diversos órgãos
297

, dentre os quais o Ministério Público Federal, o qual tomou 

providências sobre o caso e embargou a obra por 90 dias. 

 A organização do “Quem dera ser um peixe” chama a atenção pelo sistema coletivo de 

ações que se mobilizam no sentido de exigir, em um caso particular, uma conduta transparente 

por parte do Estado na execução de uma grande obra. No levantamento bibliográfico e nos 

materiais sobre o evento, encontramos os seguintes documentos: “Modelo de documento para 
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solicitação de informações junto ao Governo do Estado”, “Perguntas para Leonardo 

Fontenele” (arquiteto responsável pelo projeto), “Perguntas ao Instituto dos Arquitetos do 

Brasil” etc. Nota-se que o movimento cuidava bem do levantamento e do tratamento das 

informações levantadas. 

 Apesar de ter sido denunciada diversas vezes, a obra está com mais de 40% executada, 

porém, atualmente, encontra-se paralisada por falta de recursos. A Figura 20, tirada de um 

prédio localizado em frente ao Acquário, mostra a situação atual. 

 

Figura 25 - Situação da obra do Acquário Ceará em maio de 2018 

 

  Fonte: Arquivo Diário do Nordeste. 

 

Os textos acadêmicos que trataram do caso do Acquário e, especificamente, do 

movimento “Quem dera ser um peixe” caem na “tentação” de caracterizar a tal experiência 

seja a partir da classificação dos integrantes ou sob o viés da dúvida a respeito da relação 

entre o “Quem dera ser um peixe” e os conceitos de movimentos sociais. Todos demonstram 

grande dificuldade em caracterizá-lo, e isso não é sem motivo. A obra do Acquário Ceará foi 

evento mobilizador da criação do referido movimento e da formação desse sujeito coletivo. 

Porém, pelo próprio perfil do projeto e pelo conflito que causou, acabou por provocar uma 

agenda composta por pautas bem mais amplas do que a particularidade da luta contra a 

construção do Acquário Ceará. 

Tentando dialogar com o conceito de “agendamento” e “ciberativismo”, Alexandra 
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Araújo et al.
298

 defendem que “O movimento ‘Quem dera ser um peixe’ pode ser vinculado ao 

conceito de Ciberativismo ou Ativismo Digital”. Sobre o agendamento, processo que passa 

por fortes mudanças com o advento da internet e das novas tecnologias, informam que 

 
Ganha novos contornos e potencialidades no Ciberespaço. As grandes empresas de 

comunicação, presentes ou não na internet, permanecem agendando debates e 

pautando a ordem do dia, porém os internautas ganham também poder de 

agendamento. Forma-se uma grande rede de interação, em que a agenda pública e a 

mídia perdem suas fronteiras. 

 

Elas relatam uma polêmica entre um articulista do Diário do Nordeste e ativistas 

contrários ao Acquário a respeito de “denúncias”, por parte daquele, relacionadas a interesses 

eleitorais e político-partidários no seio do movimento. Após a resposta do movimento e a 

tréplica do articulista — batalha que envolveu também diversos comentários na postagem do 

jornalista —, o grupo optou por silenciar para não dar mais projeção ao caso. Ainda segundo o 

artigo, “[...] o jornal O Povo ignorou a existência do movimento e falhou na checagem de 

informações repassadas pelo Governo do Estado”
299

. A partir do surgimento da internet, a 

correlação de forças mudou, dado que os meios de comunicação não pertencem mais, 

exclusivamente, à mídia corporativa e ao governo. As autoras concluem o artigo defendendo 

que “[...] o Ciberativismo que não se limitará ao ambiente virtual, mas encontrará ecos em 

ações que se concretizarão fora do ciberespaço, colabora, assim, para a formação de cidadãos 

mais conscientes e sujeitos de mudanças sociais”, posição que compartilhamos. 

Além da comunicação, outras duas linhas estratégicas de ação utilizadas pelo 

movimento foram a via jurídica, contando com uma equipe técnica composta por voluntários, 

e as mobilizações, que ocorreram através de aulas públicas, debates, ações culturais, 

ocupações, além da realização do que o movimento chama de “Inundações”, espécie de 

micro-ocupações realizadas no calçadão entre a Ponte Metálica e a Ponte dos Ingleses, 

momento em que os ativistas se reuniam e debatiam novas ações, além socializar as 

informações. Entre março e julho de 2012, o movimento chegou a realizar 6 “Inundações”, as 

quais eram divulgadas pela hastag #OcupePI. Sobre as “Inundações”, Bruna Oliveira afirma: 

 
A programação das inundações era variada: aulas públicas com professores 

universitários; rodas de conversa sobre histórias do Poço; leituras de poesia; oficinas 

de grafite, reciclagem e cartazes; estamparia de camisetas, entre outras atividades 

que modificaram, mesmo que momentaneamente, a paisagem da Praia de Iracema. 

Essa ruptura do status quo tem uma finalidade – a intervenção urbana é cheia de 
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significados, seja da fruição ao protesto por meio da ação direta
300

. 

 

Em 2013, as mobilizações contrárias ao Acquário Ceará sofreram influência dos 

movimentos massivos ocorridos no país no momento da Copa das Confederações, que 

antecedeu a Copa do Mundo de 2014. Esse momento conhecido pelo termo “Jornada de junho 

de 2013”, quando centenas de milhares de pessoas se mobilizaram em todo país sob diversas 

bandeiras. O movimento tinha passado por um período de descenso, devido ao engajamento 

de muitos ativistas na campanha eleitoral. A decisão de “suspendê-lo” temporariamente se deu 

de forma deliberada, a fim de evitar críticas como as feitas pelo articulista do jornal Diário do 

Nordeste.  

Foi somente entre 12 e 14 de julho de 2013 que o movimento testou sua força, com 

uma iniciativa de ocupação do entorno do canteiro da obra do Acquário. Foram realizadas 

diversas atividades, tais como apresentações culturais de teatro, música, dança, bem como 

realização de oficinas, palestras, roda de capoeira, oficinas, contação de histórias sobre o Poço 

da Draga etc. Além disso, na praia surgiu um acampamento. No texto de mobilização, o 

movimento apresentou o evento da seguinte forma: 

 
O #OcupeAcquário é uma virada criativa e cultural que chama atenção da sociedade 

para o velho fazer político que não nos representa. #NãoésópeloAcquário, mas sim 

por tudo o que esta megalomaníaca obra simboliza e que repudiamos: a distorção de 

prioridades, a falta de transparência e de fiscalização, o autoritarismo 

governamental, o desrespeito às histórias e ao meio ambiente. [...]. Traga sua galera, 

sua barraca, seu instrumento, sua voz, proponha algo. O #OcupeAcquário é espaço 

de todas as criatividades, de todos os debates, de toda a cidade. Porque rejeitamos, 

sim, o Acquário, mas a luta #NãoésópeloAcquário.  

 

Esta chamada divulgada no evento criado pelo movimento na rede social Facebook 

nos traz elementos importantes para entender as concepções que existem na essência da luta 

contra o Acquário. A hashtag #NãoésópeloAcquário remete a outra que estava sendo utilizada 

na cidade de São Paulo e que foi um dos motes das mobilizações de 2013, a hashtag 

#Nãoésópelos20centavos, levada à frente pelo Movimento Passe Livre (MPL), cuja 

horizontalidade na organização e a crítica à democracia representativa são já bem conhecidas. 

Na contramão do conceito de “novíssimos movimentos sociais”, de Maria da Glória Gohn, 

que diz que esse tipo de movimento não traz pautas universalizantes, tanto o Quem dera ser 

um peixe quanto do MPL têm em seu repertório algo em comum: a defesa de pautas “de 

fundo” que visam não somente atacar um problema pontual — como o aumento da passagem 
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ou a construção de um empreendimento —, mas também pautas universais  (tarifa zero, 

transparência e democracia direta, por exemplo). 

De acordo com o que foi relatado nesta parte do texto, pode-se dizer que sim, há algo 

de novo na forma como surge e se estabelece o movimento “Quem dera ser um peixe” em 

relação aos demais movimentos sociais surgidos até então. Isso não quer dizer que vários dos 

elementos trazidos por esse evento não seja perceptíveis em outros conflitos territoriais 

contemporâneos, contudo, pode-se dizer que a luta contra a construção do Acquário simboliza 

uma síntese mais bem-acabada do aproveitamento das novas oportunidades criadas a partir do 

surgimento dos novos meios comunicacionais e informacionais. O movimento construiu 

táticas por dentro e por fora das instituições, mas o que chama a atenção é o fato de ter 

exercido, sobretudo entre 2012 e 2013, uma fiscalização investigativa profunda, aliada à 

mobilização social permanente. Porém, depois desse momento, passou a ter uma dinâmica 

bem menos intensa e mais pontual. Assim, o movimento em discussão pode ser classificado 

como contemporâneo, um sujeito coletivo de novo tipo que logrou unir a mobilização social 

de base com o ciberativismo, construído sob uma lógica de comunicação social voltada para o 

tempo das redes sociais e para o exercício do controle social do território, influenciando a 

produção do espaço e trazendo novos elementos para o debate sobre os movimentos sociais. 

6.4 Os novos meios comunicacionais e informacionais e o controle social do território 

 

Por meio da investigação sobre o movimento “Quem dera ser um peixe”, foi possível 

perceber outras formas de apropriação da tecnologia que metamorfosearam os instrumentos 

técnicos, emprestando a eles uma essência nova, dadas as novas funcionalidades empregadas 

quando apropriadas pelos sujeitos envolvidos neste conflito. O uso da tecnologia de ponta na 

formação da opinião pública não é novidade; ela se dá há muitas décadas — pelo menos desde 

a década de 1970, com a massificação da televisão no Brasil, ou mesmo antes, com o rádio. O 

que há de novo, agora, é a relativa massificação da tecnologia digital e da internet na 

sociedade, antes restritas à mídia corporativa e à população dos mais altos estratos de renda, 

passando a serem consumidas e apropriadas também pela classe trabalhadora, porém de forma 

não universal, tendo em vista que o acesso ainda é mediado pelo mercado.  

No Brasil isso só veio a se consolidar, ainda que com muitíssimas restrições, na virada 

do século XX para o século XXI. Porém, a influências dos novos meios comunicacionais e 

informacionais não estão restritas à sua ampla absorção pela população, isto é, ela também 

guarda relação direta com as novas possibilidades trazidas pela sua mera existência. A prática 
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da transparência, de aplicabilidade, sempre tão complexa na gestão pública, se fortaleceu com 

o surgimento dessas tecnologias. Fez-se mais concreta e real. Nesse sentido, os Portais da 

Informação e as Lei de Acesso à Informação (LAI) foram instrumentos que tentaram avançar 

nesse sentido — conforme vimos no caso em escopo, foram importantes para o acesso formal 

a dados de caráter público. Elas se mostraram, contudo, insuficientes, tendo em vista a 

imprecisão das informações e o não respeito, por parte do poder público, dos prazos para a 

disponibilização das mesmas quando demandadas formalmente via LAI.  

O acesso ao que o geógrafo Milton Santos chamou de meios técnicos comunicacionais 

e informacionais por parte das camadas medianas e baixas nos estratos de renda, sobretudo 

com o advento da internet e do desenvolvimento da tecnologia digital, abriu uma 

possibilidade ao desvio da produção do espaço urbano de Fortaleza. Se, por um lado, o 

controle do fluxo de informações que circulam na internet se converteu em ativo financeiro e 

meio de manipulação populacional em massa, via mapeamento e vigilância, por outro lado, a 

presença de equipamentos (computadores, smartphones, câmaras etc.), aliada ao maior acesso 

à internet, criou outra condição para o debate do controle social do território em contexto de 

produção capitalista do espaço. 

A metamorfose das técnicas e tecnologias acontece no momento em que uma câmera 

de celular ou mesmo uma simples máquina digital comprada em um camelô ali próximo, no 

Centro da cidade, talvez de origem chinesa, é utilizada como um instrumento de produção e 

difusão da sua versão sobre os fatos, criando um ambiente polifônico na opinião pública. 

István Mészáros
301

 questiona a técnica e o papel das tecnologias numa perspectiva não linear 

e transitória: 

 

Também nesse sentido, a questão central não se restringe a saber se empregamos ou 

não a ciência e a tecnologia com a finalidade de resolver os nossos problemas – 

posto que é óbvio que devemos fazê-lo - , mas se seremos capazes ou não de 

redirecioná-las radicalmente, uma vez que hoje ambas estão estritamente 

determinadas e circunscritas pela necessidade de perpetuação do processo de 

maximização dos lucros. 

 

A maioria dos integrantes do movimento “Quem dera ser um peixe” é de pessoas da 

classe trabalhadora média, com formação superior, e isso corroborou para a utilização dos 

novos meios comunicacionais e informacionais. Tal característica foi um diferencial marcante 

da dinâmica do conflito, pois, nesse caso, a utilização da tecnologia como instrumento para o 

fim do controle social do território se mostrou eficiente e conseguiu influenciar a agenda 
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pública e até mesmo o funcionamento da obra, além de mobilizar diversas instituições. 

De acordo com a autora Linda Gondim, quanto ao perfil dos integrantes do Quem 

Dera Ser um Peixe, temos que 

 

O Quem dera ser um peixe é constituído, sobretudo, por indivíduos em geral da 

classe média, mas com perfil profissional heterogêneo: artistas, profissionais de 

audiovisual e produtores culturais; professores e estudantes, em geral universitários; 

e algumas lideranças do Poço da Draga. São apoiados por grupos e organizações não 

governamentais (ONGs), entre as quais se destacam: Rede Nacional de Advogados 

Populares (RENAP), o Coletivo Flor de Urucum e o Escritório Frei Tito de 

Advocacia (EFTA)
302. 

 

 Não resta dúvidas, portanto, de que a comunicação é uma ação estratégica do 

movimento “Quem dera ser um peixe”. A divulgação das descobertas que o movimento fazia 

a respeito da obra era feita por meio de plataformas na internet. O perfil dos participantes 

permitia que eles fossem ativistas e, ao mesmo tempo, técnicos capazes de levantar, 

sistematizar e traduzir os dados coletados para uma linguagem simples e acessível ao grande 

público. De acordo com Leonardo Vasconcelos, 

 

A extensa investigação dos detalhes técnicos e das manobras burocráticas permitiu a 

descoberta de uma quantidade enorme de ilegalidades, as quais foram publicizadas 

pelo movimento por meio das plataformas virtuais por ele utilizadas, as quais, além 

do Facebook, incluem, entre outros, um blog, o site Youtube e a rede social Twitter. 

Especialmente no Facebook, o tratamento comunicacional dessas informações era 

feito por meio da utilização de memes, infográficos, vídeos, posts veiculando 

notícias apuradas pelos integrantes do QDSP e até mesmo notícias produzidas pela 

imprensa corporativa. 

  

Com uma equipe qualificada e com capacidade intelectual para analisar relatórios 

técnicos, solicitar, via Lei de Acesso à Informação, os dados necessários para se compreender 

o desenvolvimento da obra, produzir e difundir essas informações etc., o movimento contrário 

à construção do Acquário logrou algumas vitórias importantes. Além disso, os meios de 

comunicação do movimento passaram a ser acessados por jornalistas interessados em obter 

mais informações sobre o andamento da obra.  

Há uma forte produção de material didático. Alguns integrantes do movimento 

classificam essa ação comunicativa de “guerrilha virtual”, pois a estratégia envolve uma 

permanente “guerra de posições” contra o governo, ora desvelando dados imprecisos ou 

mesmo falsos divulgados pelo poder público, ora indo além, ajuizando ações na Justiça ou 
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cobrando legalmente informações por parte dos órgãos públicos responsáveis pela obra. Uma 

ação implacável de fiscalização e denúncia de irregularidades que constrangeu o governo e 

fez com que seus órgãos fiscalizadores agissem sob pressão do movimento, que, ao mesmo 

tempo, mobilizava a opinião pública contra o projeto. Abaixo seguem alguns exemplos de 

material comunicativo produzido pelo movimento: 

 

Figura 26 - Imagens, infográficos e memes usados pelo movimento “Quem dera ser um 

peixe” em sua ação contra o Acquário Ceará 
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  Fonte: “Quem dera ser um peixe”. 

 

 

Vimos neste capítulo que a presença do novo meio tecnológico e comunicacional 

transformou as condições do controle territorial do capital. Ou seja, questiona-se se o Estado 

resistiria a um controle mais eficiente por parte da sociedade civil organizada. De forma ainda 

mais nítida que nos outros eventos, a metamorfose das tecnologias comunicacionais 

provocada pelo encontro certas tecnologias com o meio popular reduziu a capacidade do 

Estado de exercer o seu poder de determinação na produção do espaço. Questiona-se: o 

Estado resistiria à transparência? 

 Nesta parte da tese debatemos os significados dos conflitos territoriais 

contemporâneos em Fortaleza através da investigação e análise de dois conflitos, o Estaleiro e 
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o Acquário Ceará. Na próxima parte, vamos sistematizar os dados e conclusões colhidos nessa 

investigação, como forma de identificar o nosso objeto de estudo, qual seja, os elementos do 

espaço de transição em Fortaleza. 
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PARTE III - O ESPAÇO TRANSITÓRIO NA CONTEMPORANEIDADE 
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7  OS ELEMENTOS DO ESPAÇO TRANSITÓRIO NA PRODUÇÃO DO ESPAÇO 

METROPOLITANO DE FORTALEZA 

 

7.1 Novo momento: a metrópole distópica e o espaço de transição 

 

 Relacionar território e alienação pode revelar processos que não seriam percebidos 

muito além de suas aparências. É uma forma de aproximar a discussão sobre o econômico e o 

não-econômico na análise espacial, ao proporcionar elementos para perceber as forças 

totalizantes e particularizantes que existem no território. Além disso, pode ser um meio para 

compreender as sensibilidades espaciais de grupos subalternizados ou oprimidos e estudá-las 

por meio do ponto de vista meramente econômica, a partir dos objetivos do pesquisador. 

 O território é condição da política. O acontecer transitório é produto da política e será 

possível na medida em que projetos contrarracionais ou contra-hegemônicos
303

 forem objetos 

intencionais e ativos da maioria explorada e oprimida da sociedade na construção consciente e 

coletiva do espaço e de um novo período, um “período popular da história”
304

. Somente 

quando a experiência da propriedade social dos meios de produção deixar de ser algo exótico 

e passar a ser o conteúdo necessário (uma necessidade histórica) da reprodução da existência 

humana é que a humanidade buscará os meios para universalizá-la. Experimentações locais e 

mesmo ensaios mundializados vão inserindo conteúdo novo à materialidade no mundo 

contemporâneo. 

A metrópole distópica não pertence aos que nela habitam, mas às relações sociais do 

capital, do qual os seres humanos são peça importante, porém não fundamental do sistema. Na 

cidade do capital ocorre uma espécie de dominação impessoal e sistêmica, garantida pela 

mercantilização da força de trabalho. A atual crise estrutural pela qual passa a sociedade e, 

portanto, a cidade capitalista diz respeito, sobretudo, a duas grandes premissas: a crise do 

modo de produção da vida baseado na compra e na venda da força de trabalho como 

parâmetro da produção da riqueza social e a crise ecológica global.  

 O caminho que leva à alienação total da sociedade, que sempre vem acompanhado da 

tendência mercantilizante das relações do capital sobre tudo e sobre todos, contraditoriamente, 

é o mesmo que poderá levar à superação dessa mesma alienação. Como vimos, há uma 

relação estreita entre a alienação do território e a produção capitalista do espaço. 
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Estranhamento, constrangimentos, violências física e simbólica — tudo isso somado a um 

rigoroso processo de subsunção do trabalho ao capital por intermédio da mercantilização da 

força de trabalho — são características que fazem parte do controle social do capital sobre o 

território. A superação do sujeito e, portanto, do território alienado somente pode ocorrer 

quando as condições materiais objetivas estiverem colocadas (o que acreditamos que já 

ocorra, em vista das características do mundo atual). É preciso, ainda, que essa necessidade de 

superação seja histórica. 

 Educação, acesso à informação, direito à cidade e controle social (ou popular) do 

território estão na contramão da alienação. A defesa da redução das desigualdades pela 

supressão das classes sociais é também caminho para a desalienação do território. Processos 

de autorreconhecimento e articulação dos segmentos sociais oprimidos e explorados também 

podem corroborar para a desalienação, e contribuem para esse processo noções como respeito 

à diferença, interseccionalidade e consubstancialidade. O que aproxima e distancia a 

metrópole distópica e o espaço transitório? A vida humana, as relações que a movem e a 

indissociabilidade de sua “prisão perpétua”, qual seja, o espaço e seus territórios possíveis. O 

território é uma oportunidade. 

A humanidade ainda não está condenada à extinção; a sobrevivência está colocada 

como realidade e poderá ter êxito. Tal afirmação não é baseada em crença, mas em dados 

científicos e na observação histórica do comportamento humano em determinadas situações. 

O uso racional dos bens naturais e a socialização dos meios de produção da vida são, hoje, 

mais do que uma realidade crescente — são, na verdade, uma necessidade que se expressa nas 

práticas dos grupos de socioeconomia solidária, nas práticas da economia do 

compartilhamento, na ação coletiva dos movimentos sociais. Urge desmercantilizar a 

natureza, sob o risco de torná-la inacessível à maioria da população, mero objeto de 

especulação e produção de carência.  

Planejamento racional e democrático é uma saída possível para a construção de uma 

sociedade pós-capitalista e pós-liberal. Mais do que detectar a crise estrutural, importa, acima 

de tudo, construir outra ordem social na qual a avareza, o egoísmo e o individualismo — 

valores predominantes no capitalismo — se tornem residuais. É necessário considerar, de 

forma sistemática, além dos custos sociais, os custos ambientais como determinantes do 

comportamento socioeconômico. Segundo Ernest Mandel, “É preciso que o poder esteja nas 

mãos daqueles que pretendam que a solidariedade, a cooperação e a generosidade prevaleçam 
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por meios democráticos sobre o egoísmo míope e a irresponsabilidade”
305

. E completaria: 

sobre a irracionalidade e a anarquia das relações do capital. Em outras palavras, a lógica da 

“guerra de todos contra todos”, neoliberal, não pode prevalecer, sob o risco de vivenciarmos 

um retrocesso ainda maior. 

Pode-se afirmar, com certa convicção, que na formação socioespacial do capital — que 

se constituiu enquanto padrão dominante em nível global —, certos setores historicamente 

subalternizados tendem a ter suas existências, em algum momento, reduzidas a zero. Em 

outras palavras, tendem a desaparecer. Através desta investigação, pudemos perceber que essa 

é a tendência das tribos indígenas e das comunidades quilombolas do estado do Ceará, por 

exemplo. A presença desses segmentos sociais no núcleo do espaço urbano-metropolitano 

também tende a se extinguir. Atualmente, inexistem territórios indígenas ou quilombolas na 

cidade de Fortaleza; sua presença se restringe aos demais municípios da Região 

Metropolitana. 

Por outro lado, a cidade do capital e a metrópole distópica encontram nos dispositivos 

da cidade democrática uma barreira para o seu desenvolvimento — transponível, mas uma 

barreira. Por cidade democrática devemos entender as experiências de gestão pública que 

experimentaram aplicar instrumentos de democratização da cidade, sobretudo a partir da 

década de 1990, com os Orçamentos Participativos, os Planos Diretores Participativos, os 

Plano Plurianuais Participativos etc. Foram iniciativas importantes a criação do Ministério das 

Cidades, a aprovação do Estatuto das Cidades, a criação de diversos Conselhos e 

Conferências etc. Os conflitos territoriais analisados nesta tese são exemplos das virtudes e 

limites desses dispositivos.  

Como resultado do processo do Plano Diretor Participativo de Fortaleza, determinadas 

áreas da cidade foram consideradas Zonas Especiais de Interesse Social — mesmo que ainda 

não institucionalizadas quase 10 anos depois, transformando-se numa bandeira dos 

movimentos por moradia digna e pelo direito à cidade. Anos depois, essas áreas foram 

ameaçadas por grandes projetos (pelo Estaleiro e pelo Acquário), e isso fez recrudescer a 

tendência da cidade do capital de remover as comunidades populares de baixa renda do 

núcleo urbano da metrópole. Conforme vimos, o mesmo acontece em relação ao emprego 

industrial, que já há algum tempo vem sendo “expulso” de Fortaleza (núcleo desse espaço 

metropolitano) e levado para os demais municípios da Região Metropolitana. 

Se chegamos a um diagnóstico no mínimo preocupante com relação ao atual estágio 
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da formação socioespacial da cidade de Fortaleza — que nos remete a uma realidade distópica 

—, temos, por outro lado, um “mundo de possibilidades” colocado a partir do 

desenvolvimento das próprias relações do capital, e chamamos tal processo de Grande 

Paradoxo. No atual estágio do desenvolvimento do capital, a propriedade privada não tem 

outra função senão a de perpetuar as desigualdades sociais. Na sociedade capitalista, a crise 

não pode mais se resolver dentro dos seus próprios marcos, por isso, esta tese ressalta a 

importância de desenvolvermos uma teoria e uma práxis livre e consciente, que reforce os 

elementos do espaço transitório no mundo contemporâneo. 

O “desvio” da “reprodução infinita do capital” será mais potente e capaz de mudar a 

trajetória da produção capitalista do espaço na medida em que ele aconteça de forma 

consciente e intencional, impulsionado por uma racionalidade contra-hegemônica — nos 

dizeres de Milton Santos, contrarracionalidades, ou racionalidades paralelas:  

 

[...] pode-se dizer que, a partir dessa racionalidade hegemônica, instalam-se 

paralelamente contra-racionalidades. Essas contra-racionalidades se localizam, de 

um ponto de vista social, entre os pobres, os imigrantes, os excluídos, as minorias; 

de uim ponto de vista econômico, entre as atividades marginais, tradicional ou 

recentemente marginalizadas
306

. 

  

Dialeticamente, a tomada de consciência da população pode ser impulsionada pela 

escassez, pela carência ou, ainda, pelo sentimento de opressão e exploração. A desigualdade 

crescente, inerente do modo de produção capitalista, portanto, acaba por criar seus inimigos. 

Milton Santos tem uma passagem reveladora na qual argumenta: 

 
O fato de que a produção limitada de racionalidade é associada a uma produção 

ampla de escassez conduz os atores que estão fora do círculo da racionalidade 

hegemônica à descoberta de sua exclusão e à busca de formas alternativas de 

racionalidade, indispensáveis à sua sobrevivência. A racionalidade dominante e cega 

acaba por produzir os seus próprios limites
307

.  

 

Por fim, o professor Eleutério Prado destaca a possibilidade do desvio radical, ou seja, 

da revolução: “As cidades, especialmente as do Terceiro Mundo, tornam-se então depósito de 

população excedente para o capital, desenvolvendo-se aí não apenas uma cultura de 

insegurança, mas uma cultura de barbárie (mas também, talvez, de revolução)”
308

. 
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7.2 O espaço transitório como instância socioespacial 

 

O que é uma instância? Para Milton Santos, é aquilo que diz respeito a tudo e a todos. 

O espaço, por exemplo, é uma instância social. A instância existe independentemente da sua 

apreensão científica. A noção de espaço banal trazida pelo mesmo autor corrobora com o esse 

entendimento. Portanto, quando propomos pensar o espaço de transição como uma instância, 

estamos dizendo que ele existe para todos e independentemente de todos, mas que somente 

através de uma metodologia inspirada na dialética ele poderá ser apreendido empiricamente. 

O espaço transitório pode se fazer perceber nas relações sociais antagônicas às 

relações dominantes. Mais do que isso, ele pode ter seus elementos identificados na produção 

do espaço contemporâneo, apesar do controle territorial do capital. Para tanto, é importante 

compreender que o debate sobre o fim do capitalismo e sobre a formação de sociedades pós-

capitalistas que compõe o pressuposto básico das investigações acerca do espaço transitório 

passa, necessariamente, pela compreensão do próprio desenvolvimento do sistema capitalista, 

porém, vai além dele: incorpora-o e nega-o. 

Os elementos que constituem o espaço transitório, assim como a importância dele em 

cada momento histórico, independente da sua apreensão teórica e empírica pela Ciência; tal 

apreensão, contudo, permite elevar essa instância a outra condição de desenvolvimento, pois 

ela é o alimento da práxis, tida como fusão entre a teoria e a ação política. Por isso, um 

cientista social que esteja preocupado com o futuro pode reportar a noção de “espaço de 

transição”, ou “espaço transitório”, como um meio para debater não somente o necessário 

presente, mas também o devir, para além das amarras das dicotomias, sejam elas centro-

periferia, centralidade-segregação, expansão-degeneração ou mesmo nação-globalização.  

A noção de espaço transitório pressupõe reconhecer as virtudes da relação capital, 

buscando compreender as suas crises e reconhecendo, sobretudo, a impossibilidade de sua 

reprodução infinita, ou seja, a decadência do capitalismo enquanto modo de produção 

hegemônico, já que hoje ele só tem a oferecer a reprodução “infinita” da exploração do ser 

humano pelo ser humano, as desigualdades, as segregações, o aumento do medo, a 

decomposição do tecido social e a degradação ambiental. 

 

7.3 Expressões dos espaços de transição 

 

Transcender não é escapar, a possibilidade de 
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transcender sem transgredir depende de 

sabermos, e de sabermos muito bem, qual é a 

superfície do real a que estamos tratando ou, 

em outras palavras, qual é o objetivo de nossa 

preocupação. (Milton Santos)
309

 

 

As revoluções precisam de um membro 

passivo, de uma base material. Uma teoria só 

se concretiza em um povo na medida em que é 

a realização de suas necessidades materiais. 

(Karl Marx)
310

 

 

Os elementos do espaço transitório podem ser de três tipos: fundamentais, 

metamórficos ou subversivos/transgressores. Eles dizem respeito às relações e à 

materialidade. Os elementos transitórios fundamentais estão relacionados ao desenvolvimento 

das condições materiais-tecnológicas que possibilitam, em tese, a transcendência do modo de 

produção capitalista; é a base material sem a qual não seria possível superar o atual modo de 

produção. Eles foram criados no interior da própria relação social do capital. As tecnologias 

não destrutivas do ponto de vista ecológico fazem parte desse tipo de elemento transitório 

fundamental. Já os elementos transitórios metamórficos dizem respeito à capacidade de 

determinados sujeitos transitórios alterar, em essência, as funções pelas quais foram 

produzidos os elementos transitórios fundamentais, que sob as relações dominantes do capital 

atuam no sentido exclusivo de maximizar os lucros. Por fim, os elementos 

transgressores/subversivos são a expressão política da transição, a força ativa e intencional 

que atua, mesmo no seio das relações do capital, de forma intencional e anti-sistêmica, pois 

constroem sua atividade a partir de valores incompatíveis com os do capital. Fazem parte 

desses valores a cooperação e a associação entre sujeitos transitórios, a solidariedade, a 

generosidade, dentre outras relações. Potencializam tais valores: a cooperação. 

 

 

7.3.1 Os sujeitos transitórios 

 

 

 A reprodução das relações do capital mantém uma contradição fundamental, pois, 

apesar de produzir riqueza de forma mais eficiente que os modos de produção pretéritos, essa 
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é apropriada de forma privada. Temos, portanto, uma produção social e uma apropriação 

privada. De acordo com Matias Müller, “A práxis cotidiana tem demonstrado que a ordem 

vigente, ou seja, a forma de produção da vida da sociedade capitalista está esgotada (para boa 

parte dos Seres humanos), o homem não consegue mais se reproduzir pelo lucro e pelo 

trabalho”
311

. Contudo, esses Seres são obrigados a produzir sua vida de diversas formas. Ao 

passo em que produzem (re)existências como uma resposta aos efeitos da modernização do 

campo ou da reestruturação do espaço urbano, produzem suas vidas com um novo conteúdo e 

uma nova forma de existir.  

Ao se organizarem para a produção e reprodução da vida em coletivo, levam consigo 

germens de uma nova sociedade. São, portanto, sujeitos transitórios que agem de forma 

consciente, intencional e coletiva na busca pela produção da vida. Os sujeitos transitórios se 

fizeram presentes nos conflitos analisados nesta pesquisa. Sua capacidade individual e 

coletiva de influenciar a produção do espaço em contraposição à lógica do capital, que tende a 

subordinar todos os territórios à sua dinâmica, é uma prova de sua existência.  

 

 

7.3.2 Outra relação com a natureza 

  

As relações do capital amaçam concretamente a perpetuação da espécie humana e da 

biodiversidade terrestre no planeta no longo prazo. Nesse sentido, o desenvolvimento e a 

utilização de técnicas ecológicas que não aprofundem ainda mais a degradação ambiental e a 

crise ecológica global somam na construção dessa instância. Podemos apontar como 

exemplos dessas técnicas ecológicas a agroecologia, a agroflorestal, a agricultura sintrópica, a 

permacultura, a bioconstrução, dentre outras tecnologias ambientalmente equilibrantes. Além 

disso, na contramão da racionalidade ocidental e da civilização do capital, as comunidades 

tradicionais indígenas e quilombolas, que constroem no seu dia a dia outra relação com a 

natureza, são fundamentais para a consolidação dessa perspectiva. 

No que diz respeito às práticas agroecológicas, destaca-se a seguinte passagem de 

Marcelo Mendonça
312

: “[...] as práticas agroecológicas, algumas resgatadas e modificadas de 
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acordo com as novas necessidades técnicas, podem expressar a resistência dos camponeses 

associadas aos consumidores que passam a exigir produtos mais saudáveis, inauguram uma 

nova forma de relação diferenciada com o Meio”. Essa nova relação, portanto, precisa ser 

desvelada e compreendida de forma integral em suas diversas expressões. 

 

7.4 Síntese dos elementos do espaço transitório nos conflitos territoriais pesquisados 

 

 

Conforme anunciado na Introdução desta pesquisa, vamos, aqui, sistematizar os 

elementos do espaço transitório que foram identificados no decorrer do processo dos conflitos 

territoriais estudados no trabalho em tela. Quais elementos do espaço de transição atuam no 

presente e se manifestam enquanto negação dialética da produção capitalista do espaço? 

Olhando para os conflitos territoriais propostos, que características materializam elementos do 

espaço de transição neste início de século XXI?  

Na ocasião da elaboração da dissertação do mestrado, tivemos a oportunidade de 

identificar cinco elementos do espaço transitório na ação de um movimento social, o 

Movimento dos Conselhos Populares de Fortaleza
313

. Resumidamente, são eles: a) ação 

coletiva, consciente e independente da classe trabalhadora; b) apropriação social (ou coletiva) 

dos meios de produção da vida; c) produção do espaço urbano em contradição com a lógica 

especulativa e privatista da racionalidade burguesa; d) apropriação dos meios de produção da 

vida e dos novos meios comunicacionais e informacionais pelos movimentos sociais e, e) 

planejamento do trabalho social. 

  Alguns desses elementos estão presentes nos casos debatidos na segunda parte desta 

tese, dado que também tratamos de movimentos sociais. Além disso, a partir da investigação 

dos conflitos territoriais contemporâneos em Fortaleza, outros elementos puderam ser 

detectados, os quais destacamos a seguir : 

a) consciência política e ação coletiva: a formação do ser social desenvolvida sob 

as relações sociais do capital entra em contradição com os valores capitalistas do 

egoísmo e do individualismo; assim, quando os sujeitos transitórios se organizam 

de forma coletiva, criam uma força nova capaz de influenciar de forma decisiva a 

produção do espaço; 
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b) densidade orgânica do território: a presença de movimentos sociais, coletivos, 

entidades comunitárias, grupos, dentre outros agentes coletivos, contribui com a 

densidade orgânica do território, fortalecendo o controle social (ou popular) sobre 

o mesmo; 

c) metamorfose dos meios técnicos: diz respeito à nova essência que é criada a 

partir da apropriação dos novos meios comunicacionais e informacionais pelo 

meio popular, cuja resistência contra a construção do Acquário Ceará é o exemplo 

mais desenvolvido dos conflitos analisados nesta pesquisa; 

d) presença de instrumentos de democratização da gestão pública: apesar de seus 

limites, dado que o paradigma da cidade democrática não é suficiente para superar 

a produção capitalista do espaço, tendo em vista o caráter burguês do Estado, a 

criação de instrumentos que fortalecem uma perspectiva democratizante da gestão 

das cidades contém elementos transitórios, mesmo não sendo capazes de produzir, 

por si só, a superação da cidade do capital. 
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