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RESUMO 

 

Essa dissertação tem como objetivo refletir sobre como o estado do patrimônio público é 

capaz de denunciar a negligência e a omissão da memória na cidade, analisando o caso do 

Edifício São Pedro em Fortaleza. Para além disso, também visa construir um documento que 

sirva como registro à história do primeiro prédio da orla mais conhecida e de mais alto valor 

na cidade. Uso os contrastes possíveis que na capital alencarina são muito fortes e capazes de 

desmembrá-la em diversas cidades, mesmo sendo uma só. Para isso, analiso as questões 

patrimoniais mais fortes no Brasil e no mundo e afunilo o assunto tentando entender os 

motivos da construção do prédio na orla, pouco explorada na época de sua construção em 

1951. Desenvolvo uma pesquisa predominantemente qualitativa, com uma revisão 

bibliográfica que tem a função de compreender as relações construídas com o mar durante os 

anos, até que adentro a história do antigo Iracema Plaza Hotel que se transformou em Edifício 

São Pedro, me utilizando de entrevistas em profundidade. Além disso, foi possível entender 

que as forças do capital imobiliário são extremamente mobilizadoras e ditadoras do que de 

fato acontece no meio urbano. 

 

Palavras-chave: Edifício São Pedro. Fortaleza. Cidade. Patrimônio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This dissertation aims to reflect on how the state of public heritage is capable of denouncing 

the neglect and omission of memory in the city, analyzing the case of the São Pedro Building 

in Fortaleza. In addition, it also aims to build a document that serves as a record of the history 

of the first building on the most famous and most valuable waterfront in the city. I use the 

possible contrasts that in the capital are very strong and capable of dismembering it in several 

cities. For this, I analyze the strongest patrimonial issues in Brazil and in the world and I 

funnel the subject trying to understand the reasons for the construction of the building on the 

waterfront, little explored at the time of its construction in 1951. I develop a predominantly 

qualitative research, with a bibliographic review that has the function of understanding the 

relationships built with the sea over the years, until I get into the history of the old Iracema 

Plaza Hotel that became São Pedro Building, using in-depth interviews. In addition, it was 

possible to understand that the forces of real estate capital are extremely mobilizing and 

dictating what actually happens in the urban environment. 

Key words: São Pedro Building. Fortaleza. City. Patrimony. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Antes de contar um pouco a trajetória do Edifício São Pedro, essa dissertação fala um 

pouco de mim. Das coisas que me movem, me motivam. Li na orelha de um livro uma vez 

que Deleuze, falando de Foucault, disse: “Um pouco de possível, senão eu sufoco…” E achei 

que não encontraria algo que pudesse definir melhor a fascinação que tenho pelos cantos da 

minha cidade natal, Fortaleza, que contam alguma história. Quero descobrir muitas ainda, que 

tenham a possibilidade de me atravessar como Iracema Plaza atravessou. Mas, até aqui, 

dediquei anos estudando os desdobramentos que essa construção teve de 1951 até hoje, 2020. 

Aqui, também existe um interesse pessoal em conhecer melhor os mistérios da minha 

cidade e escrevendo um texto como esse, não me isento de ser guardiã de sua memória. 

Escolhendo esse tema tão sensível, registro nessas linhas e também em mim, um pouco da 

história alencarina e assumo um certo tipo de comprometimento com o que percebi como 

essencial, miolo do pão, pilar da estrutura. Esses foram interesses muito corroborados pelo 

ambiente acadêmico e pelo pessoal que nele encontrei, a maioria sensível, interessado, 

curioso. Características que essas pessoas fizeram crescer em mim com o passar dos anos de 

pesquisa. 

Então, esse trabalho acaba por contar um pouco da minha relação com a cidade. Nas 

entrelinhas, o Edifício São Pedro é pincelado por todo o texto e funciona também como um 

mediador entre quem eu sou e como sou capaz de enxergar Fortaleza. Cidade que em uma só, 

abriga muitas. É a versatilidade daqui que me empolga.  

Do último andar do meu prédio, no bairro do Monte Castelo, vejo uma cidade quase 

sem nenhuma construção alta, as telhas vermelhas das casas ao meu redor vão longe e consigo 

ver gente na rua me virando em qualquer uma das direções. A Fortaleza do Monte Castelo é 

muito diferente da Fortaleza da Praia de Iracema. Novamente olhando do último andar, mas 

dessa vez do antigo Edifício São Pedro, o que vejo são prédios mais altos ainda, que não 

deixam minha vista chegar muito longe, como se tudo estivesse emparedado. O encanto surge 

de um suspiro possível. Em uma das direções é possível ver o mar tão de perto que o prédio 

poderia ser um barco navegando nas águas de Iracema. 

Esses devaneios todos encontraram semelhantes nos contos de Italo Calvino (1990, 

1994). Em alguns momentos, vi a cidade pelos olhos do Marcovaldo ou Marco Polo, os 

protagonistas das obras. Marcovaldo, joão ninguém em destaque nas histórias, muitas vezes 

não conseguia decifrar os códigos da metrópole, não entendia as sinalizações. Vindo de um 
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lugar alheio à cidade, algo como um imigrante, Marcovaldo existia naquele ambiente com 

muitos dilemas: 

 

Esse Marcovaldo tinha um olho pouco adequado para a vida da cidade: avisos, 

semáforos, vitrines, letreiros luminosos, cartazes, por mais estudados que fossem 

para atrair a atenção, jamais detinham seu olhar, que parecia perder-se nas areias do 

deserto. Já uma folha amarelando num ramo, uma pena que se deixasse prender 

numa telha não lhe escapava nunca: não havia mosca num dorso de um cavalo, 

buraco de cupim numa mesa, casca de figo se desfazendo na calçada que 

Marcovaldo não observasse e comentasse, descobrindo as mudanças da estação, seus 

desejos mais íntimos e as misérias da existência (CALVINO, 1994, p. 140). 

 

Ao contrário da personagem, cresci decifrando esses códigos e em nada me são 

estranhos. Lê-los é o hábito na cidade grande. No entanto, também sempre me senti atraída 

pelas coisas que não estão na rota, foi assim que vi o Edifício São Pedro. Marcovaldo, que 

busca natureza entre os muros de concreto, me inspira a ver o que não está iluminado pela 

lógica urbana. Sem a nostalgia clássica que condena os grandes centros urbanos e os grandes 

avanços tecnológicos, aqui não encaro o esquecimento do Edifício São Pedro como o “paraíso 

perdido”, porque não confabulo perfeição no passado, até porque, estranhar a cidade é ser o 

próprio cidadão por excelência (CALVINO, 1994, p. 138). Aqui, busco enxergar as 

possibilidades de uma construção que está paralisada pelas forças que regem as decisões em 

Fortaleza, trago todas elas para o diálogo.  

Nos contos de Marcovaldo e nesta pesquisa, discutimos sobre como “os valores se 

tornam mercadorias para vender e comprar, no qual há o perigo de se perder o sentido da 

diferença entre as coisas e os seres humanos, e tudo é avaliado em termos de produção e 

consumo” (CALVINO, 1994, p. 142). 

Essas forças na capital cearense também me parecem produzir, no mesmo território, 

centenas de cidades diferentes. Muitas Fortalezas coabitam esse espaço e isso fica notório pra 

mim observando o contexto do Edifício São Pedro na Praia de Iracema, mas também se revela 

em diversos outros momentos, em que bairros luxuosos e modernos crescem de dentro de uma 

comunidade pobre. Me lembra Eutrópia, a cidade de Calvino (1990) que não é apenas uma 

dessas cidades, mas todas juntas. E ainda mais, me remete a Filíade, a cidade que Marco Polo, 

o viajante dos contos do livro, diz que todos os turistas têm prazer de ver, em vários pontos, 

surpresas para os olhos: “Feliz é aquele que todos os dias tem Filíade ao alcance dos olhos e 

nunca acaba de ver as coisas que ela contém” (CALVINO, 1994, p. 85). Como visitante, 

Marco Polo diz que todos a definem a partir da experiência que possuem de relance. Com 

vários dias de convivência, a cidade desbota, se transforma. É assim que imagino que os 

turistas veem Fortaleza, a partir do seu litoral, da sua orla e nada mais. Essa pesquisa também 
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trabalha para entender a relação não só dos de fora, como dos de dentro, com a faixa de praia 

tão enfatizada por todos, que não por acaso, é também logradouro do Edifício em questão.  

Por tudo isso, também penso ser interessante contar que essa dissertação amplia uma 

pesquisa acerca do Edifício São Pedro iniciada em 2015, que se desdobrou em artigos 

publicados e monografia de graduação e que seria inviável esgotar as discussões suscitadas 

pelo prédio em um estudo breve. Essa nunca foi minha intenção, nem em 2015, quando 

publiquei o primeiro artigo científico sobre ele, nem hoje, cinco anos depois, escrevendo um 

texto que acredito ser mais maduro do que os primeiros. O objetivo sempre foi entender, dar 

forma às coisas turvas que encontrei. 

Essas inquietações provocadas pela construção despertam interesse em diversas áreas 

das ciências sociais e humanas e são capazes de comunicar aspectos pertinentes e muito 

peculiares à cultura fortalezense. O valor do estudo acerca da trajetória do antigo Iracema 

Plaza reside no cuidado com a memória entranhada nos muros da cidade, nas janelas das 

casas, nos relevos e depressões do asfalto, nas paredes dos prédios. É responsabilidade dos 

pesquisadores não permitir que essas memórias se dissipem. Fisicamente, o Edifício São 

Pedro vai se esvaindo, caindo aos poucos, mas aqui nesse texto, de alguma forma, penso que 

consigo guardar algumas de suas lembranças. 

Falo muito de trajetórias, caminhos, percursos... e todos esses termos remetem ao ponto 

de chegada, à finalização. Mas, na contramão disso, essa trabalho quer valorizar os pontos que 

ficam ao meio, a viagem é importante. Do latim trajectore, aquilo que atravessa, o que 

realmente importa são os acontecimentos no meio tempo. O que seria esse atravessamento, se 

não uma forma própria de sentir. É que algumas coisas só passam por nós, outras atravessam. 

As que atravessam, são chamadas experiências, como define Larrosa (2002): 

 

A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se 

passa, não o que acontece, ou o que toca. A cada dia se passam muitas coisas, 

porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. Dir-se-ia que tudo o que se passa 

está organizado para que nada nos aconteça. (...) Nunca se passaram tantas coisas, 

mas a experiência é cada vez mais rara (LARROSA, 2002, p. 21). 

 

E foi assim que pensei em dividir esse texto, buscando para que o leitor entendesse o 

caminho que percorri e chegasse o mais perto possível de uma experiência de leitura 

satisfatória. Então, apesar de ter quatro capítulos, o texto possui três momentos diferentes: A 

Viagem, o Porto e a Estadia.  

Na Viagem, primeiro capítulo, faço um resgate da história do Patrimônio Público desde 

os primórdios, buscando entender como os países da Europa, pioneiros na prática de 
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preservar, reverberaram conceitos, premissas e práticas que se tornaram comuns no mundo e 

que em cada território receberam customizações próprias. Nessa parte do texto, com o apoio 

de Choay (2008), entendemos inclusive a origem do termo, as diferenças com os monumentos 

e as implicações que o Patrimônio Público teve na sociedade.  

Mais adiante, ainda no primeiro capítulo, resgato a história do Patrimônio no Brasil a 

partir de autores como Fonseca (2009), Castriota (2004) e Castriota e Braga (2006). 

Entendemos nessa parte o estilo da preservação no Brasil, de onde surge e por quem é 

impulsionada. Até que chegamos a parte final onde discuto a questão patrimonial em 

Fortaleza a partir de um diálogo de Capasso (2018) com questões contemporâneas da cidade 

alencarina. Tudo isso, necessário para entender a importância que tem, ou que deveria ter, ao 

Edifício São Pedro. 

Para o segundo capítulo, desembarco em Fortaleza, o Porto da pesquisa, e discuto 

amplamente as relações humanas com o mar, trazendo aspectos históricos que supostamente 

teriam participado da construção do modo de conviver com o litoral, tanto em Fortaleza, 

como em outros lugares. Corbin (1988), Dantas (2011) e outros autores dialogam comigo para 

elucidar questões muito importantes relacionadas ao desenvolvimento das cidades a partir da 

exploração da faixa de praia. A problemática, as vantagens, são aspectos que mostram 

inclusive sobre a história da cidade Fortalezense em foco também nesse momento-capítulo. 

Para o último momento, o da Estadia, o terceiro e quarto capítulos trazem o Edifício São 

Pedro mais ao centro da discussão. No terceiro, dialogamos enfaticamente sobre os registros 

que existem do prédio, o contexto cearense quando a construção foi erguida, também 

trazemos a discussão do deslocamento do Centro de Fortaleza para outras áreas da cidade com 

Villaça (2001), incluindo a Praia de Iracema, a construção das atmosferas dos bairros nobres 

em detrimento dos bairros pobres e etc. Tudo isso, com a ajuda de diversos autores que 

vieram de leituras diferentes e encontradas, desde historiadores cearenses, documentários, 

passando pelo famoso Arquivo Nirez, até matérias de jornais locais. Jucá (2000), Ponte 

(2000), Berman (2007) são alguns desses autores. 

Nos momentos e capítulos acima, utilizo a revisão de literatura, pesquisando fonte, 

analisando dados e revisando documentos para que os pormenores do contexto sejam 

contemplados. As anotações sobre as referências me colocam em contato com muito daquilo 

que já foi escrito e pesquisado sobre o tema, o que me deixa mais confiante em criar um 

cenário em que, sempre que possível, o Edifício São Pedro apareça. Essa presença apresenta o 

intercessor que ele é na pesquisa, mais distante de objeto e mais perto de personagem, porque 

participa dialogando com todas as teorias, todos os conceitos e elementos que existem no 
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trabalho. Para Deleuze (2013), é esse espaço entre que é importante, é o que acontece entre as 

relações dessas teorias e conceitos com o prédio que são a força da pesquisa: “Não há nenhum 

privilégio destas disciplinas em relação a outra. Cada uma delas é criadora. O verdadeiro 

objeto cria agregados sensíveis” (DELEUZE, 2013, p. 158). Esses agregados interferem uns 

nos outros:  

 

O essencial são os intercessores. A criação são os interecessores. Sem eles não há 

obra. Podem ser pessoas (...) mas também plantas, até animais (...) Fictícios ou reais, 

animados ou inanimados (...) Eu preciso dos meus intercessores para me exprimir, e 

eles jamais se exprimiriam sem mim (DELEUZE, 2013, p. 160). 

 

O que faz o prédio transitar entre papéis mais passivos e mais ativos no texto, mas que 

de toda forma me ajuda contando sua história. 

No quarto capítulo, finalizando o momento da Estadia, faço uma aproximação, realizo 

entrevistas abertas em profundidade (DUARTE E BARROS, 2005) com três núcleos 

diferentes de pessoas e nesse momento me ponho mais dentro, me permito chegar mais perto 

e opto pelo uso da primeira pessoa, como uma inspiração na escrita etnográfica, para contar 

como foram as conversas e os encontros com os entrevistados. Nesse momento, os 

verdadeiros nomes dos entrevistados são trocados por nomes inventados. 

Essa produção da reflexão é o que move essa pesquisa desde sua fase embrionária e a 

escolha pelo uso da primeira pessoa, especificamente no último capítulo, se relaciona com a 

vontade de construir uma boa pesquisa. Segundo Peirano (2014), dentre os requisitos que 

compõem uma boa pesquisa, a transformação eficaz da experiência vivida em texto, é o que 

ganha destaque. Sequenciar em frases o que se ouviu é um dos maiores desafios. O desafio da 

narrativa como ciência. 

Nesse contexto, também acho interessante trazer o que Benjamin (1980) fala em O 

Narrador, sobre a dificuldade da arte de contar experiências na atualidade. Narrar é trocar 

histórias vividas e para o autor, as melhores são as que mesmo escritas, se distanciam o 

mínimo da história oral. E, partindo desse ponto, o autor acredita que o melhor narrador é o 

que torna possível a comunicação da experiência que teve, que é capaz de destrinchar o que 

viveu no campo. É assim que narro a experiência das entrevistas que realizei, esmiuçando o 

que ouvi e encontrei. 

Para Benjamin (1980), a função da narrativa é trazer reflexões e não necessariamente 

respostas práticas, o que para o autor exige um trabalho artesanal de escrita. Escrita essa que 

vai mudando de acordo com o momento. 
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No início do capítulo quatro, conto da visita que fiz ao interior da construção e faço essa 

narração de uma maneira bem descritiva, apresentando impressões, detalhes e resgatando 

reflexões teóricas vistas anteriormente.  

Assumo na pesquisa o papel de afetamento que os processo do trabalho me acometeram, 

contemplando também os lugares dos outros que participaram, assim como explica Araújo 

(2017):  

 

As reflexões que trago estão, assim, atravessadas por minhas experiências, mas 

também pela relação com o outro, entendendo o seu lugar não como simplesmente o 

de um informante, mas como um autor que cria sua história ao fazer a narração 

(ARAÚJO, 2017, p. 38). 

 

Dessa forma, conto desses diálogos de uma maneira em que os entrevistados conversam 

com minhas percepções e também com os autores. O início desse período de entrevistas 

dentro da pesquisa, contém curiosidade pelo que fui descobrindo conversando com as 

pessoas. Recordo muito do período de graduação em que também fiz um trabalho de 

entrevista com atores muito importantes para entender a situação do prédio. Escolhi o método 

de entrevistas abertas e em profundidade por se adequarem melhor ao que buscavam meus 

objetivos e também por encaixarem com as possibilidades que encontrei com meus 

informantes. Duarte e Barros (2005), falam: 

 

É essencialmente exploratória e flexível, não havendo sequência predeterminada de 

questões ou parâmetros de respostas. Tem como ponto de partida um tema ou 

questão ampla e flui livremente, sendo aprofundada em determinado rumo de acordo 

com aspectos significativos identificados pelo entrevistador enquanto o entrevistado 

define respostas segundo seus próprios termos, utilizando como referência seu 

conhecimento, percepção, linguagem, realidade, experiência (DUARTE E 

BARROS, 2005, p. 64) 

 

No mestrado, desenvolvendo o que acredito esta pesquisa, além do afeto que a 

construção causa nas pessoas, me senti impulsionada a entender os entraves e as burocracias 

que a reforma do Edifício São Pedro provoca em quem tem uma relação com ele. 

Essas foram inspirações que surgiram em mim quando busquei atingir o que seria o 

objetivo da minha pesquisa. Não se trata de sugerir um desfecho para a novela do prédio, ou 

oferecer a solução ideal. Se trata de questionar os caminhos da nossa memória como cidadãos 

urbanos. Entrevistar esses personagens, então, me ajuda a entender perspectivas reais, de 

pessoas que estão em contato com o prédio e de pessoas têm o poder de afetar o prédio. Dessa 

forma, encontrei a maneira mais viável de encontrar pistas para as respostas das minhas 
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perguntas que partem muito da compreensão de como o estado do patrimônio público 

denuncia a negligência e a omissão da memória na cidade.  

A movimentação para as entrevistas surgem logo depois da fase de qualificação da 

minha pesquisa, em que mostrei uma retrospectiva histórica do prédio, encontrei com muitas 

pessoas que queriam me falar ou perguntar algo sobre o Edifício São Pedro. Essas pessoas 

foram surgindo organicamente, em um movimento natural das forças que ficamos submetidos 

quando nos envolvemos em uma tarefa e além das que apresento aqui, que entendo serem as 

mais importantes, conversei também com outros personagens que podem vir a aparecer em 

pesquisas futuras.  

Por fim, as considerações finais realizam um caminho de volta. Faço um apanhado do 

que foi discutido em todo o texto, refletindo também sobre os desdobramentos possíveis dessa 

pesquisa, por onde poderia ser encontrado uma ponta de galho que se transformasse em árvore 

de novo. E assim, continue ramificando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. A VIAGEM  
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2.1 Caminhos do Patrimônio no mundo 

 

São diferentes as convicções acerca do futuro do prédio, tombado em 2016 como 

patrimônio público da cidade de Fortaleza e que, ainda assim, persegue a ruína e o 

esquecimento no calçadão da Praia de Iracema, o mais movimentado da cidade. No entanto, o 

que realmente se faz necessário compreender para a elucidação do contexto do Edifício São 

Pedro, também atravessa o entendimento sobre o que significa Patrimônio Público. Quais 

valores estão imbuídos e quais relevâncias apresentam para a sociedade para que sejam 

verdadeiramente merecedores de investimentos e projetos de políticas públicas? Além de 

entender como a necessidade de preservação da memória e história acabam esbarrando nos 

interesses econômicos. 

Começo explicando que a palavra "patrimônio" é muito antiga e na sua origem está 

ligada às heranças deixadas por mães e pais para seus filhos, segundo Choay (2008). Remete 

não só à heranças econômicas, mas também genéticas, jurídicas, históricas, tudo de valor que 

podia permanecer para as gerações seguintes. Já "patrimônio histórico", tem relação maior ao 

uso de uma comunidade que por convicções comuns, congregam naquilo um sentimento de 

pertença, se relaciona inclusive com uma mentalidade coletiva. Por isso, pelo aspecto 

comunitário que carrega, o patrimônio público fica suscetível à questionamentos vários, 

interpretações várias e intervenções várias. 

Choay (2008), conta que o patrimônio histórico tem um aspecto revelador das nuances, 

peculiaridades e características do lugar ao qual pertence, mostra um estado da sociedade e as 

questões que nela existem. A primeira Comissão dos Monumentos Históricos, em 1837, 

aconteceu na França e trazia apenas construções religiosas, alguns castelos e antiguidades, a 

própria história erudita da arquitetura. As questões econômicas e de classe eram as que 

pautavam, fundamentalmente, as definições de patrimônio.  

Após a Segunda Guerra, o número de bens inventariados é multiplicado uma dezena de 

vezes, todas as formas de arte de edificar, eruditas e populares, passam a fazer parte do 

patrimônio público, que deixa de incorporar apenas edifícios individuais e considera o tecido 

urbano, quarteirões e bairros inteiros, cidades e conjunto de cidades. 

Após os anos 1870, em que o Japão começa a constituir uma ideia de monumento 

histórico, países outros, além dos europeus, que foram pioneiros nesse pensamento de uma 

história coletiva do mundo, começam a proteger seu patrimônio e a entender que a 

preservação dos monumentos existe para testemunhar o passado. 
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A Primeira Conferência Internacional para Conservação dos Monumentos 

Históricos, em Atenas, 1931, reuniu apenas países europeus. A segunda, em 1964, 

em Veneza, reuniu 3 países não europeus. 15 anos depois, 80 países pertencentes aos 

5 continentes tinham assinado a Convenção do Patrimônio Mundial (CHOAY, 2008, 

p. 14). 

Para o autor, houve uma expansão tipológica, geográfica e cronológica dos bens 

patrimoniais, no mundo todo, que culminou numa onda de adeptos e defensores. Essa 

expansão conseguiu manter seu propósito. A globalização do patrimônio incitou o turismo. 

Inflação patrimonial: custos de manutenção, inadaptação às necessidades atuais, uso ou 

apreciação por um público remoto, que não fica, mas, se o patrimônio é global, tem que 

agradar a todos. “Será que (esses propósitos globalizantes) engendrarão a destruição da sua 

razão de ser?” (CHOAY, 2008, p. 15). 

A necessidade de inovar vem por vários séculos, acompanhada pela dialética da 

destruição. Substituindo ou ‘reformando’ antigos monumentos, disfarçada no discurso de 

progresso, a destruição construtiva, como chama Choay (2008), levou ao chão diversas igrejas 

góticas nos séculos XVII e XVIII, em busca do “embelezamento”. Aspectos muito parecidos 

com os que apresentam o Edifício São Pedro hoje. Na França, em 1970, se perdeu os Halles 

de Baltard para a política do embelezamento, perda sentida até hoje por todo o país que, 

mesmo tendo uma mobilização estruturada contra sua destruição, não foi suficiente para 

mantê-lo de pé. 

 

A cidade nunca superou de verdade a destruição de Les Halles. Num espasmo 

mórbido de renovação urbana na década de 1970, o imponente mercado de aço e 

vidro do século 19, em estilo Liberty, que já foi o coração pulsante da cidade, deu 

lugar a um claustrofóbico centro de compras subterrâneo e frágeis pavilhões no nível 

da rua. Os urbanistas nunca foram perdoados. (GAZETA DO POVO, 2016) 

 

O medo é que algo muito parecido seja presenciado aqui mesmo, em terras alencarinas. 

O Edifício São Pedro, um prédio simbólico pela sua estrutura de concreto armado, mas 

também pelo cenário do bairro em que está edificado, corre o risco de, somente depois de sua 

queda, ser notado como o monumento dotado de história, identidade e memória da cidade de 

fortaleza que sempre foi. É preciso ter muita cautela com a atmosfera que o falatório do 

progresso técnico e social de muitos chefes de estado é capaz de criar no entendimento de 

uma sociedade, porque esse movimento não tem caminhos para voltar atrás. Posto ao chão, 

todo monumento perde a energia que possui ao simplesmente existir, a força que carrega por 

estar de pé. 

Em todos os cantos, proprietários de prédios históricos reivindicam a possibilidade de 

transformar, editar e lucrar com esses muros, mas em sociedades que estudam o monumento 
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como ciência há mais tempo, como a sociedade francesa, esses proprietários esbarram numa 

legislação rigorosa e minuciosa que contempla todas as frentes, mas privilegia 

impreterivelmente o patrimônio público, por entender que sua proteção defende valores 

científicos, estéticos, memoriais, sociais e urbanos. 

E é exatamente isso que monumento significa no sentido original da palavra, “do latim 

monumentum, derivado de monere (advertir, recordar), o que interpela a memória (CHOAY, 

2008, p.17)”. A reflexão que inquieta minha pesquisa é a de que a queda de uma construção 

como a do antigo Iracema Plaza Hotel expresse o império da dúvida da origem. A incerteza 

dos princípios da história alencarina, que podem se juntar aos escombros do prédio. É aí que 

habita a necessidade de manter de pé os monumentos, pela advertência que eles emitem aos 

que ficaram, o recado que são capazes de emitir somente por existir. 

Na Revolução Francesa acontece a grande virada nos modos de preservar o que se 

considera patrimônio. Deixa-se para trás a conservação iconográfica com descrições literárias 

minuciosas e ilustrações representativas, para de fato proteger a materialidade construída. Nas 

destruições revolucionárias com as inúmeras estátuas arruinadas ou vandalizadas, as igrejas 

incendiadas e os castelos arrasados, surge essa necessidade de perpetuar o patrimônio.  

Aubin-Louis Millin, considerado o criador da expressão monumento histórico, era um 

antiquário naturalista que acreditava que se devia conservar monumentos nacionais capazes 

de narrar os grandes acontecimentos da história e por volta de 1790 foi assim que a França 

iniciou seu processo marcante de conservação, transferindo para nação primeiro os bens da 

igreja, da coroa e dos emigrantes (CHOAY, 2008, p. 140). 

O Comitê de Instrução Pública da Revolução Francesa planejado pelos revolucionários, 

tinha o objetivo de construir uma nova sociedade na França, que pudesse levar a revolução 

adiante, com os princípios democráticos mais fortes e enraizados. O valor nacional foi o mais 

pujante nesse contexto, fundamentou todas as medidas e decisões e dele surgiu todas as outras 

necessidades, como um princípio cerne para as ramificações várias que a revolução trouxe. O 

poder afetivo da nacionalidade fez claro que os monumentos históricos são a própria história 

sobrevivente, trazendo conhecimento por meio da existência e ainda trazendo um sentimento 

de pertença de grande valia para a construção de uma sociedade convencida da sua 

grandiosidade: “Introduzem uma pedagogia geral do civismo, os cidadãos estão dotados de 

uma memória histórica que representará o papel afetivo de uma memória viva desde que 

mobilizada pelo sentimento de orgulho e superioridade nacionais” (CHOAY, 2008, p. 120). 

Para além dos valores da ordem do afeto, também existia o valor econômico, muito 

pautado no interesse turístico. O movimento de atração de visitantes estrangeiros aos 
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monumentos franceses se dá muito a partir do único modelo europeu que existia, da Itália, 

especificamente com as antiguidades de Roma. 

No projeto pedagógico estimado pelos franceses, o monumento possuía papel 

importante na educação da sociedade e tornou-se um negócio de Estado com comitês 

especializados e todo o aparato do governo, que “determinou a longo prazo a evolução da 

conservação monumental na França” (CHOAY, 2008, p. 122), o que foi fundamental para que 

muito mais não se perdesse no período da revolução e posteriormente, na Revolução 

Industrial. Momentos cruciais para a disciplina de preservação de monumentos históricos. 

A lógica da era industrial ameaça os monumentos históricos. 

 

A mutação que transforma simultaneamente os modos de vida e a organização 

espacial das sociedades urbanas europeias torna obsoleto os tecidos urbanos antigos. 

Os monumentos que aí se inserem aparecem de repente como obstáculos e entraves 

a derrubar ou a destruir para dar um lugar limpo ao novo modo de urbanização, ao 

seu sistema e às suas escalas viárias e parcelares CHOAY, 2008, p. 142). 

 

E essa lógica industrial abre caminho, embora de forma menos intransigente, ao 

pensamento do Barão de Haussmann, que não dá à cidade o papel principal de patrimônio 

histórico em si e vê os velhos bairros como prisões aos monumentos do passado que 

realmente devem ser contemplados. Vê-se a preservação do espaço urbano, não como uma 

totalidade, mas reduzido às suas partes. Choay (2008), conta que até à segunda metade do 

século XX, os estudos contemplam a cidade “do ponto de vista de suas instituições jurídicas, 

políticas, religiosas, das suas estruturas econômicas e sociais: o espaço é o grande ausente” 

(CHOAY, 2008, p. 192). Também a história da arquitetura deixa em branco o tema das 

construções das cidades, o que faz emergir a lembrança sobre a situação da Gaiola dos 

Pombos, o Edifício São Pedro, que de certo seria digno de preservação, não unicamente pela 

sua estrutura, mas pela história que conta sobre a construção da cidade alencarina. Talvez o 

resquício desse pensamento se perpetuando nos dias de hoje, que não percebe a cidade como 

um todo, como uma malha indissociável em suas partes, talvez por isso, o Edifício São Pedro 

não evoque o que se considera necessário para a preservação. Por não ser um grande marco 

arquitetural e pela própria arquitetura se basear nos símbolos isolados originalmente, talvez 

por isso, seja difícil de enxergar o valor do prédio ao contexto, à rua, ao bairro, à cidade. Os 

muros nada dizem se forem dissociados do espaço que ocupam. 

Essa transformação no espaço urbano causada pela Revolução Industrial e as inúmeras 

intervenções que abalam o tecido das antigas cidades, entre diversas outras coisas, também 

faziam parte de um projeto de desumanização, de detrimento da subjetividade. Com a nova 
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dinâmica em que as coisas aconteciam, era lucrativo apagar memórias na estrutura das 

cidades. Prática fomentada pela lógica de instituição do patrimônio que chega deturpada aos 

países latino americanos, focando aqui no Brasil, onde o monumento é, quase sempre, 

muitíssimo distante do repertório cultural das camadas populares. 

 

2.2 Patrimônio no Brasil 

 

No Brasil, somente na década de 1920 a questão do patrimônio histórico começa a 

tornar-se relevante, inclusive politicamente, quando surge a preocupação com os vestígios do 

passado e com objetos de valor histórico, pauta levantada por intelectuais que apontavam o 

descaso com a história das cidades. Congresso Nacional, instituições culturais, imprensa e 

governos estaduais começam a debater o tema, muito fundamentados nas ideias de estudiosos 

modernistas que instituíram o conceito de patrimônio que se tornou hegemônico no país. 

O primeiro passo que o Estado efetivou na questão patrimonial foi em 1936, quando o 

chefe do Ministério da Educação e da Saúde Pública, Gustavo Capanema, propôs políticas 

públicas de proteção aos monumentos e obras de arte nacionais. Fonseca (2009), conta que o 

ministro percebendo que na verdade se necessitava de uma ação mais ampla, recorreu a Mário 

de Andrade para elaborar um anteprojeto sobre o assunto. 

Nesse anteprojeto, havia duas diferenças claras ao que estava sendo experienciado pelos 

países europeus. A primeira, é que os agentes que eram chamados para liderar esses projetos 

em outros países tinham uma concepção passadista e conservadora de cultura, enquanto no 

Brasil esses profissionais foram exatamente como Mário de Andrade, com posturas 

assumidamente inovadoras. Em segundo, na Europa, havia iniciativas voltadas para cada tipo 

de bem e no Brasil se tratava o tema de forma ampla com uma instituição única de proteção 

de todos os bens culturais. 

 

Sem dúvida, no seu anteprojeto Mário de Andrade desenvolveu uma concepção de 

patrimônio extremamente avançada para seu tempo, que em alguns pontos antecipa, 

inclusive, os preceitos da Carta de Veneza, de 1964. Ao reunir num mesmo conceito 

- arte - manifestações eruditas e populares, Mário de Andrade afirma o caráter ao 

mesmo tempo particular/nacional e universal da arte autêntica, ou seja, a que merece 

proteção (Fonseca, 2009, p. 99). 

Segundo Fonseca (2009), esses intelectuais participaram ativa e intensamente da criação 

do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) na primeira metade do 

século XX, com a difícil missão de desenvolver um órgão renovador em um governo 

autoritário. No entanto, se por um lado esses modernistas faziam críticas à arte acadêmica e 
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academicista, por outro, buscavam a valorização das raízes, o que, de forma peculiar, 

enaltecia a tradição. 

Com a ânsia por encontrar um símbolo nacional para a empreitada do patrimônio, o 

tombamento na cidade de Ouro Preto, bem emblemático para a época, foi muito pautada no 

valor artístico em detrimento do valor histórico. O aspecto estético se sobrepôs de tal forma 

que ocorreu uma forte idealização desse patrimônio, descolando, o conceito criado, da sua 

realidade. "Com isso, instaura-se ali, como de resto em todo Brasil, uma prática de 

conservação orientada para a manutenção dos conjuntos tombados como objetos idealizados, 

desconsiderando-se, muitas vezes, a sua história real" (CASTRIOTA, 2004, p. 6). Procurando 

um símbolo marcante, como seria o Edifício São Pedro nos planos de reforma que já 

começam a se concretizar nas areias da Praia de Iracema, o Estado ainda parece estar disposto 

a desconsiderar sua realidade, desconsiderar o real motivo pelo qual merece ser reconhecido 

como um patrimônio histórico cultural, para homogeneizá-lo à imagem do bairro turístico e 

lucrativo que quer lançar sobre Iracema. 

Castriota (2004), traz uma reflexão e associação importantes acerca dos desdobramentos 

da instituição de patrimônio no Brasil. O autor, conta da relação imbricada da história da 

arquitetura no país com o conceito do que se considera apropriado preservar e dignificar como 

história. Tendo modernistas, muitos deles, à frente do projeto de preservação no território 

brasileiro, o que aconteceu com Ouro Preto, por exemplo, foi típico do que se repete ainda 

hoje. Desejando a manutenção da história baseado em noções de estilo, o Estado termina 

eliminando as dissonâncias urbanas que são típicas das trajetórias das cidades e que contam 

imensamente a narrativa da malha citadina. Vai-se perdendo referências significativas da 

história local, eliminando aspectos considerados indesejados pelo padrão ou pelo conceito: “A 

versão produzida pelos modernistas vai ser a hegemônica em nosso país, em seus focos, e, 

principalmente, em seus silêncios (CASTRIOTA, 2004, p. 7).” 

O apagamento dessas alteridades se junta ao corpo de um processo que nos desumaniza, 

que nos tira referências e que nos nega identidade. Preservar, dá a chance à uma sociedade de 

entender os caminhos percorridos para se chegar até o momento atual e ter a autonomia 

necessária para entender o que faz sentido nos caminhos futuros. O conhecimento dessas 

raízes liberta para a escolha do que se deseja ser e como existir no mundo por meio do 

estímulo da memória. 

Essa memória tem ligação íntima com a identidade e permite manter dentro de nós 

informações muito caras ao que somos. É formado um vínculo forte entre humanos e tempo 

histórico, um vínculo afetivo, segundo Le Goff (1997), que tem a capacidade de trazer um 
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sentimento de pertença a uma comunidade, de fazê-la enxergar-se como "sujeito da história", 

dotada de deveres e direitos dentro do espaço que ocupa. Para Pollak (1992), um fenômeno 

que se produz em referência aos outros. A conservação da memória, passa pela conservação 

do patrimônio. Vem do passado, nos afeta no presente e tem a possibilidade de ser transmitido 

às gerações futuras. 

E essa possibilidade de afetar as próximas gerações tem relação direta com a 

participação que essas comunidades na instituição do patrimônio da cidade. No Brasil, os 

conselhos patrimoniais tiveram papel considerável após a promulgação da Constituição de 

1988: 

 

[...] que estabeleceu novas prerrogativas e competências às instâncias de poder: 

ganha destaque em agendas locais no Brasil a abertura de canais de participação, 

espaços de co-gestão entre sociedade civil e Estado. Neste sentido, a Carta Magna já 

estabelece em seu próprio texto, pela primeira vez na legislação brasileira, que cabe 

ao Poder Público, “com a colaboração com a comunidade” (grifos nossos), 

promover a proteção do patrimônio cultural, abrindo, com isso, o espaço para a 

multiplicação dos conselhos por todo o País, que passam a ter a função de 

estabelecer as políticas de patrimônio (CASTRIOTA & BRAGA, 2016, p. 3). 

 

Essa política de patrimônio que agrega sociedade e Estado, desestabiliza a hierarquia 

típica e promove a participação da comunidade em vários momentos do processo de 

patrimonialização, desde a discussão da instituição, até a fiscalização do que realmente está 

sendo feito. Na teoria, engaja numa gestão urbana mais democrática, que transforma uma 

dinâmica que antes poderia ser vista de maneira mais técnica e que agora tem a chance de 

entender o patrimônio como uma construção social. 

Porém, o caminho não é tão retilíneo como na teoria. Segundo Castriota e Braga (2016), 

no cenário brasileiro, a intensa participação do mercado e a crescente de políticas neoliberais 

nas últimas duas décadas, transformam o que havia se conquistado entre 1970 e 2000. O que 

antes colocava em pauta a luta pela diversidade da identidade brasileira, perde espaço para a 

espetacularização do espaço público e seus aparatos, trazendo agora o patrimônio público 

servindo um ideal estético, mercadológico e privilegiado. Em suma, a anulação do valor de 

uso, pelo valor econômico. O neoliberalismo caminha minando o direito à cidade, se 

apropriando também de políticas públicas de patrimônio. A consequência se manifesta na 

defasagem dos conselhos públicos que, durante o século XX eram símbolos da pluralidade 

brasileira, e que no século XXI ganharam predomínio do setor empresarial que, em parceria 

com o Estado, afastou a participação popular. 
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Essa ascensão da força empresarial na decisão de políticas públicas na cidade é 

repercutida em todo território nacional. A seguir, vamos entender como essa dinâmica 

mercadológica interviu no uso do espaço da cidade de Fortaleza. 

 

2.3  Conflitos patrimoniais em Fortaleza  

Por décadas, Fortaleza instituiu um relacionamento mercadológico com a sua orla, 

assunto que abordo mais profundamente no capítulo seguinte. Cultivado e incentivado - 

principalmente pelo Estado -, esse comportamento, tem como um dos seus produtos o conflito 

do Edifício São Pedro, construção endereçada na Praia de Iracema, que aqui encaramos como 

emblemático acerca da utilização do discurso da importância do patrimônio para mascarar os 

interesses em lucrar com o prédio.  

Capasso (2018), conta que Fortaleza começa a se inserir mais fortemente no capital 

financeiro imobiliário internacional, impulsionado pela indústria turística e, por isso, realiza 

alteração na legislação urbana da cidade permitindo agora que o direito de construir aumente 

em 20%. 

Para o autor, a "recuperação" proposta para o Edifício tem o intuito único de erguer 

mais uma torre envidraçada em um local muitíssimo cobiçado da Praia de Iracema, 

concordando com a destruição física quase que total da construção, já que serão dadas para a 

reforma quase que três vezes o direito de construir permitido pela lei, menosprezando dessa 

forma toda a legislação que conduz os cuidados com o prédio e seu entorno. Na verdade, soa 

como uma troca pelo desgaste do proprietário do prédio em ter um imóvel importunado pelo 

processo de tombamento. E mesmo assim, o projeto continua apoiando-se na narrativa de 

manutenção de marcos históricos da cidade. 

 

Em uma cidade onde a manutenção dos marcos memoriais urbanos 

(sociotransmissores) encontra pouca representação entre movimento sociais, é 

importante notar como o discurso da preservação do São Pedro se converte em 

oportunidade imobiliária para seus incorporadores (CAPASSO, 2018, p. 1-2). 

 

O processo de patrimonialização do prédio, passa necessariamente pela recuperação da 

sua história para a construção do documento de Instrução de Tombamento. No entanto, o que 

vemos é que o registro tem um entendimento funcional da construção, muito lógico, 

intensamente voltado para os usos que teve durante os anos, esquecendo ou omitindo as 

peculiaridades e entrelinhas, com um abismo entre projeto arquitetônico e apropriações. 
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Para além da notoriedade da família empresária que edificou o prédio há mais de 65 

anos, além da estrutura peculiar que possui, as funcionalidades e tudo o mais, o Edifício São 

Pedro, do jeito em que está agora, produziu nas pessoas da cidade, principalmente nas mais 

jovens, um sentimento diferente que nada tem relação com o projeto para o qual foi 

imaginado em 1951. 

Como colocado, em 2015, a banda de Indie Rock cearense, Cidadão Instigado, lançou o 

álbum "Fortaleza" que traz na capa de um dos principais singles uma montagem com Edifício. 

A música, que leva o mesmo nome do álbum, conta a dificuldade de preservação da memória 

na cidade. 

Figura 1 - Single “Fortaleza” da banda Cidadão Instigado 

 
Fonte: Canal Cidadão Instigado – Youtube 

 

Fortaleza eu te conheço 

Desde o dia em que eu nasci 

Foi-se o tempo de criança e tudo que eu aprendi 

Tão profunda é tua história 

Que eu me refiro a ti 

Como quem perdeu a hora simplesmente por não ir 

 

Das lembranças restou pouco 

Pouco só por resistir 

Procurando essa criança eu até envelheci 

Sem sentir…sem sentir 

Fui criado na varjota 

Bairro onde eu vivi 

Se hoje lembro a sua história é porque eu insisti 

Sinto tanto na memória que nem sei se estive ali  

(CIDADÃO INSTIGADO, 2015).   

Em 2018, outros músicos cearenses de destaque lançaram um álbum em que também o 

Edifício protagonizou sua capa. “Futuro e Memória” traz canções de Rogério Franco e 
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Dalwton Moura, compositores cearenses, e tem seu projeto gráfico incluindo uma 

"miniexposição" de fotos do Edifício São Pedro. 

 

Figura 2 - Álbum Futuro e Memória 

 
Fonte: Site Futuro e Memória1 

Outra demonstração de que realmente houve uma incorporação do Edifício São Pedro 

como símbolo da cidade, veio da marca de roupas cearense BABA. A loja produziu cangas 

com a estampa do prédio sugerindo que fossem usadas para a praia ou para pendurar na 

parede, como uma expressão de arte ou como um quadro de decoração. 

A canga fez parte da coleção “IRACEMA, MEU AMOR”, em referência ao bairro em 

que está o Edifício. Na publicação da foto da peça na rede social da loja (@insta.da.baba)2, 

foram mais de 800 curtidas e 50 comentários questionando o preço ou elogiando de forma 

eufórica a beleza e a originalidade do produto. 

 

Figura 3 - Canga São Pedro 

                                                
1 Disponível em: <https://www.futuroememoria.com/>. Acesso em: Fevereiro de 2020. 
2 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/B0EdG3hFVTC/>. Acesso em: Fevereiro de 2020. 
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Fonte: Instagram Loja Baba 

Porém, mesmo com essas indicações de que o prédio alcançou a esfera afetiva no 

imaginário das pessoas, os órgãos que garantem a legitimidade dos procedimentos de acordo 

com as normas de intervenção em Fortaleza parecem entendê-lo apenas do ponto de vista 

econômico e funcional. São eles a Comissão Permanente de Avaliação do Plano Diretor 

(CPPD), sob a presidência da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente 

(SEUMA) e o Conselho Municipal de Proteção ao Patrimônio Histórico e Cultural 

(COMPHIC) sob presidência da Secretaria Municipal de Cultura (SECULTFOR). 

Como o prédio só obteve tombamento provisório, a regulamentação do que de fato será 

permitido, ou não, tem enfrentado dificuldades. Segundo Capasso (2018), existem deduções 
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incomuns à uma política de preservação na Instrução de Tombamento com o propósito de 

obter a aprovação pela CPPD, que diz desejar um projeto de preservação, mas que autoriza 

uma torre pelo menos três vezes maior do que o permitido. 

O projeto que se refere o autor é o de reforma para que o Edifício São Pedro volte a ser 

hotel, que apresentei ainda no primeiro capítulo deste trabalho. Esse projeto foi apresentado 

pelos proprietários do maior número de imóveis na construção, herdeiros da família que o 

ergueu, e foi aprovado por uma Análise de Orientação Prévia favorável, documento técnico 

respaldado pela SEUMA. Para esse projeto, o direito de construir foi aumentado para além 

dos limites colocados pelo Plano Diretor da cidade.  

Já autorizado pela CPPD, esse projeto agora está nas mãos da COMPHIC “que tem por 

função deliberar acerca das diretrizes de preservação dos bens culturais materiais e imateriais” 

(CAPASSO, 2018). 

Os dois conselhos, CPPD e COMPHIC, concordam que deve haver alguma forma de 

compensação econômica pelo tombamento e, consequentemente, pela permanência do prédio. 

Supondo, dessa forma, um grande incômodo em manter uma construção histórica que muito 

fala sobre a trajetória alencarina. Para Capasso (2018), esse politeísmo ético é uma influência 

estrangeira que força a naturalização da verticalização do Edifício São Pedro, com uma 

percepção jurídica que foge ao repertório brasileiro formado desde os anos de 1930 com a 

criação do IPHAN. 

Para os defensores desse projeto, a única forma de justificar o investimento no prédio 

seria a construção de uma torre envidraçada que o tornasse hotel novamente. Esse edifício 

resultante teria o índice construtivo de 6,23, quando o permitido em lei é de apenas 2. Seriam 

33 pavimentos, quando hoje apenas 16 são liberados. Assim, seriam construídos um subsolo e 

uma torre que destruiriam quase que inteiramente o prédio original. 

O grande prisma que ampara a defesa desse projeto, está na fragilidade histórica do 

desejo da cidade moderna, espelhada, marítima, turística e, principalmente, vertical. O 

processo de patrimonialização prevê um estudo e levantamento de áreas históricas que 

guardam memória e lembranças da cidade, ainda que dispersas, para a recriação da sua 

narrativa respaldada na sua trajetória, com o intuito de reforçar sua comunidade admiradora e 

trazer mais pessoas para dentro dela. Por isso, o alinhamento dos discursos entre os dois 

conselhos é tão oportuno, principalmente se tratando da Instrução de Tombamento que é o 

mais relevante documento de suporte à patrimonialização. Para Capasso (2018), a verdade é 

que, nesse projeto, há a intenção de que o caso do Edifício São Pedro, com essa fusão de 
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interesses, respalde as diretrizes de preservação futuras, podendo dessa forma fragilizar essas 

diretrizes. 

Nessa situação, fica notório o desnível existente entre a capacidade de poder de decisão 

entre os membros dos grupos de preservação ao patrimônio e os donos dos meios de produção 

imobiliários, esses últimos, muito reféns dos desejos dos proprietários dos imóveis. Como 

exemplo, é interessante citar o entorno de alguns monumentos já tombados em Fortaleza que 

sofrem ameaça à sua integridade, ou à paisagem ao seu redor. 

Figura 4: Conflitos imobiliários na paisagem de entorno de monumentos 

 
Fonte: Capasso, 2018. 

No entanto, Capasso (2018) lembra que na década de 2000, a pauta de preservação 

patrimonial foi palco de várias melhorias, como o aumento de imóveis entendidos como de 

interesse cultural e a criação da ZEPH (Zona Especial de Preservação ao Patrimônio 

Histórico, Cultura e Arqueológico), que contempla o patrimônio edificado com sua paisagem 

do entorno, priorizando a acessibilidade ao bem tombado, sua visibilidade e ambiência 

cultural.  

Essas conquistas foram pautadas na agenda política da década de 2000: 

 

Tais avanços são tributários de uma fase do planejamento brasileiro aberto à 

inclusão de temas como habitação social, patrimônio e proteção ambiental em suas 

peças normativas, como o Plano Diretor, coincidindo com um ambiente político 

nacional favorável a tais assuntos, e tendo como marcador jurídico principal a 

aprovação do Estatuto da Cidade, em 2001. Além disso, o respaldo institucional 

dado em seguida pela criação do Ministério das Cidades foi um importante 

agenciador da retomada das cidades como arenas de resistência à especulação 

imobiliária. A campanha do Ministério, em 2005, pela revisão dos planos diretores à 
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luz do Estatuto reforçava no imaginário nacional a abertura de uma porta definitiva 

aos avanços democráticos, honrando o espírito da Constituição de 1988 (CAPASSO, 

2018, p. 7). 

 

Porém, a mudança política gradual em 2010, começa a abrir espaço para discussões 

pautadas unicamente nas lógicas de mercado, que colidem frontalmente com a ideia de 

preservação pela história e memória. Nesse momento, diversos processos de tombamentos e 

tombamentos já realizados começam a ser questionados, inclusive judicialmente, contestando 

sua importância. Esses casos se deram, justamente, nos bairros de Fortaleza em que o metro 

quadrado é mais caro, como Mucuripe, Aldeota, Meireles, Praia de Iracema e Varjota. 

Exemplos foram a Igreja de São Pedro dos Pescadores e o Náutico Atlético Cearense, clube 

muito tradicional e conhecido na cidade. 

Além disso, principalmente nesses locais de grande especulação imobiliária, o poder 

público, que tem o dever de fiscalizar não só o monumento tombado, como também seu 

entorno, age com notória apatia às interferências da paisagem que deveria ser preservada. Foi 

o que ocorreu no Colégio Doroteias, no Mercado dos Pinhões e no Ideal Clube (Figura 4). Há 

aqui, então, uma demonstração do abismo existente entre capacidade do mercado imobiliário 

e a capacidade de defesa e preservação do patrimônio. Tudo isso, produto de uma desconexão 

entre as diretrizes de preservação do patrimônio e seu entorno e o sentimento de pertença da 

comunidade, de compreensão do valor. Não adianta tombar prédios históricos sem realizar um 

trabalho de conscientização da história da cidade dentro das pessoas que irão conviver e 

rodear aquele patrimônio. 

E o Edifício São Pedro está nessa fronteira porosa da assimetria do poder. Sua 

localização, exatamente no início da Avenida Beira Mar, traz uma carga simbólica, um peso 

acumulado à cidade que não mediu esforços para se tornar marítima. É o marco inicial da orla 

que contempla no calçadão da Praia de Iracema os mais diferentes grupos sociais, por isso 

está na mira do mercado imobiliário não para uma reforma habitual, mas para se tornar um 

monumento ícone do projeto futurístico fortalezense, para a consolidação da imagem 

marítima-turística da cidade. 

Para Capasso (2018), o prédio é um dos itens essenciais para tornar Fortaleza uma 

cidade digna de investimentos imobiliários internacionais, os outros itens necessários e já 

cogitados pelos planos da prefeitura de Fortaleza são “Uma roda gigante de proporções 

gigantescas bem à frente do edifício, um café em forma de barco viking e um aquário público 

que lembra um arrecife com corais” (p. 9). 

O desejo por investimento internacional: 
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explica o extenso processo de (des)regulamentação associado ao aumento do direito 

de construir pela Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (2017) e pela Lei da 

Outorga Onerosa (2016), permitindo edifícios feitos segundo parâmetros 

consensuados na CPPD. O aprofundamento da abertura ao capital financeiro 

imobiliário e ao consumidor estrangeiro, alavancado pela indústria do turismo 

(RUFINO, 2016) aponta a uma justificativa da alteração do direito de construir em 

mais de 20% do território do município (CAPASSO, 2018, p. 10). 

 

Toda essa modificação no espaço urbano (roda, barco, café, edifício) pode ser 

compensada por criação de áreas verdes ou doações de equipamentos pelos investidores 

financeiros numa parceria entre mercado e estado que não deixa nada ileso na cidade, nem 

mesmo os monumentos históricos que mereciam suas diretrizes de preservação atendidas. 

Figura 5:London Eye, o Cristo Redentor, o Elevador Lacerda e a roda gigante de Fortaleza 

 

Fonte: Portal G1 Globo 

Assim, se falta alguma legalidade no projeto de reforma do Edifício São Pedro, a ideia 

de cidade futurística, marítima, turística e verticalizada, respaldada numa parceria 

questionável entre agentes públicos e privados, dá a devida legitimação para o aumento do 

direito de construir. 

 

A imposição do projeto se dá sob um manto de estratégias de reforço imaginário, 

que legitimam a paisagem onírica associada à tematização – Acquario, Roda 

Gigante, Barco Viking... – estabelecendo a redundância iconográfica como desejo 

socialmente compartilhado. Apoia-se em uma racionalidade da imagem, formulando 

uma utopia de fantasia ao longo do calçadão da Beira-Mar, associado à enseada. A 

cidade utópica já se inflete para o presente, concretiza-se o futuro planejado pelos 

planos e programas públicos urbanos (CAPASSO, 2018, p. 11). 

 

Capasso (2018) conta que Fortaleza parece destoar de outras cidades de tamanhos 

parecidos nas questões de preservação patrimonial, já que constantemente derruba seu acervo 

histórico marcante na cidade para a implementação de modismos arquitetônicos, para instituir 

tentativas de vínculo com cidades do futuro, como forma de apagar seu passado, ou pelo 
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menos de não se associar a ele. Sumindo marcos memoriais urbanos, se fomenta uma cidade 

sem apego patrimonial. 

É daí que surge a relevância do que vai acontecer com o Edifício São Pedro. O resultado 

desse conflito, pelo peso simbólico que carrega, abrirá precedentes para as mudanças do 

futuro nas construções históricas da nossa cidade. 

Caso a reforma aconteça nos termos que vimos, Fortaleza estará cada vez mais próxima 

da utopia que a associa à Dubai e confabula um terreno oportuno para o capital financeiro 

imobiliário, saciando o desejo de consumo de cidade supermoderna e litorânea. No entanto, a 

alteração da paisagem urbana ao bel prazer da paisagem do futuro, tem intenções que 

transbordam apenas a modificação estrutural: busca cooptar a percepção das pessoas para que, 

quase que sem perceber, aceitem as mais agressivas demolições na cidade. Acontece 

principalmente no lado urbano que não conseguem se apropriar, ou se sentir parte, que pela 

atmosfera de consumo que este lado está inserido, distante da atmosfera afetiva, parece 

inalcançável ao traseunte comum (que na cidade são a maioria). Nas cidades turísticas e 

litorâneas, esses espaços caminham na orla, à beira do mar. Todavia, estas serão questões a  

serem abordadas no capítulo a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. O PORTO 

 

3.1 Relações com o mar em Fortaleza 

 

Trago aqui a importância de refletir sobre as diferenças culturais entre os grupos sociais 

em relação ao banho em Fortaleza. Na água doce, o banho no rio presente na cultura indígena 

e o banho de mar, prática instaurada como vilegiatura da burguesia ocidental no século XIX. 

Como essa experiência com as águas do mar conta sobre Fortaleza, sobre as práticas de sua 
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sociedade influenciada pela Europa e sobre a escolha de se erguer um empreendimento como 

o Iracema Plaza à beira do mar Iracema. 

Como foi implantado à beira do mar, prática atípica para a cidade que concentrava seus 

empreendimentos no Centro, pensei sobre os significados, relações e simbologias que a 

sociedade exercia com o litoral naquela época.  

Já vimos anteriormente que o banho de mar é um tipo de lazer para a população 

alencarina desde 1940, no entanto, nas leituras que me foram apresentadas pelo professor da 

geografia, descobri que nem sempre o mar causava essa inspiração nas pessoas. Na verdade, 

por herança de nossos colonizadores, havia uma atmosfera temerosa envolvendo o oceano.  

Antes dos séculos XVI-XVIII, a faixa litorânea é notada com certa apreensão pelos 

europeus que também cultivavam uma estilo de vida interiorano, com crenças em mitos, em 

abismos que engoliam navios, monstros aquáticos... Tudo sobre o mar remetia ao medo da 

morte, às invasões, às tempestades sem fim (DANTAS, 2011). Porém, após esse intervalo de 

tempo, em virtude das atividades comerciais que se expandiram e das tecnologias dos novos 

instrumentos utilizados para navegação, os europeus começam a se aventurar pelos mares e se 

empenham numa reversão dessa repulsa, construindo uma imagem que associa o mar a Deus e 

suas criações divinas e dignas de admiração,  observando agora o oceano como um verdadeiro 

“[...] hino à navegação que aproxima os homens, que permite ao marinheiro admirar a Terra 

inteira, que encoraja o comércio e, sobretudo, que autoriza o deslanche do esforço 

missionário” (CORBIN, 1988). 

A noção de relação da sociedade local com o mar no Ceará se dá a partir do contato 

indígena com os colonizadores europeus que, no vínculo com os colonizados, assimilam 

valores locais, o que propicia o nascimento de um povo, de um imaginário coletivo e social do 

Brasil, de uma cultura, atribuídos à miscigenação. Aí nasce a passagem experimentada por 

Fortaleza de capital do sertão para cidade do sol. 

No entanto, apesar das características da miscigenação, muito se acredita na dominância 

indígena, que se evidenciava nos hábitos apresentados e no conhecimento dos mitos e 

superstições, muitos desses que estavam presentes em documentos e tratados oficiais. Como é 

o caso do mito dos homens marinhos: 

 

[…] não há dúvida senão que se encontram na Bahia e nos recôncavos dela, muitos 

homens marinhos, a que os índios chamam pela sua língua ipupiara, os quais andam 

pelos rios d’água doce pelo tempo do verão, onde fazem muito dano aos índios 

pescadores e mariscadores que andam em jangadas, onde os tomam, e aos que 

andam pela borda da água, metidos nela; a uns e outros apanham, e metem-nos 

debaixo d’água, onde os afogam; os quais saem a terra com a maré vazia, afogados e 
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mordidos na boca, nariz e na sua natura; e dizem outros índios pescadores que viram 

tomar a estes mortos que viram sobre água uma cabeça de homem lançar um braço 

fora dela e levar o morto; e os quais viram se recolheram fugindo à terra 

assombrados, do que ficaram tão atemorizados que não quiseram tornar a pescar daí 

a muitos dias; o que aconteceu também a alguns negros da Guiné; os quais 

fantasmas ou homens marinhos mataram por vezes cinco índios meus; e já 

aconteceu tomar um monstro destes dois índios pescadores de uma jangada e 

levarem um, e salvar-se outro tão assombrado que esteve para morrer; e alguns 

morrem disto. (SOUSA, 1974). 

 

No que se refere ao objetivo da prática pesqueira, é preciso dizer que os índios 

praticavam unicamente para subsistência, o que os faziam ser percebidos como preguiçosos, 

já que não adotavam a prática mercantilista típica europeia. Contudo, a importância da pesca 

para esses povos tem outra lógica e se dá na constituição de verdadeiras comunidades 

pesqueiras no litoral fortalezense, que começam a se esboçar nas comunidades do Mucuripe e 

do Meireles. 

É necessário ter em vista que o Ceará se desenvolve a partir do interior e que a lógica de 

maritimidade fortalezense é pautada na experiência interiorana. Se vive então uma dinâmica 

que abre as cidades litorâneas para o exterior sob a perspectiva de mercado sem, no entanto, 

abrir mão da herança simbólica do sertão em terras alencarinas. E é esse viés interiorano que 

também atravessa a relação das cidades e das pessoas com o oceano. 

Somente a partir da intervenção de políticas públicas de ordem econômica é que as 

elites começaram a incorporar a faixa litorânea no seu repertório cultural, prática que antes era 

exclusiva aos pobres, em especial aos pescadores que, por razões de ofício e de sobrevivência, 

teceram uma relação com as águas. 

Essa incorporação do mar como prática cultural incluía os tratamentos terapêuticos, os 

banhos de mar, as caminhadas na praia e preenchiam uma lacuna numa sociedade de lazer que 

se formava na capital. Além de ensaiar uma dominação do litoral sobre o sertão que, graças a 

aspectos de ordem político-administrativa (como a independência do Ceará em relação a 

Pernambuco e a abertura dos portos brasileiros às nações amigas) propiciaram a abertura 

cultural das elites aos usos das praias. 

Foram as inovações no mercado da cultura do algodão e principalmente o sistema 

ferroviário ligando Fortaleza ao sertão que consolidou a dominação alencarina sobre o 

interior, o que gera “Importante fluxo demográfico do sertão para o litoral. Para se ter ideia 

desse fluxo, Fortaleza passa de uma população estimada em 3.000 habitantes, em 1800, para 

16.000 habitantes, em 1863 e 21.372, em 1872” (DANTAS, 2011, p. 27). 

É daí que nasce a peculiaridade da vida urbana engendrada em Fortaleza. O contingente 

populacional vindo do sertão imprime nessa cidade formas típicas do interior de se relacionar 
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com o semiárido, só que agora no litoral. Esses imigrantes participam ativamente do processo 

de ordenamento espacial de Fortaleza, principalmente os membros das elites, que tendem em 

sua esmagadora maioria, a compactuar com as práticas intervencionistas da Coroa Portuguesa. 

Essas inclinações se materializam na cidade. Exemplo disso é o Plano Xadrez de Silva 

Paulet, em 1824, e o Esquema Topográfico de Fortaleza de Herbster, em 1875, ambos já 

citados anteriormente. 

Tudo isso, na verdade, significa a construção de uma cidade pela e para as elites, onde o 

acesso, inclusive aos locais públicos era controlado e segregacionista. Essas elites, que em sua 

maioria vieram do sertão, fabricaram um espaço urbano também em direção ao sertão, se 

afastando da faixa litorânea, percebendo e alastrando o entendimento de que o mar servia 

unicamente como ponto de importação e exportação de produtos.  

 

As relações estabelecidas por meio do porto evidenciam acentuado grau de 

ocidentalização das classes abastadas, diretamente proporcional às demandas por 

mercadorias e, principalmente, ideias ocidentais que chegavam pelo porto. É a 

partir do porto que a elite local pode voltar-se para a Europa, principalmente a 

França (DANTAS, 2011, p. 31). 

 

Uma das ideias importadas da França, foi o banho de mar para se curar, com usos 

associados ao tratamento da tuberculose, que ocorria principalmente na praia do Meireles. 

Mas essa é uma prática que não alcança o mesmo nível de popularidade que tem na Europa, 

muito por conta do fraco apoio dos médicos do estado, que evidenciavam as práticas curativas 

do clima para doenças respiratórias, que no Ceará, ganharam destaque pela sua salubridade. 

Essa característica dos ventos alencarinos atraiu pessoas de todas as partes, como fala Agassiz 

(1938): 

O Ceará não tem esse ar triste, sombrio, que apresentam muitas cidades brasileiras; 

sente-se ali movimento, vida e prosperidade. Em frente corre a larga praia de areias 

brancas, e o murmúrio do mar batendo no arrecifes chega a ouvir-se até no centro da 

cidade. Parece que, assim colocado entre as montanhas e o mar, o Ceará deve ser 

uma cidade salubre, e é essa a reputação de que goza. (AGASSIZ, 1938) 

Dantas (2011) conta que, outra forma de lazer praticada pelas elites, eram as serenatas 

nas dunas em noite de lua cheia, que se aproxima do hábito europeu de tocar e ouvir música 

nos calçadões acompanhados a zona da praia. Fortalezenses aguardavam o desligamento da 

iluminação pública, aproveitavam o clarão da lua cheia e o clima ventilado e agradável para 

se divertir. 

No entanto, essas não eram práticas capazes de trazer urbanização para as faixas 

litorâneas de Fortaleza, o que ficava claro no plano de Adolfo Herbster (1875) que orientava o 
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crescimento da cidade para a zona oeste (atual avenida Imperador), para a zona leste (atual 

avenida Dom Manuel) e para zona sul (atual avenida Duque de Caxias), excluindo a zona 

norte que equivale a zona de praia. 

Essa é a expressão máxima de uma cidade que, se desenvolvendo em direção ao sertão, 

reserva as faixas litorâneas para as classes menos abastadas da sociedade fortalezense, que 

eram os emigrantes pobres do sertão e os pescadores que ficavam, principalmente, no 

Mucuripe, nas dunas dos Outeiros e no Arraial Moura Brasil e sobreviviam na parte da cidade 

que não era contemplada pelas políticas públicas, muito menos pelas novidades arquiteturais. 

Paiva (1971) descreve detalhadamente o estilo das casas dos Outeiros: 

[...] de construção fácil e adequada ao clima. As paredes, de pau a pique entaipadas 

de ramo e palha. Na coberta leve e jungida com cipós, os caibros formavam xadrez 

com o envaramento - onde mordiam as cabeças das palhas de carnaúba, semelhante 

a leques fechados, e apertadinhos a não deixar sair um pingo de chuva. No interior 

desse prisma oco, em constante equilíbrio com a atmosfera, arranchavam marido, 

mulher, filhos e mais que houvesse. A abertura da frente cerrava-se por uma porta de 

talos de palmas de carnaúba, e a de trás vedava-se com uma cortina de lona, pedaços 

de vela de barcaça. Dois compartimentos havia; um que servia de sala de visita, de 

sala de jantar, cozinha e também de dormitório, e outro, com as prerrogativas de 

camarinha. Recendia a fumaça e maresia. (PAIVA, 1971) 

Essa relação de Fortaleza, litorânea como é, com o sertão, com sua sociedade voltada e 

pautada no interior, me fez refletir sobre como as cidades são as pessoas. Como são as marcas 

que as pessoas podem deixar no espaço. À beira do mar, a capital cearense fazia o sertão lhe 

servir de matriz. 

Dantas (2011) explica que foi a literatura, como a obra de Gustavo Barroso que contava 

a história de um pescador do Meireles, que, a passos lentos, inicia uma transformação na 

maneira de vivenciar o mar na cidade e de perceber um mundo que apesar de próximo, era 

avesso ao do sertão. Uma educação do olhar fundamental que paulatinamente edificou um 

movimento de tomada de consciência de novas práticas marítimas, como o banho de mar, as 

caminhadas na praia e o veraneio. 

Entre as décadas de 1920 e 1930 se inicia um embrionário projeto de urbanização das 

faixas de praia, transformando o que era exclusivamente lugar de trabalho para a população 

mais pobre, em lugar de lazer e habitação das classes mais ricas da cidade. Essa é uma das 

alterações provocadas pela chegada da modernidade em Fortaleza e essa “Criação da cidade 

moderna justifica-se na constituição de uma periferia que se contrapõe ao Centro” (DANTAS, 

2011, p. 45), o que na prática, sinaliza o arrocho dos espaços dedicados aos mais pobres em 

benefício dos mais ricos. 

Os mais ricos agora utilizavam a Praia de Iracema para diversão com as primeiras 

residências secundárias na praia (veraneio) e com os clubes reservados à elite, a exemplo do 
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Náutico Atlético Cearense (1929), construção muito marcante na época. Daí, torna-se 

indispensável comentar sobre o conflito de interesses que esse deslocamento de espaço de 

lazer e habitação causou. 

Os pobres que ocupavam as zonas de praia, o faziam, essencialmente, por necessidade 

de habitação, já que não conseguiam se estabelecer no centro da cidade devido políticas 

higienistas que os excluíam o acesso a determinados locais frequentados e ocupados pelas 

elites e os obrigavam a se estabelecer nos terrenos da marinha. Assim, no século XIX, na área 

do Arraial Moura Brasil e no século XX, na área do Pirambu, pescadores e pobres vindos do 

interior coabitavam os mesmos espaços, o que torna-se impossível com a chegada da classe 

rica à região.  

 

Onde estas classes se instalam, ocorrem expulsões. Inicialmente na praia de Iracema, 

com a especulação fundiária, e, posteriormente, na praia do Meireles, evidenciando 

uma expulsão crescente dos antigos habitantes (...). Os fluxos eram questionados 

pela ditas pessoas de bem, que tentavam impedir que determinados grupos tivesse 

acesso aos banhos de mar, como supostas prostitutas habitantes do Arraial Moura 

Brasil. Não é por acaso que queixas contra este tipo de usuário são feitas no 

comissariado, forçando a fixação de documento limitativo do acesso às zonas de 

praia pelo Serviço de Inspeção da Polícia Marinha. (DANTAS, 2011, p. 49-50) 

 

O documento distinguia os espaços reservados para banho de “mulheres de vida alegre” 

(prostitutas), dos espaços reservados para as famílias que acreditavam que a presença de 

pobres significava falta de cuidado do governo.  

Acho interessante pensar nas formas que Fortaleza seguia seu processo de urbanização, 

intensamente pautado nos conflitos da segregação espacial e da distinção social entre 

diferentes classes econômicas. O fantasma da cidade moderna que conservou padrões 

retrógrados e excludentes e assim exerceu seu desenvolvimento.  

Na cidade moderna e urbanizada que nos anos de 1950 (década de inauguração do 

Iracema Plaza Hotel) teve considerável crescimento econômico decorrente do estabelecimento 

de organismos públicos e de indústrias incentivadas pela política de industrialização da 

SUDENE (Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste), o uso e ocupação dos espaços 

litorâneos como lugares de lazer se tornaram indispensáveis na construção da cidade 

policêntrica. A valorização da zona de praia vem a partir dos usos com habitação e lazer, que 

atinge a praia de Iracema e seu entorno, mas também a praia do Pirambu, do Meireles e do 

Arraial Moura Brasil com a obra da Avenida Leste Oeste. 
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A peculiaridade da praia de Iracema era seu perfil boêmio característico do local, com 

estabelecimentos e bares frequentados pela burguesia, além do desenvolvimento de uma rede 

hoteleira, um centro de alimentação, todo frequentado por uma elite intelectual.  

A região do Poço da Draga tinha suma importância no cenário cultural, já que abrigava 

o porto da cidade e era o ponto de relação comercial com a Europa, além de trazer a 

possibilidade dos cearenses viajarem para o outro continente que os “impregnava de cultura”. 

No entanto, todas as faixas de praia do lado oeste vão perdendo força e estima das 

classes abastadas. O porto transporta-se do Poço da Draga para o Mucuripe, a praia do 

Pirambu sofre com a poluição causada pelo sistema de esgotamento de Fortaleza dificultando 

a visita de banhistas, além do Plano Diretor de Fortaleza de 1962 que reforça a urbanização 

para a zona leste da cidade. Dessa forma, as zonas de praia a Oeste, como Arraial Moura 

Brasil, Poço da Draga e Pirambu ficam marcadas pela contaminação das águas e a existência 

de favelas.  

 

De uma praia ocupada por veranistas (cronistas mencionam a existência de pequenas 

chácaras nesta praia. Elas eram praticamente interditadas à população, sendo quase 

privativas dos moradores) e pescadores (entre eles os expulsos da praia de Iracema e 

os proprietários de pequenos bares e restaurantes que, segundo Mello (1953), 

encontravam-se misturados à praia, com suas jangadas e seus coqueirais), a Beira-

Mar afirma-se, após os anos 1960, como lugar de encontro da sociedade e de 

habitação da população abastada. Em substituição à praia de Iracema, estabelecem-

se, na Beira-Mar, clubes, residências para a elite, prédios comerciais, bem como 

serviços diversos. (DANTAS, 2011, p. 56) 

 

Apesar de ter menos destaque do que a Beira Mar, a praia de Iracema do Edifício São 

Pedro não enfrenta os processos de desvalorização e remoção que as zonas de praia a oeste 

enfrentaram. Em 1970, a cidade ganha a ocupação da totalidade das faixas litorâneas, do farol 

do Mucuripe à praia da Barra do Ceará, toda ocupada por grupos sociais diversos que 

imprimem suas peculiaridades ao local. 

As praias de Iracema e do Meireles mudam de lugar de veraneio e lazer, para lugar de 

habitação e lazer das classes abastadas; Mucuripe e Pirambu são características das classes 

mais pobres com atividades de trabalho e habitação e em Formosa e Mucuripe as atividades 

industriais e portuárias são predominantes. E são as próprias políticas públicas de 

higienização, das praias tidas como pertencentes às classes mais ricas, que contribuem 

fortemente para essa segregação socioespacial na cidade.  

A construção da avenida Leste-Oeste, por exemplo, destruiu o antigo Arraial Moura 

Brasil (imagens a seguir), que se transformou em uma faixa à margem da avenida. Os 
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habitantes foram removidos de suas casas e ocuparam conjuntos populares construídos pelo 

Banco Nacional de Habitação (BNH) na Messejana (bairro muito distante da praia) e no 

Marechal Rondon (Caucaia, região metropolitana). A avenida também atingiu o Pirambu que 

foi cortado pela via, alterando a dinâmica dos moradores que se especializaram e construíram 

comércios às margens da avenida e mudaram a aparência física da favela com a construção de 

duplex, o que não era comum em áreas mais pobres. 

 

Figura 6 - Av. Leste Oeste após inauguração, 1970 

 
Fonte: Portal Fortaleza em Fotos 

Firgura 7 - Trecho desaparecido da comunidade do Arraial Moura Brasil (as casas ocupavam até a beira 

da praia) 
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Fonte: Portal Fortaleza em Fotos 

 

Todas essas mudanças fazem parte do processo de urbanização das zonas de praia de 

Fortaleza, atentando ao veraneio, às zonas turísticas e aos espaços de lazer. Múltiplas cidades 

coexistindo no mesmo território fortalezense, o que me fez lembrar a cidade de Eutrópia 

descrita por Marco Polo para Kublai Khan no livro Cidades Invisíveis de Italo Calvino 

(1990): “Ao entrar no território que tem Eutrópia como capital, o viajante não vê uma mas 

muitas cidades (...) Eutrópia não é apenas uma dessas cidades, mas todas juntas” (p. 62).  

Ao observar a dinâmica do litoral alencarino, o indivíduo percebe os vários propósitos e 

públicos diferentes que cada faixa de mar pode atender de acordo com sua história. Lugar só 

para rico e lugar só para pobre bastante evidentes, com linhas imaginárias muito marcantes. 

No tópico 2.4 abordaremos os passos seguintes à ocupação de todas as praias da cidade, num 

período pós 1970, no entanto, no tópico 2.3 a seguir, entenderemos algumas nuances da 

origem da relação conflituosa com o mar. 

 

3.2  Relações antigas com o mar 

Buscando compreender essa dinâmica de desenvolvimento e segregação econômica e 

social protagonizada pelo mar no Ceará, percebo como interessante o entendimento das 

relações sociais com a praia desde os primórdios. Para conhecer o que vemos como concreto, 

se faz necessária a compreensão dos dispositivos afetivos que envolveram o mar no ocidente.  
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Corbin (1988), explica que as antigas representações do mar tinham forte relação com 

as interpretações bíblicas, especial do livro Gênese, que fala do oceano como o grande 

abismo, lugar misterioso, infinito, incompreensível. E, por ser aquele ponto incognoscível da 

Terra, desperta medo e repulsa do desconhecido.  

 

Não existe mar no Jardim do Éden. O horizonte líquido sobre cuja superfície o olhar 

se perde não pode integrar-se à paisagem fechada do paraíso. Querer penetrar os 

mistérios do oceano é resvalar no sacrilégio, assim como querer abarcar a insondável 

natureza divina (CORBIN, 1988, p. 11-12). 

 

Os textos bíblicos trazem o mar como a máxima do mistério, podendo conter criaturas 

de toda sorte, completamente sujeito às fecundidades da imaginação. Os animais do ar e do 

chão, estiveram sempre presentes na escrita, enquanto os animais marinhos permaneceram 

desconhecidos por muito tempo. Além disso, na Bíblia, o oceano também surgia como 

instrumento de punição no episódio do Grande Dilúvio e passou a significar a memória de 

uma tragédia, aquele pedaço de mundo que remetia a dor e ao sofrimento. 

 

Por ocasião do dilúvio, Deus abriu o grande abismo das águas; um segundo caos 

universal estendeu-se sobre as trevas e os nevoeiros da terra. O próprio mar 

tempestuoso não daria uma imagem suficiente desse tumulto cósmico; a retirada das 

águas, ordenada por Deus, prolongou-se por muito tempo; por muito tempo o 

oceano diluviano continuou a recolher-se nas cavernas subterrâneas (CORBIN, 

1988, p. 13-14). 

 

Grande parte do horror cultivado pelas águas dos mares nos séculos XV, XVI e XVII, 

tem relação com a impossibilidade humana de recriar a Terra que existia antes do dilúvio, 

plana, correta, simétrica, sem defeitos. A constante agitação marítima também dá margem à 

dúvida de uma nova catástrofe. No livro “Apocalipse” da Bíblia, apesar da “conflagração” 

final não vir das águas, os sinais anunciadores da “vinda do Nosso Senhor” contemplam uma 

revolta do mar que entrará em confronto com o fogo purificador. Fora a figura de Leviatã, o 

“monstro que habita o mar” e o dragão que surge do abismo aquático para atacar o arcanjo 

São Miguel. Histórias que por muito tempo contribuíram para a demonização do mar.  

Por isso, é importante entender que, não só nas histórias bíblicas, mas também na 

literatura clássica e na mitologia, o significado, as representações e as relações do mar com 

terra firme não são tão gentis. O litoral era local recipiente de detritos marinhos, além de 

refúgio de monstros assustadores. Segundo Corbin (1988), filósofos como Sêneca, Estrabão e 

Plínio e o Velho, são autores de muitas obras que põem o oceano como detentor de 
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impurezas, que naturalmente, são jogadas ao litoral; enfatizam o enjoo torturante que as 

viagens de barco causavam, depreciando ainda mais a relação humana com as águas:  

 

Com efeito, tão logo se deixa de avistar a terra, a alegria e o movimento 

desaparecem de bordo; todas as conversas são bruscamente interrompidas; os 

semblantes mais saudáveis num instante desbotam, e adquirem uma cor esverdeada 

e lívida. Vêem-se frequentemente as mulheres estendidas no convés num estado de 

completo acabrunhamento, insensíveis a tudo o que se passa a seu redor [...]. Cada 

qual parece encerrar-se em si mesmo (CORBIN, 1988, p. 28). 

 

Além de que, percebiam a navegação como um afronte a Deus e a tudo que era sagrado; 

fazia das águas motivo de insegurança e mistério capaz de se colocar como tormenta; e 

percebiam a configuração entre terras e mares anárquica e impossível de participar da 

disposição natural dos elementos. 

 

O modelo platônico, que implica uma circulação da água no centro do globo, 

continua a ser largamente aceito. Essa crença na conexão subterrânea da terra e do 

oceano autoriza a existência das horríveis cavernas do fundo dos mares. O 

movimento das águas em profundidade atiça o imaginário [...] A certeza de que 

existe sob a superfície do solo um vasto reservatório que, através de uma complexa 

rede de canais, alimenta as marés, distribui água dos rios e do mar, torna menos 

significativa a extensão das costas e estimula a busca de uma outra viagem 

(CORBIN, 1988, p. 22). 

 

Knafou (2003), fala de um importante momento entre os séculos XVI e XVII em que 

ocorre um desaparecimento do uso da água para o asseio do corpo por conta de três razões 

principais: a primeira tem a ver com desenvolvimento da noção de moral; o segundo o fato 

dos corpos que veem na água um fator de desequilíbrio; e o terceiro relacionado ao temor da 

peste. Nessa época, as pessoas utilizavam o linho branco com a ideia de linho lavável "isto é, 

o linho constantemente limpo mediante lavagens periódicas transmitia sensação de asseio" 

(ARAGÃO, 2005, p. 20). 

Entre os séculos XVIII e XIX, esses aspectos começam a mudar com a transição do 

código estético clássico para o sublime, que inspira o romance, a epopeia, a poesia lírica, 

contemplação da natureza. Isso tudo, associado ao desenvolvimento científico na área da 

oceanografia, alavancou o conhecimento sobre as águas e modificou a cultura e a mentalidade 

do europeu, diminuindo gradativamente a relação repulsiva que se fomentava com o mar.  

Outro aspecto que contribuiu foi a “invenção da praia” com o balneário marítimo, lugar 

onde as pessoas iam para banhos frios terapêuticos que trouxeram o mar novamente para o 

cotidiano das pessoas. Na evolução do balneário, a recreação foi incorporada e além da 

questão medicinal, agora a população utilizava as águas como local de lazer, o que mais a 
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frente, impulsionaria um fenômeno chamado de arquitetura do mar, onde o desejo de respirar 

ares praianos estimulou a construção de casas à beira mar. 

Segundo conta Aragão (2005), Brighton, na Inglaterra, em 1825, foi a primeira 

experiência de balneário voltado ao prazer, além da presença de aspectos que atraíam turistas. 

Calçadão e quebra-mar eram as características marcantes do local propício para guardar 

memórias de marinheiros, turistas e apreciadores que podiam ter acesso a espaços exclusivos 

com salão, biblioteca, sala de leitura, butique, concerto de orquestras, telescópio e câmara 

escura. Tudo isso mediante pagamento, o que já apresentava indícios originários de um lazer 

excludente, que fica claro, segundo Aragão (2005), quando para o maior destaque e prestígio 

dos balneários do século XVIII, era indispensável a presença de um membro da família real. 

O que, apesar de tudo, transformou a forma de entender o mar.  

A poesia e os poetas são grandes impulsionadores dessas mudanças a partir do século 

XVIII. Poetas franceses, principalmente os qualificados de barroco, contam a satisfação de 

apreciar o mar, de caminhar pelas areias da praia, de contemplar as cores das ondas. 

Apreciação, aliás, que tem toda relação com o gosto dos poetas barrocos pelo que se move, 

pela surpresa, pela metamorfose: “Nul plaisir ne me peut toucher/ Fors celuy de m'aller 

coucher/ Sur le gazon d'une falaise,/ Où mon deuil se laissant charmer/ Me laisse rêver à mon 

aise/ Sur la majesté de la mer [...] (Tristan L'Hermite, 1627)”.3 

Para Urry (1999), apesar do esforço, o lazer dos balneários ficaram restritos por um 

tempo àqueles capazes de pagar pelo acesso aos aparatos disponíveis na beira mar. Porém, em 

certo momento, essa restrição foi se tornando cada vez mais inviável tendo em vista as 

questões de saúde e a disseminação dessas informações; a acessibilidade aos banhos de mar; 

as influências exercida pela elite; ou até a facilidade dos meios de transporte. Ocorre, então, 

uma popularização do banho de mar, principalmente em temporadas específicas como a de 

férias. Antes disso, Corbin (1988), fala sobre o balneário de Swinemude, na Alemanha: 

A praia, conforme descrição feita no ano seguinte, é dividida em cinco zonas. A do 

meio, com uma extensão de 500 passos, deve permanecer vazia; tem por finalidade 

separar dois setores, um reservado aos homens e outro às mulheres. [...] O setor 

reservado ao sexo masculino divide-se em duas zonas. Na primeira ficam os 

membros das classes inferiores, que não possuem cabines nem carros de banho. O 

segundo setor da praia destina-se aos ricos; estes dispõem de vinte ou trinta cabines 

equipadas, de carros de banho e de um caminho de tábuas para evitar que seus 

delicados pés sofram eventuais cortes (CORBIN, 1988, p. 296). 

Porém, a temporada de apreciação do mar na Europa começa a se romper com a 

chegada da sociedade industrial e da modernidade, importantes indicadores de mudança na 
                                                
3 Nenhum prazer me pode tocar/ Exceto o de me deitar/ Sobre a relva de uma falésia,/ E abandonando ali meu pesar/ Deixar-

me sonhar à vontade/ Sobre a majestade do mar [...] 
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percepção ocidental das águas, trazendo novos modos de considerar e orientar o lazer, 

fundamentado principalmente nas classes industriais, o que, segundo Aragão (2005), acaba se 

disseminando num processo de valorização dos litorais do mundo todo, chegando à América 

do Norte, com a estação de Atlantic City, como exemplo de imitação dos balneários europeus.  

No entanto, é importante entender que no Brasil e em Fortaleza, os espaços não são tão 

impermeáveis como o exemplo Alemão. Os índios aqui já tinham uma forte relação com o 

mar, além deles os pescadores e outros populares também, o que modifica o cenário visto na 

Europa.  

Mesmo assim, os primeiros balneários surgiram na cidade do Rio de Janeiro ainda no 

século XIX, com a presença da família real, tal qual era visto na Europa, como citei 

anteriormente. Os nobres foram motivados a usar as estações termais buscando a cura pelas 

águas hidrotermais, provocando, dessa forma, o fenômeno do veraneio. Pires (2002), conta 

que os banhos de mar no Rio de Janeiro atraíram muitas pessoas, fosse pela moda ou por 

necessidades médicas: 

 

O início do prestígio das águas para a saúde e dos banhos de mar começou com a 

própria vinda da família real e, ao que parece, foram seus membros os maiores 

propagandistas, na proporção em que, por exemplo, outros integrantes do Palácio e 

população em geral se dispuseram a tomar águas minerais e banhos salgados 

(PIRES, 2002, p. 56). 

 

No Ceará, como vimos, as relações dos habitantes com o mar acontecem tardiamente. 

Mesmo as caminhadas, o veraneio e os banhos, já chegam com todo o peso da segregação. É 

interessante ressaltar que, o entendimento do mar, do litoral cearense e das pessoas que com 

ele convivem, parte, inicialmente, de uma compreensão de imagens mentais produzidas por 

relatos de viajantes e, a partir disso, tem a capacidade de se transformar, além de que os 

diferentes meios de se comunicar contribuem fortemente para a construção de um imaginário 

social. 

As imagens mentais sobre o Ceará são produzidas antes ainda da colonização dos 

portugueses, que no caso do nosso estado, acontece muito tempo depois de estados como 

Pernambuco e Bahia. Acontece nas representações que esses colonizadores produziam do 

território antes de ter sucesso em habitá-lo, o que certamente influenciou na percepção da 

natureza cearense, inclusive dos espaços litorâneos, já que os portugueses encontraram muitas 

dificuldades em efetivamente ocupar o Ceará pela resistência dos indígenas locais e pelo 

clima e o solo cearenses que eram impróprios para a cana de açúcar, principal cultura da 

época. 
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No entanto, os relatos desses colonizadores na época, cooperaram para o 

estabelecimento de uma percepção acerca do litoral e da natureza cearenses, percepções 

negativas que foram capazes de induzir uma desvalorização das zonas de praia do estado, 

lançando sobre esses espaços uma lógica fortemente econômica que distanciou as pessoas da 

ocupação da praia. 

1654 foi o ano em que de fato os portugueses dominaram o território cearense, mas 

somente em 1698 estabeleceram que os espaços litorâneos pertenciam ao rei e que seus usos 

também estavam exclusivos às suas determinações, o que não interferiu nas práticas dos 

grupos indígenas, especificamente na pesca, que continuaram suas atividades e contribuíram 

intensamente para os hábitos marinhos europeus. O anzol, a jangada e a instituição da 

propriedade privada (invenções europeias) contribuíram para o nascimento de comunidades 

exclusivamente marítimas, dando origem às primeiras colônias de pescadores do litoral 

cearense, o que, a essa altura, significava na verdade o início da maritimidade no Ceará e de 

todos os aspectos que citamos no tópico anterior. 

 

3.3 Olhando para águas alencarinas 

No período seguinte à ocupação de todas as zonas de praia da cidade, principalmente 

após a urbanização das praias de Iracema e Meireles, Fortaleza parece voltar-se para o mar. 

Segundo Dantas (2011), as políticas públicas, como o PRODETUR-DE (Programa de 

Desenvolvimento do Turismo no Estado do Ceará), que trata de ações públicas de 

planejamento do território e do turismo em escala regional, facilitam o investimento da 

iniciativa privada. Diversos hotéis, restaurantes, barracas de praia, loteamentos e prédios 

residenciais surgem na cidade a fim de responder demandas por lazer e turismo, mas 

obviamente, sendo as duas voltadas para consumo de uma população mais rica, contrastando 

com uma classe menos privilegiada que representa maioria. 

 

A particularidade do programa decorre da indicação de papel peculiar atribuído a 

uma estrutura urbana que reforça o poder de atração de Fortaleza em face das zonas 

de praia. O PRODETUR-CE introduz modificações nas relações hierárquicas 

estabelecidas entre a capital e o litoral do Ceará, transformando-se em ponto de 

chegada e de distribuição dos fluxos turísticos.  

Graças a posição privilegiada, Fortaleza beneficia-se de atenção especial por parte 

do governo do Estado, com reforço de vias de circulação (aérea e terrestre), 

especialmente a construção do novo Aeroporto Internacional e de vias litorâneas, 

iniciando-se na zona oeste (DANTAS, 2011, p. 77). 
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É interessante destacar aqui a dimensão do que significou a construção do Iracema 

Plaza Hotel em 1951 na praia de Iracema. O prédio, que foi o primeiro da orla e que na época, 

como vimos, funcionava como hotel de luxo, cooperou com a descoberta alencarina da praia 

para usos diversos, para práticas que não existiam à beira mar e descortinou o litoral para seus 

próprios habitantes. Hábitos novos surgiram e uma possibilidade alternativa aos lazeres do 

Centro também, como o primeiro calçadão de Fortaleza, o da avenida Beira Mar.  

Construído no fim dos anos 1970, se tornou importante ponto de encontro da cidade, 

que nessa época já assistia a desvalorização do Centro como local de lazer e acompanhava o 

ensejo de mudança de ocupação no território da Beira Mar, pautado pelo estado com a Lei do 

Solo de 1979, que trocava pequenos restaurantes e casas de pescadores e de membros da 

classe média por hotéis luxuosos e empreendimentos mais robustos, visando um projeto de 

verticalização da zona de praia pautado na lógica do dinheiro. 

No entanto, a tecnologia disseminada dos meios públicos de transportes, 

contraditoriamente, aproximava a periferia da Beira Mar por meio da linha de ônibus do 

Grande Circular e proporcionava o banho de sol e de mar das classes populares num espaço 

pensado para os ricos. Esses atores contribuem para o afastamento de uma parcela da elite, 

que começam a frequentar a praia do Futuro e aponta para incorporação da ideia de que a 

Beira Mar pertence e é frequentada por criaturas diversas, que também exercem atividades 

diversas: comércio de artesanato, prática de esportes, cabarés de variada clientela, passantes, 

residentes, etc. 

 

Reina portanto, atmosfera particular na avenida Beira-Mar, marcada por uma 

diversidade de atores que se apropriam deste lugar peculiar. A zona de praia, com 

verdadeira barreira de arranha-céus e suas praias urbanizadas, é incorporada, ora 

como perspectiva marítima - admirada a partir das janelas dos apartamentos 

luxuosos e dos hotéis; ora como lugar de realização de uma série de demandas de 

lazer e de turismo - notadamente os banhos de mar, banhos de sol, passeios, 

exercício de esporte e o trabalho de toda natureza, da prostituição à pesca, bem 

como novas atividades como restaurantes, o comércio ambulante, as atividades 

artísticas, etc (DANTAS, 2011, p. 61). 

 

Com o êxito do que significou a abertura do calçadão da Beira Mar, a prefeitura de 

Fortaleza decide por construir, em 1980, calçadões em outras praias para atender a demanda 

turística e de zonas de lazer. Foram contempladas as praias de Iracema, do Futuro e Leste 

Oeste. 

Em Iracema, o grande diferencial do que já existia na Beira Mar, eram os excelentes 

bares, com música regional, principalmente o forró, para o agrado dos turistas e os ótimos 
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restaurantes. Equipamentos que não eram tão fortes na Beira Mar, ganharam destaque em 

Iracema, o que oportunizou a vida noturna na região em detrimento do movimento matutino 

que não era tão forte devido a ausência de faixa de areia. Segundo Linhares (1992), é 

importante salientar que esse foi um calçadão construído em espaço erodido pelo mar. 

Todas essas mudanças no bairro aborreceram moradores antigos da região, que se 

incomodavam com a presença de membros das classes mais abastadas, alegando a perda de 

lugar de uma intelectualidade boêmia que ali se concentrava. Muitos se mudaram do bairro e 

os que permaneceram sofreram bastante com o barulho e o movimento indesejado altas horas 

da noite, o que facilitou a transformação do bairro em um polo de hotéis, pousadas e flats, 

além de arranha-céus residenciais, trazendo novamente o olhar de habitação da classe média 

de volta à praia de Iracema. 

Por isso, se afirma que a política de construção de calçadões que ligou diversas zonas de 

praia de Fortaleza, como Beira Mar e Iracema ao calçadão do lado oeste na avenida Leste-

Oeste, teve o intuito principal de atrair turistas e facilitar suas experiências numa cidade 

marítima. Nas décadas de 1980 e 1990, muito esforço com políticas públicas e políticas 

privadas resultou no crescimento de espaços especializados em consumo, enquanto espaços 

especializados em produção perderam o foco. Os pontos de lazer agora eram associados à 

beira do mar e a transformação dessas zonas de praia em equipamento público de 

entretenimento, produziu o fenômeno de uma cidade voltada para o mar. E, tratando-se de 

cidade marítima, é preciso analisar as mudanças de hábitos da Fortaleza que antes era focada 

no sertão e depois aprendeu a contemplar o litoral, inclusive fora da capital. 

 

3.4 Orla transmutada 

 

Segundo Campos (1989), os amantes do veraneio no Ceará, que apreciavam a calmaria 

proporcionada pela paisagem natural, observando o novo movimento nas zonas de praia, 

começaram a construir, após a década de 1970, residências secundárias em outras cidades 

litorâneas do estado, prática que substituía o hábito de manter sítios e chácaras no sertão. 

Dessa forma, fez-se necessária a construção de uma infraestrutura mínima para a 

chegada e estadia desses habitantes. Essa classe social mais abastada, acostumada às 

facilidades da capital, exige do Estado essas condições, que passa a encarar essas mudanças 

como possibilidade de progresso, mas há uma questão em relação a esse progresso.  

Essas zonas de praia do Ceará não estavam inabitadas, ao contrário, faziam parte de 

uma estratégia geográfica e política do Estado contra invasões indesejadas de estrangeiros, 
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por isso, mantinha pescadores que, além de defender o território, também exerciam atividade 

rentável para a economia. Assim, nascia um conflito, já que o veraneio faz parte de uma 

lógica de consumo completamente diferente do estilo de vida dos nativos. 

A popularização do veraneio, com grupos imobiliários que ofereciam lotes a baixo 

preço, aconteceu principalmente na região metropolitana, com o intuito de atingir maior 

parcela da população da capital. Assim, construíram “verdadeiras cidades de férias com suas 

praias totalmente urbanizadas” (DANTAS, 2011, p. 74). 

Dentre os veranistas, existiam os que eram adeptos ao veraneio de coabitação e que 

desejavam conviver com os nativos da região para experienciar outro estilo de vida e 

compreender uma diferente cultura. Esses foram aliados dos pescadores na resistência pela 

posse das terras, pescadores esses, que, simultaneamente, também buscavam se adaptar à 

lógica de consumo que se instaurava. 

No entanto, o fato é que aí aconteceu verdadeira expulsão de pescadores das zonas de 

praia, que se inseriram na sociedade de consumo como subempregados ou como 

empreendedores de atividades de lazer voltadas ao turismo, ou ainda como pequenos 

comerciantes. Paralelo a isso, a construção de CEs e BRs que ligavam a capital aos litorais 

potencializou o conflito entre praia como lugar de produção e praia como lugar de consumo. 

O segundo levou vantagem e despontou para a urbanização do litoral cearense, que a essa 

altura, na década de 1980, já intervia bastante com políticas públicas que visavam a inserção 

do estado no roteiro turístico nacional e internacional. 

Assim, percebemos uma lógica de consumo imperiosa sobre qualquer que fosse outro 

método de habitar as faixas litorâneas em Fortaleza. Dinâmica tão robusta na capital, que se 

estendeu em grande parte do litoral cearense e se entranhou nas formas de encarar, de aceitar 

e de existir na cidade da população alencarina. Se popularizou a cultura de uma relação 

monetária com a beira do mar, o que, obviamente, também se refletiu, e reflete até hoje, no 

tratamento que essa população ofereceu aos equipamentos, construções e até aos patrimônios 

que ali se ancoravam e ainda ancoram, como o nosso Edifício São Pedro. A memória e a 

história da cidade que esbarram nos interesses econômicos dos que detêm o poder. No 

capítulo seguinte, vamos passear pelo céu e inferno da existência do Iracema Plaza, o hotel-

navio alencarino. 

 

 

4. A ESTADIA  
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4.1 Rainha da Beleza, Fortaleza 

 

Na década de 1950, foi inaugurado na orla da Praia de Iracema o que na época se tornou 

o mais moderno e luxuoso hotel de Fortaleza, o Iracema Plaza, com arquitetura inspirada nas 

construções de Miami Beach4 e um formato que remetia às características de um navio que 

ancorava na beira do mar. No prédio, que no início funcionava como hotel, residência e 

comércio, existiam mais de 100 apartamentos (o que já revelava uma  

Figura 8 - Iracema Plaza Hotel, 1951. 

 

Fonte: Arquivo Nirez. 

construção bem maior do que as comuns à época), além de salas de convenções, salas de 

lazer, cafeteria, barbearia, outras formas de comércio e serviços e o conhecido Restaurante 

Panela que oferecia uma cozinha regional frequentada por personalidades nacionais na época 

de seu auge. 

Pioneiro, o Iracema Plaza foi a primeira construção na praia de Fortaleza. Em 1951, ano 

que foi entregue, era rodeado de muitos coqueiros e sua vista enxergava ainda a serra de 

Maranguape, que fica cerca de 40 quilômetros de distância do prédio. Além disso, a Praia de 

Iracema começa a ser valorizada também como atividade de lazer para banhistas em meado 

da década de 1940, quando a Barra do Ceará passa a ser área excluída pela elite fortalezense 

devido a frequência de banhistas de camadas mais pobres. Iracema começa a ser valorizada 

também com a construção de residências de veraneio. 

                                                
4 Sobre a inspiração arquitetônica, que nessa época vivia um momento de transição entre a europeia para norte-americana, e 

as influências exercidas por ela, discorrerei mais acentuadamente à frente.  
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Figura 9 - Banhistas Praia de Iracema, 1940, Iracema Plaza ao fundo. 

 

Fonte: Arquivo Nirez. 

Segundo a redação da Rádio Verdes Mares5, o Edifício São Pedro foi inaugurado 

mesmo sem ter suas obras do último andar concluídas. Na matéria, o historiador e professor 

Miguel Ângelo, conhecido na cidade como Nirez6, revela que o prédio jamais foi finalizado, 

porque seu proprietário, Pedro Philomeno Gomes7, membro de uma das famílias mais ricas e 

empreendedoras da capital, havia sonhado que no dia que terminasse a construção, morreria e 

por isso preferiu deixar a obra inacabada. Os 12 mil metros de área construída e seus 

apartamentos com 200 metros quadrados permanecem até hoje, no entanto, com outra forma 

de fascínio incorporada. Esse comportamento, muito pautado em lendas e superstições, revela 

a problemática da elite fortalezense que perseguia a modernidade, mas tropeçava em práticas 

do passado. 

O Iracema Plaza era uma construção exclusivamente voltada para o consumo das 

camadas sociais mais ricas, que em meados da década de 1950, já viviam um processo de 

evasão do centro que estava sendo ocupado pelas camadas populares. Foi daí que surgiu a 

necessidade de construção de um prédio que atendesse à burguesia em uma localização 

                                                
5 Disponível em: <http://www.verdinha.com.br/noticias/17648/com-64-anos-de-existencia-edificio-sao-pedro-

na-praia-de-iracema-tem-futuro-incerto/>. Acesso em: março, 2019. 
6 Em 1958, começou a formar, em sua própria casa, uma espécie de museu da imagem e do som, juntando 

discos, livros, revistas, fotografias, aparelhos sonoros, máquinas de registros de imagens, projetores, rótulos, 

figurinhas etc. Hoje tem um dos maiores e mais importantes acervos fonográficos do país. 
7 Atuava no ramo de usinas de algodão, têxtil, imobiliário e da industrialização do caju. A imobiliária, que 

levava seu nome, foi pioneira na implantação de hotéis turísticos e construiu, além do Iracema Plaza, também o 

Lord Hotel, muito tradicional no centro da cidade. Na imprensa é visto como um grande visionário cearense. 
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distinta, inclusive porque na época de sua inauguração estava prevista a visita do presidente 

Castelo Branco que mais tarde fez do Iracema Plaza seu local de hospedagem.  

O prédio foi citado em matérias das colunas sociais de jornais diversas vezes8 como 

palco diferenciado e singular na capital. Parte da glória conquistada pelo empreendimento 

vem do burburinho causado pelo restaurante Panela que surgiu como novidade de lazer na 

capital naquela época em que os restaurantes ficavam apenas dentro dos clubes como o Ideal, 

Náutico e Country Club. Inclusive, importante destacar que Fortaleza era a capital brasileira 

com maior número de clubes de alta categoria, que na verdade ficavam além das 

possibilidades econômicas da maior parcela da população, que para lazer só podiam contar 

com os banhos de mar, festas religiosas e comemorações em praças públicas.  

Segundo Jucá (2000), esses clubes contavam, além de tudo, com facilitações do poder 

público, como foi o caso do Náutico, inaugurado em 9 de junho de 1929 motivo de orgulho 

fortalezense e responsável pelo chavão que o classificava como “um edifício dos mais belos e 

confortáveis da América do Sul”, que solicitou empréstimo de Cr$ 400.000.000,00 

(quatrocentos milhões de cruzeiros) à união, o que hoje equivaleria a R$ 145.454,559 (cento e 

quarenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e quatro e cinquenta e cinco centavos) e ainda 

foi isento de impostos e taxas.  

O lazer das elites era sempre destacado como um ambiente de distinção, de ordem e de 

respeito e recebiam os privilégios, vantagens e regalias do Estado para que se expandisse e 

perpetuasse. O bairrismo da burguesia defendia e exaltava construções como o Náutico, mas 

esquecia que, naquela época, ainda não possuía sequer uma maternidade na capital cearense. 

Voltando ao Restaurante Panela, importa pontuar que uma nova forma de consumir o 

alimento surgiu naquele tempo e modificou o hábito dos fortalezenses que passaram a ter a 

opção de almoçar ou jantar fora de suas casas, ainda com a vista do mar que a localização do 

Iracema Plaza proporcionava. Apesar de toda glória aparente, se sabe que o restaurante 

possuía trabalhadores ilegais e menores de idade. Em entrevista ao documentário Lastro 

(2014), Lucia Helena, fala que trabalhava na cozinha e na lavação de roupas, que amava seu 

emprego porque lá aprendeu diversos serviços e porque podia conviver com uma cultura 

restrita às elites que não lhe era comum. Conta também que, em caso de fiscalização, já teve 

que se esconder atrás das caixas de leite da despensa para não ser encontrada e que tinha 

muito medo de ser pega por medo de prejudicar seus empregadores. 

                                                
8 Apresentaremos mais à frente alguns exemplos. 
9 Segundo site CoinMill, disponível em: <https://pt.coinmill.com/BRC_BRL.html#BRC=400000000>. Acesso 

em: maio, 2019. 
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Além da culinária elogiada, o restaurante também recepcionava festas e comemorações 

da alta sociedade da capital cearense, como podemos ver no prestígio dado pelos jornais nas 

figuras seguintes, o que fez o prédio se tornar “ótimo para arranjar marido”, na opinião de 

Salim Neto, entrevistado do documentário Lastro (2014) que conta a história do Edifício. 

Esses eventos foram muitas vezes comandados por Irapuan Lima, radialista e apresentador de 

televisão famoso em fortaleza que planejava festas, desfiles e até apresentações de programas 

que duravam até o dia amanhecer com presença de diversas personalidades como Augusto 

Borges (político cearense), Mauricio Accioly (da família de oligarquia no Ceará), Vanusa, 

Wanderléa e muitos outros.  

Figura 10 - Gazeta de Notícias do Ceará, 1961. 

 

Fonte: Site Fortaleza Nobre10 

 

Figura 11 - Gazeta de Notícias do Ceará, 1961. 

 

Fonte: Site Fortaleza Nobre 

                                                
10 Disponível em: <http://www.fortalezanobre.com.br/>. Acesso em: março. 2019 
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Figura 12 - Correio do Ceará, 1961. 

 

Fonte: Site Fortaleza Nobre. 

As comemorações que ficaram conhecidas na cidade, fizeram sucesso também por conta 

do ambiente que exalava o luxo e o requinte pretendidos por Pedro Philomeno Gomes. O 

comentário popular girava em torno dos detalhes da construção, todos sabiam do revestimento 

de mescla das paredes das salas e dos corredores, da elegância da decoração das mesas de 

jantar e principalmente sobre o salão de festa revestido com pedra colonial, piso de mármore e 

espelhos por todo lado. Situação que contrastava agudamente com a pobreza experienciada 

em outras partes da cidade causada principalmente pelo processo migratório do homem do 

campo para a capital, iniciado nos anos 1960, que se intensificou pela ausência do estado 

cearense em desenvolver cidades de grande porte que dividissem a população migratória. O 

emaranhado de pessoas se concentrou em Fortaleza e causou a criação de favelas que não 

tinham estrutura adequada de serviços. 
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Figura 13 - Recepção Iracema Plaza 

 

Fonte: Documentário Lastro 

Figura 14 - Quarto Iracema Plaza 

 

Fonte: Documentário Lastro 

Lúcio Brasileiro, uma das maiores referências de jornalismo no Ceará, foi convidado a 

morar no Iracema Plaza em 1966 e tornou-se algo como um gerente e conta as mais hilárias 

histórias sobre a construção. O jornalista fala do dia em que os garçons do Panela ficaram 

bêbados porque ele havia esquecido de dispensá-los em dia de reveillon; de quando teve seu 

apartamento na cobertura invadido por um noivo e seus capangas por conta de uma nota que 

havia publicado e contrariado esse homem e se viu obrigado a pular do 8º andar pela janela 

para não ser pego e foi amparado no 5º pelas telas de estender roupas e de quando 

confabularam que ele havia se suicidado após a morte da mãe porque não se encontrava em 

seu apartamento.   

Após os tempos áureos, o fim da década de 1970 trouxe a desativação do hotel, 

tornando-o apenas residencial. A causa estava na concorrência que outros empreendimentos 

impuseram no mercado hoteleiro na praia do Meireles e também na construção de casas 

residenciais aos arredores do prédio, como podemos ver na imagem a seguir. No entanto, o 

êxito do empreendimento abriu a rota da Avenida Beira Mar, que se tornou importante ponto 
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turístico e cenário para diversos outros tipos de comércios e serviços utilizados pela burguesia 

que se evadia do centro da cidade. 

Figura 15 - Orla de Fortaleza, 1976. 

 

Fonte: Site Fortaleza Nobre. 

Ainda assim, pela sua localização, imponência e história, o prédio continuou a ser 

bastante procurado por pessoas que se tornaram inquilinas ou proprietárias e passou a chamar-

se Edifício São Pedro e não mais Iracema Plaza Hotel como antes. Nesse período, 

funcionavam muitos comércios no térreo, disponíveis para moradores e passantes, como 

cafés, salões de beleza e lojas telefônicas. 

A deterioração da construção e falta de investimento da família Philomeno Gomes 

afastou investidores e moradores que buscaram outras residências. Segundo o documentário 

Lastro, já nos anos 2000, muitas famílias receberam o comunicado da prefeitura de que 

deveriam desocupar os apartamentos porque o prédio seria reformado. Algumas resistiram, 

outras acataram a decisão. 
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Figura 16 - Edifício São Pedro, anos 2000. 

 

Fonte: Jornal O Povo 

O processo de tombamento do Edifício São Pedro encontra-se incompleto. No início da 

escrita desse texto, em 2019, duas famílias ainda residiam no prédio, hoje, mais nenhuma 

mora no antigo Iracema Plaza. Em entrevista realizada em 201611, os moradores do prédio 

afirmavam que as condições de moradia são insustentáveis e culpavam a prefeitura de 

dificultar muitas vezes o acesso ao abastecimento de água e energia. Para os proprietários, o 

intuito é obstaculizar a permanência no prédio, obrigando os moradores a aceitarem o acordo 

proposto. 

Logo após a declaração de tombamento, veio a proposta de reforma para que a 

construção se torne novamente um hotel que conserva a fachada que, por leis do patrimônio 

público não pode ser alterada, e imploda o miolo para que uma torre de 95 metros seja 

erguida. Em matéria online, o Jornal O Povo publicou uma reprodução de como ficaria o 

prédio após a reforma proposta. 

                                                
11 ALVES, Virna. Gaiola dos Pombos: Um estudo acerca das potências do Edifício São Pedro em Fortaleza. 

2016. 85 f. Monografia Comunicação Social (Publicidade e Propaganda) - Universidade de Fortaleza, 

Universidade de Fortaleza, Ceará, 2016. 
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Figura 17 - Reforma do Edifício São Pedro. 

 

Fonte: Jornal O Povo Online12 

Segundo matéria do jornal O Povo, divulgada em setembro de 2018, em 11 de janeiro 

de 2006, o Edifício São Pedro foi tombado provisoriamente como patrimônio da cidade após 

decreto municipal. Em 10 de setembro de 2015, por unanimidade, teve seu tombamento 

aprovado pelo Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural de Fortaleza 

(Comphic) e em 2016 tem a proposta revista para que haja a possibilidade de construção de 

uma torre com altura maior que a prevista anteriormente. Em 20 de setembro de 2018, a 3ª 

Promotoria de Justiça do Meio Ambiente e Planejamento Urbano entra na Justiça com ação 

civil pública contra o Município pedindo a suspensão de projetos de reforma ou demolição do 

prédio. 

Ainda segundo o jornal, a ação se fez necessária porque, mesmo após cinco anos da 

decisão do Comphic, o Edifício ainda não foi tombado pois falta a validação do Executivo 

Municipal. Por lei, o processo de tombamento só pode ser finalizado com a assinatura do 

prefeito. Percebendo o impasse, o Ministério Público do Ceará quer impedir que o projeto de 

construção de um hotel, que já circula oficialmente13, realize modificações inadequadas no 

prédio.   

                                                
12 Disponível em: 

<https://www20.opovo.com.br/app/opovo/cotidiano/2016/02/02/noticiasjornalcotidiano,3570032/edificio-sao-

pedro.shtml> Acesso em: abril, 2019. 
13 Mais à frente apresentaremos entrevista com membros da SEUMA ( Secretaria Municipal de Urbanismo e 

Meio Ambiente). 
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Então, para compreender a contemporaneidade que envolve o prédio, depois de 

pontuados os aspectos principais de sua trajetória, penso ser necessário discutir sua construção 

em uma área diferente de onde costumeiramente se erguiam empreendimentos importantes 

como o hotel. Entender por que se inicia essa evasão do centro, área mais urbanizada da 

cidade, e que leva o Iracema Plaza Hotel à Praia de Iracema. 

 

4.2 Centro com destino à beira do mar Iracema 

 

Para iniciar, é importante trazer Villaça (2001) para a explicação do que significa 

espaço intra-urbano no Brasil, que é geralmente o espaço que concentra grande número de 

comércios e serviços. O autor explica que essa localização urbana é determinada por dois 

principais atributos, que são: a presença de uma rede de infraestrutura (esgoto, energia, 

pavimentação...) e a possibilidade de transporte de mercadorias, deslocamento humano e de 

comunicação. O deslocamento de pessoas de um ponto a outro indicará também os caminhos 

da estruturação do espaço intra-urbano, carregando consigo as facilidades proporcionadas pela 

infraestrutura. Então, “Na pior das hipóteses, mesmo não havendo infraestrutura, uma terra 

jamais poderá ser considerada urbana se não for acessível – por meio do deslocamento diário 

de pessoas – a um contexto urbano e a um conjunto de atividades urbanas” (VILLAÇA, p. 23, 

2001). Onde as pessoas estão, estarão também as possibilidades. 

E são essas possibilidades que caracterizam a produção do espaço urbano, produção 

essa que não é necessariamente seus utensílios (como os prédios, as praças ou as ruas), mas 

sua localização. Não foi o Iracema Plaza, isoladamente, que tornou urbano aquele espaço, mas 

os aparatos que permitiram a acessibilidade de pessoas e mercadorias. Assim surge a 

localização Praia de Iracema, como já havia a localização Centro e mais tarde as demais 

localizações de Fortaleza. Essas localizações, na verdade, significam as relações de um ponto 

com todos os demais. 

Para nós, o importante é pensar como foi produzida a localização Praia de Iracema para 

a construção do Iracema Plaza, quando naquela época o padrão o levaria a ser erguido no 

Centro. Segundo Bezerra (2008), foi sob o viés do desenvolvimento urbano, almejado pela 

burguesia, que em 1927 a Praia de Iracema foi ligada ao Centro por meio de um sistema de 

avenidas. Essa era uma expansão da urbe que denotava intensa segregação sócio-espacial, 

pois a população havia crescido cerca de 50% e a fuga das elites tinha a intenção de se 

distanciar da vizinhança indesejada, que seria o proletariado em geral. Nessa época há um 
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grande esforço em função da urbanização já vista fora do país, com nivelamento das calçadas, 

uso de meios-fios de pedra, pavimentação das ruas e iluminação elétrica em locais públicos. 

Villaça (2001) conta das grandes transformações socioeconômicas nacionais que 

ocorreram e que fizeram da promoção imobiliária fator decisivo na reestruturação urbana. A 

dinâmica empresarial que rege o mercado imobiliário concentra-se na renovação dos núcleos 

urbanos para obtenção de lucros, por isso, elitizar e segregar algumas áreas faz parte dos 

processos que geram esse lucro. A situação que existe na época da construção do Iracema 

Plaza Hotel é a de criação de um novo centro urbano habitável pela burguesia, já que as 

camadas populares estavam se apoderando do Centro. 

Citando Castells (1994), Villaça (2001) explica que por centro urbano entendemos que: 

 

Constitui-se de uma infra-estrtura de telecomunicações, comunicações, serviços 

urbanos e espaço para escritório, baseado em instituições tecnológicas e 

institucionais. Ele prospera a partir do processamento de informações e funções de 

controle. Ás vezes é complementado por instalações de turismo e viagens. Ele é o nó 

do espaço de fluxo que caracteriza o espaço dominante das sociedades 

informacionais (CASTELLS apud VILLAÇA, 2001, p. 30). 

 

A reestruturação desses centros urbanos tem conexão clara com a posição hierárquica 

que a cidade ocupa no ranking econômico, por isso, quanto mais baixo seu posicionamento, 

mais tradicional tenderá a ser sua estrutura urbana com áreas residenciais e comerciais antigas 

e consolidadas. O contrário ocorrerá com cidades mais favorecidas economicamente, onde a 

dinâmica de reestruturação urbana será mais intensa.  

No entanto, explica Villaça (2001), nem sempre uma alteração no espaço significa uma 

reestruturação. Para que seja configurado reestruturação, é preciso que seja alterado a 

natureza, a classe social que ocupa aquela área e a localização do espaço. Dessa forma, não 

foi apenas a construção do Iracema Plaza fora do Centro que caracteriza um processo de 

reestruturação urbana, mas sim toda a situação de saída da burguesia e ocupação das camadas 

populares no Centro. Esse movimento das classes não tem como único responsável o mercado 

imobiliário. Importante motivador também foi o mercado automobilístico que com sua 

implantação acarretou nova mobilidade territorial propiciada pela difusão do automóvel entre 

as classes sociais mais ricas que agora podiam morar em locais mais distantes de seus lazeres 

e de seus ofícios. 

Dito isso, podemos refletir acerca de quais metamorfoses socioeconômicas são 

relevantes para se manifestarem em forma de reestruturação urbana. Villaça (2001), acredita 

que “Passam pelas estratificações sociais; pelo desnível de poder econômico e político entre 
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as classes em nossas metrópoles; passam pela dominação que se dá por meio do espaço 

urbano” (VILLAÇA, 2001, p. 33). Ou seja, a segregação social associada ao poder 

econômico, são poderosos fatores influentes nos caminhos em que as metrópoles brasileiras 

irão se desenvolver. A luta de classes é a força que dá curso a estruturação do espaço, cada 

grupo busca a apropriação diferenciada das vantagens e desvantagens do espaço construído e 

os grupos com maior domínio também se beneficiam da segregação espacial produzida. O 

grupo dominante, com sua apropriação diferenciada, detém os privilégios locacionais. 

Esses privilégios locacionais existem porque o espaço urbano é produzido por meio do 

trabalho que por sua vez também produz um valor, valor esse que é produzido pela 

aglomeração, pela localização, que no mercado equivale ao preço da terra. E é papel do 

capitalismo fazer o possível para transformar esse produto do trabalho em mercadoria. Por 

isso, citando Lefebvre (1974), Villaça (2001) explica: 

O adquirente do espaço continua a adquirir um valor de uso. Qual? Ele não compra 

apenas um volume habitável, permutável com outros... O adquirente é detentor de 

uma distância, aquela que interliga sua habitação a lugares, os centros de comércio, 

trabalho, de lazer, de cultura, de decisão. Aqui o tempo entra novamente em cena 

(LEFEBVRE apud VILLAÇA, 2001, p. 73). 

Comprando a localização, o adquirente tem poder sobre o tempo que gastará se 

deslocando na urbe, tempo que também significa custos e desgastes para todos que habitam 

esse imóvel. Além de também, em certo nível, ter poder sobre as acessibilidades que definem 

as centralidades. A acessibilidade aponta a quantidade de trabalho que foi investida na 

produção daquele lugar, e é esse tipo de poder que diferencia o adquirente que tem privilégios 

financeiros de quem não os tem. 

Então, se faz necessário reconhecer que a renovação na estrutura urbana é um processo 

fruto da intercessão de variadas forças que precisam ser analisadas a partir de suas 

intensidades e origens, o resultado delineia a mudança em determinada direção. Infraestrutura, 

localização (naquela perspectiva que vimos anteriormente), influência do capital e cultura, são 

algumas das principais forças que atuam nas direções do movimento de reestruturação. 

Mas então, como essas forças podem ter atuado para que o movimento de produção do 

espaço urbano fosse levado à Praia de Iracema e erguido o empreendimento Iracema Plaza 

Hotel?  

Segundo Villaça (2001), nenhuma área é centro, torna-se, como resultado do processo 

das forças que citamos acima. A aglomeração contemplada nos centros tem como força 

produtiva a cooperação entre os indivíduos, o que minimiza o desgaste físico e mental 

despendido no trabalho. O desgaste típico das aglomerações urbanas é o deslocamento 
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necessário aos indivíduos que precisam produzir, no entanto, “Toda aglomeração 

desenvolvida precisamente para gerar a aproximação, gera afastamento (VILLAÇA, 2001, p. 

238). ” E esse alguém que é obrigado a se afastar é definido nas cidades contemporâneas 

capitalistas pelo mercado que se interessa pela desocupação das camadas populares. Esse 

movimento contraditório que necessita aglomerar ao mesmo passo que faz excluir, gera o 

centro de aglomeração. 

O centro surge, então, a partir da disputa de controle do tempo e da energia gastos nos 

deslocamentos dos indivíduos, por isso supera outros pontos em questão de valor de uso, que 

é o trabalho lá cristalizado. Esse valor material é a fonte de seu valor simbólico, é a relevância 

que a comunidade dá a ele que o torna centro. Contudo, não é correto dizer que a dominação 

do centro se deseja apenas por otimização do tempo de deslocamento, o domínio do centro é 

também o domínio de uma simbologia que muito é valorizada pelas elites urbanas. 

Atualmente, há uma inclinação no Brasil ao distanciamento do centro por parte das elites, 

porém, o distanciamento ainda é expressivamente menor quando comparado a proximidade.  

E isso ocorre porque há um fenômeno comum às elites urbanas. Mesmo quando as 

camadas de alta renda se deslocam, levam o centro a se deslocar em sua direção, 

neutralizando os efeitos que a distância traria para as elites, seguindo o caminhamento dos 

bairros residenciais de alta renda. Essa produção do espaço urbano nas cidades do início do 

capitalismo nos séculos XVII, XVIII e XIX é marcada pela forte intervenção do Estado que 

buscava enaltecer sua burguesia a todo custo, enquanto as cidades tipicamente capitalistas, do 

fim do século XIX, tem sua produção do espaço urbano exercida principalmente pelo 

mercado imobiliário.  

Segundo Villaça (2001),  a cidade tipicamente capitalista, existe sob o mecanismo de 

mercado, prevalecendo as transações imobiliárias e com menor intervenção do Estado, que 

age como regulador da iniciativa privada, o que aponta uma urbe mais sóbria, com menos 

artigos de embelezamento como fontes e estátuas. Os centros dessas cidades não enaltecem 

nem Deus, nem o Estado, se curvam ao capital. 

E o que fica para a sociedade em que vive na cidade dos deuses do dinheiro? Sem 

templos, monumentos e igrejas com papel de destaque para os indivíduos, uma maciça crise 

de identidade manifesta-se.  

Essa é uma crise que tem seu reflexo inclusive na “decadência” do centro, tão relatada 

por leigos e especialistas para justificar a queda no número de empregos e na quantidade de 

construção de edifícios. No entanto, é crucial salientar que mesmo declinando em termos 
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absolutos e relativos, os centros ainda possuem a maior concentração de empregos de nossas 

metrópoles. 

Quando os centros pertenciam majoritariamente às camadas de alta renda, apenas a 

burguesia era público alvo para os comércios variados que lá existiam, além do que a maioria 

dos indivíduos das classes ricas trabalhavam no centro. Porém, entre as décadas de 1950 e 

1960, as transformações dos centros principais são consequência do abandono das camadas de 

alta renda. O centro começou a ser abandonado como local de compras e serviços, por essa 

parcela da população e depois também como local de empregos. Não necessariamente o 

centro deixou de ter os empregos e a renda que tinha, mas outras partes da cidade começaram 

a sediar novos.  

Os subcentros que, segundo Villaça (2001), são uma aglomeração equilibrada e 

diversificada de comércio e serviços, começaram a surgir por todo o país causando a 

diminuição da importância dos centros principais e oferecendo para as camadas de alta renda 

outras áreas de comércio e serviços como lojas, consultorias, cinemas, restaurantes, bancos, 

profissionais liberais, diversão, etc. Esse esvaziamento do centro tem forte amparo do Estado 

que construiu fóruns, prefeituras e outros aparelhos da administração pública em bairros 

residenciais nobres e nos novos centros. 

Nesse processo, a Praia de Iracema se firmou também como local de lazer, com 

balneários que tinham serviços de bar, local para troca de roupa, aluguéis de roupas de banho 

e guarda volume. Alguns dos mais conhecidos locais de lazer, além do Restaurante Panela, 

foram o Praia Clube, o América Jangada Clube, o Clube dos Americanos, ou United States 

Organization, que recebeu grande notoriedade devido sua estética, e o Estoril, muito 

frequentado pela boemia artística-intelectual da cidade durante a década de 1950, segundo 

Jucá (2000). 

O processo conhecido como “decadência” do centro é na verdade o abandono das elites 

e tomada pelas camadas populares, o que, na minha pesquisa, é visto como a tomada pela 

maioria da população, não há decadência. Sendo os populares maioria, o centro finalmente 

passa a ser do povo, finalmente se torna centro de verdade da cidade e de grande parte da 

população. 

Em contraponto ao movimento de tomada do centro pelas camadas populares, está o 

Estado que teve forte papel na construção e desenvolvimento desses subcentros para 

comodismo das camadas ricas, que a essa altura também já desfrutavam do aumento da 

acessibilidade aos automóveis que ampliaram o poder de mobilidade na urbe. Além de que o 

Estado também contribui com tal processo com a não ação, na medida em que deixa a área 
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central sem um plano de intervenção e investimentos. O aumento do poder de locomoção 

libertou as pessoas mais privilegiadas da prisão do espaço, o raio territorial de ação dos 

indivíduos se estendeu e onde há mais acesso a transportes (dos tipos variados, inclusive 

automóvel), há mais valorização por parte do mercado imobiliário e o que acontece onde 

chega o capital imobiliário é uma transformação do espaço urbano norteada pelos desejos da 

alta renda.  

Assim, o deslocamento do capital imobiliário define o que se preserva e o que se deixa 

ruir e já que há um distanciamento do centro principal dos investimentos desse capital, Villaça 

(2001) conclui: 

Os edifícios do centro tradicional, abandonados, perderam seu valor imobiliário e 

foram deixados deteriorar. Assim, ao contrário do que essas classes afirmam, foi seu 

abandono que fez com que os edifícios se deteriorassem, pois não compensava mais 

mantê-los. Não foi a deterioração que provocou o abandono (VILLAÇA, 2001, p. 

282). 

Daí, pode se pensar a respeito da escolha de erguer um empreendimento como o 

Iracema Plaza na década de 1950 em um local diferente do centro tradicional da cidade de 

Fortaleza, como um indício, uma pista do que as camadas de alta renda e seus desejos de 

distinção provocariam de transformações na malha urbana.  

Pierre Bourdieu (2007), fala que esse desejo de distinção se insere no esquema de 

consumo de bens que pressupõe um trabalho de apropriação, onde o consumidor também se 

torna produtor do produto a partir do mérito que dedica a ele mediante um trabalho de 

identificação e decifração. De acordo com a posição social ocupada pelo agente consumidor, 

que emprega valor a determinado objeto (ou atividade, ou serviço, etc.), se posicionará 

também o produto. A atmosfera que envolve o bem consumido, o capital econômico e cultural 

detido por ele e ainda as satisfações que ele proporciona, tem relação direta com a trajetória e 

as experiências do consumidor adquiridas com o tempo. 

No entanto, esses objetos de consumo, para Bourdieu (2007), não são objetivos e 

pragmáticos, não possuem um significado único e singular. O mesmo produto, na verdade, 

possui variadas traduções dependendo do gosto do consumidor e, é esse gosto, que tem direta 

relação com a nossa capacidade de discernir nossas preferências.  

A variação dessas preferências, para o autor, acontece necessariamente segundo as 

condições econômicas e sociais do agente, ou seja, segundo sua condição de classe que se 

ocupará em desenvolver no indivíduo uma incorporação inconsciente das estruturas da 

sociedade, fazendo com que essa sociedade se reproduza no sujeito. Essa estrutura 
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estruturante, como chama o autor, se manifesta por meio de algo que parece ser uma escolha 

sem motivo, aleatória, pessoal: o gosto. 

As preferências em educação, mídia, arte, política, música e esporte foram inculcadas 

pelo nível de instrução e pelo volume de capital acumulado, esses foram transmitidos pelos 

diplomas adquiridos e pela herança familiar. Aquilo que fazemos com o que nos foi incutido, 

que é nosso capital incorporado, designa nossos gostos e compõe o habitus, o princípio 

gerador e classificador das práticas que está na base das distinções. 

Segundo o autor, é por isso que uma mudança social complexa e profunda é tão 

improvável, ou laboriosa. É que as estruturas da sociedade se reproduzem no indivíduo, em 

sua mente e em seu corpo, por inércia e para que haja uma transfiguração nos modos de 

existir, seria necessária uma complexa e grandiosa mudança nas próprias estruturas, situação 

que pode se tornar realidade, por exemplo, quando o agente desenvolve uma consciência 

crítica acerca dessas estruturas que o envolvem. No entanto, desenvolver essa consciência 

crítica também significa viver em desconforto já que entrará em frequente conflito com o 

inconsciente muito antes cooptado pelas estruturas. Por isso, Bourdieu (2007) afirma que não 

há total liberdade das estruturas, há uma eternização do arbitrário, porém, não descarta a 

possibilidade: 

 

Não é ao acaso que os indivíduos se deslocam no espaço social: por um lado, porque 

eles estão submetidos – por exemplo através de mecanismos de eliminação e de 

orientação – às forças que conferem sua estrutura a esse espaço; e, por outro, porque 

sua inércia própria, ou seja, suas propriedades, cuja existência pode ocorrer no 

estado incorporado, sob a forma de disposições, ou no estado objetivado, por meio 

de bens, títulos, etc., opõe-se às forças do campo. A determinado volume de capital 

herdado corresponde um feixe de trajetórias praticamente equiprováveis que levam a 

posições praticamente equivalentes – trata-se do campo dos possíveis oferecido 

objetivamente a determinado agente; e a passagem de uma trajetória para outra 

depende, muitas vezes, de acontecimentos coletivos (guerras, crises, etc.) ou 

individuais (encontros, ligações amorosas, privilégios, etc.) descritos, comumente, 

como acasos (felizes ou infelizes), apesar de dependerem, por sua vez, 

estatisticamente, da posição e das disposições daqueles que vivenciam tais eventos. 

(BOURDIEU, 2007, p. 104) 

 

Agora, voltando a questão do gosto e das práticas por ele reguladas, nosso gosto é então 

o operador prático que transforma os objetos que consumimos em símbolos distintivos que 

expressam nossa posição de classe, o que nem sempre é necessariamente um movimento 

totalmente consciente. Isso tudo é o habitus, nossos gostos que controlam nossas práticas. É a 

herança de gerações que se transforma em modo de existir, pensar, classificar, julgar e 

consumir, reproduzindo determinadas regularidades.  
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Por isso, as práticas culturais incentivadas principalmente pela herança familiar e pelo 

capital (cultural, simbólico, econômico e político) inculcado na escola legitimam o que será 

de gosto da classe popular, da classe média ou da classe rica. E o gosto é, além daquilo que se 

admira e se deseja, também aquilo que se repudia e se despreza, a partir da lógica de poder a 

qual o indivíduo foi submetido desde a infância. É esse gosto que define os encontros sociais 

e as aquisições possíveis para determinados agentes, pois age no princípio das afinidades, do 

que há em comum, fortalecendo dessa forma as hierarquias seculares. Habitus é, então, a 

interiorização da exterioridade e também é, simultaneamente, diferenciador e unificador. 

Diferenciador porque aponta o lugar de si e o lugar do outro e unificador porque agentes 

expostos aos condicionantes das mesmas posições sociais irão ser favoráveis a estratégias 

similares. 

Assim, o entendimento e o consumo de bens culturais ocorrerão de modos distintos nas 

diferentes classes sociais. A sociedade acredita que há uma forma legítima de manusear ou de 

se portar diante de determinados capitais culturais ou econômicos. Como quando o popular 

ascende economicamente, mas permanece sendo evitado pelos ricos "de berço" por não ter o 

domínio considerado correto de determinada prática, ou quando o indivíduo da classe mais 

rica adentra o morro (no Rio de Janeiro, por exemplo) para uma festa de samba e é 

desdenhado pela forma como dança. Porém, acho necessário ressaltar que as duas formas de 

desprezo possuem cargas simbólicas muito diferentes. Tratando-se de questões de gosto 

dentro de uma perspectiva capitalista, é evidente que a forma de percepção de bens culturais 

próprios das camadas mais ricas também significa uma forma de dominação sobre as camadas 

populares. 

Para Bourdieu (2007), as camadas populares sofrem com um sentimento de impotência 

diante da dominância econômica e cultural das elites e, em contrapartida, desejam se apropriar 

de sua cultura absorvendo e resiginificando. Essa dominância da cultura erudita (própria das 

classes mais ricas) é reforçada pela sociedade por meio das estruturas dos sistemas de ensino, 

dos meios de comunicação e das instituições em geral.  

Há ainda outro aspecto relevante de que, segundo o autor, os gostos (e 

consequentemente as práticas) das classes populares são pautados majoritariamente pela 

necessidade, seguindo uma estética mais pragmática e funcional, ao passo que as camadas 

ricas se utilizam do gosto enquanto forma. Então, desenvolvemos nossos gostos e preferências 

em conformidade com padrões de classificação que foram incutidos na nossa origem social, a 

partir daí avaliamos nossas opções e realizamos nossas escolhas pautadas de acordo com as 

chances de êxito.  
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Segundo Bourdieu (2007), o que caracteriza essas classes são critérios oficialmente 

estabelecidos como idade, sexo, origem social ou étnica, etc. que estruturalmente relacionados 

entre si, conferem valores a cada uma dessas propriedades. É o que o autor chama de capital 

objetivado, que é aquilo que nos dão por meio da herança familiar, que de certa forma 

nascemos com ele. Porém, esses são parâmetros que podem ser dissimulados em certas 

situações como seleção de emprego, ou entrada em ambiente privado, para esconder que, na 

verdade, exigir determinado diploma, significa exigir determinada origem social, ou exigir 

determinada habilidade, significa exigir determinado sexo. 

Daí, segue-se que a posição e a trajetória individual não são, do ponto de vista 

estatístico, independentes na medida em que nem todas as posições de chegada são 

igualmente prováveis para todos os pontos de partida: eis o que implica a existência 

de uma correlação bastante forte entre as posições sociais e as disposições dos 

agentes que as ocupam ou, o que vem a dar no mesmo, as trajetórias que levaram a 

ocupá-las e que, por conseguinte, (...) faz parte do sistema dos fatores constitutivos 

da classe. (BOURDIEU, 2007, p. 104) 

Por isso, agentes diferentes também traçam trajetórias diferentes, porque as 

possibilidades existentes entre o capital de origem (berço/escola) e o capital de chegada 

(posição social na fase adulta) determinam a referência de sentido da carreira social. Dessa 

forma, o habitus é produzido na relação entre duas capacidades: a de produzir práticas 

classificáveis e a de diferenciar e apreciar essas práticas. Por exemplo, quando uma elite 

decide se afastar do centro de Fortaleza para morar num dos apartamentos do Iracema Plaza 

Hotel, ou ainda quando decide consumir no restaurante Panela, essa elite na verdade está 

reproduzindo valores e padrões de comportamento e hábitos de consumo aos quais foram 

ensinados ao longo da vida. 

 E é nessa relação que se constitui o espaço dos estilos de vida, o campo social, espaço 

que é configurado por um sistema de sinais distintivos onde as opiniões diferentes de agentes 

que ocupam posições sociais também diferentes, são capazes de demonstrar a vontade de 

conservar ou preservar o espaço. 

Esse campo social é local de embate, de disputa de interesses com regras 

preestabelecidas que refletem relações de poder capazes de expor as desigualdades de 

distribuições de capital cultural, econômico, simbólico e político. As disputas se dão em 

decorrência da necessidade de apreensão de capitais que significam mais privilégios dentro da 

estrutura das relações. O agente que ascende profissionalmente alcança também uma posição 

social superior que, supostamente, prevê o acúmulo de determinado capital cultural que será 

reconhecido pelos membros daquele campo que participa. Então, se trata de um espaço 

abstrato de posições e relações onde os agentes específicos atuam buscando troféus onde o 
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valor é restrito daquele campo, obedecendo regras válidas somente para aquele campo, 

seguindo estratégias que só fazem sentido naquele campo e disputando um capital de 

notoriedade e prestígio exclusivo daquele campo. Então, ser proprietário de um apartamento 

no Iracema Plaza, ou ser frequentador do restaurante Panela, confere ao agente também a 

propriedade de um troféu admirado pelo seu meio social. 

Assim, existe uma legitimidade exigida para participar das disputas, visto que, esse 

embate define o nobre e o desprezível, o sagrado e o profano, dinâmica que produz a 

segregação da sociedade. 

Essa segregação não ocorre necessariamente de forma tão evidente quanto se imagina, 

as práticas segregacionistas são sutis, imbricadas em hábitos, comportamentos, opiniões e até 

mesmo em políticas públicas e na ausência do Estado que acaba por legitimar determinadas 

situações de marginalização de agentes. O acesso restrito de determinadas camadas da 

sociedade a espaços de moradia privilegiados, acaba por obrigar pessoas que não possuem o 

capital econômico necessário e que não são desejadas ali, a ocuparem moradias distantes dos 

centros e locais de trabalho e que configuram um modelo habitacional distinto e sem os 

mesmos recursos e condições. 

O Estado falho e antidemocrático que não proporciona direito igualitário de acesso à 

cidade, distribui moradias que não obedecem um critério de mix social, pelo contrário, busca 

preservar espaços mais privilegiados aos ricos e era assim que se configurava o Iracema Plaza 

Hotel em sua origem.  

Quando erguido em um bairro diferente e sob influência arquitetônica diferente da 

europeia (típica da época), o atual Edifício São Pedro, na verdade, conta uma história 

sintomática sobre a crise de identidade das cidades modernas, nesse caso, de Fortaleza. 

 

4.3  Cultura de retalhos 

 

A capital alencarina, Segundo Ponte (2000), passa por um processo europeizador por 

volta de 1860, quando é palco da chegada da civilização. Essa civilização significa 

modernidade e progresso. É a Belle Époque fortalezense, expressão que sugeria mudanças 

socioculturais como as que aconteceram na França e teoricamente compreendia uma era de 

avanços tecnológicos e científicos capazes de beneficiar a vida de todas as camadas sociais. A 

Belle Époque francesa se tratava de mudanças na arte, no espaço urbano, no que se 

denominava belo. Porém, a essência e o espírito da era europeia jamais se traduziram em 
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Fortaleza, o que ocorreu realmente foi uma adaptação na cidade que encarava duros hábitos 

segregacionistas comandada pelas elites. 

Segundo Ponte (2000), a ideia das elites para a Belle Époque alencarina era civilizar e 

domesticar aqueles que não se enquadrassem nos novos padrões estabelecidos. Para isso 

também foram criados mecanismos de controle próprios para que a Paris cearense não se 

tratasse apenas de novos apetrechos e reformas urbanas, mas também da higienização dos 

hábitos considerados rudes de seus moradores. Enfatizando que todos esses parâmetros eram 

impostos pela burguesia. 

Os mecanismos de controle mais representativos da repressão dessa era, dentre as várias 

formas encontradas pelas camadas mais ricas, foram a construção dos hospitais Lazareto da 

Lagoa Funda e a Santa Casa de Misericórdia que higienizaram e "zelaram" pela saúde 

pública, com foco nos pobres que eram tidos como a principal forma de propagação de 

doenças a insalubridades em geral na capital. Assim, os indesejados eram afastados do 

perímetro central que era o lugar-foco do desenvolvimento. 

Para disciplinar o crescimento da cidade e copiar o modelo parisiense, o governo do 

Estado decide pela contratação do engenheiro e arquiteto Adolfo Herbster que desenvolve 

para a capital a Planta Topográfica de Fortaleza e Subúrbios e aperfeiçoa (diante as exigências 

do Estado) o planejamento urbano feito anteriormente por Antônio José Silva Paulet, em 

1818, que organizou a cidade de forma ortogonal e enxadrezada, puxando para o estilo 

quadrangular, como essencialmente permanece até hoje: 

Com seu plano de retificação e de expansão disciplinada. As vias públicas passaram 

a obedecer um sistema, cortadas em ângulo reto e os prédios mudaram 

gradativamente a sua estrutura de taipa para a alvenaria de tijolo, mas ainda eram 

baixos e sem frontões ou cornijas. De beiral liso, como se dizia (GIRÃO, 2000, p. 

21) 

A contribuição de Adolfo Herbster consistiu em levar alinhamento de ruas até a 

periferia para que o trânsito de pessoas e mercadorias acontecesse de forma mais fluida. Além 

de cuidar das esquinas para que a capital se configurasse de forma que a vigia contra revoltas 

e distúrbios também ficasse mais eficaz, totalmente inspirado nas reformas de Paris: “A linha 

reta procura abolir o acaso” (MATOS, 1994, p. 45). Com avenidas mais largas e simulações 

de boulevards, construções típicas da França, tudo que existia antes no perímetro central foi 

reformado ou destruído. Essa reforma na cidade salientava a estreita relação entre estilização 

urbana e ordem pública, já que as reformas tinham explícito intuito de controlar mais 

severamente a população, principalmente a população mais pobre.  
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Figura 18 - Planta Exata da Capital do Ceará, 1859, de Herbster, antes do seu alinhamento de ruas até a periferia 

 

Fonte: Instituto do Ceará 

 

Figura 19 - Planta de Fortaleza e Subúrbios, 1875 

 

Fonte: Arquivo Nirez 

Segundo Silva Filho (2001), nesse meio tempo, em 1870, foi lançado o Código de 

Postura que exprimia a obsessão higienista e a forte interferência da cultura europeia nos 

costumes das elites alencarinas, que proibia, sob pena de multa e até prisão, “pessoas de se 

banharem à luz do dia no corrente da rua do Poço, na lagoa do Garrote (atual Parque da 

Liberdade), Pajeú e outros lugares expostos às vistas dos viandantes, ou de quem estiver em 

casa” (SILVA FILHO, 2001, p. 99). 

Em 1880, copiando o modelo de Paris, Fortaleza construiu cafés que reuniam 

intelectuais para conversar e celebrar. Foram quatro, no estilo chalet (estilo próprio da 
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arquitetura francesa) todos na Praça do Ferreira no Centro da cidade, que era o local de 

partida e chegada dos bondes e onde estavam os principais comércios da cidade. 

Figura 20 - Praça do Ferreira, Café Comércio 

 

Fonte: Site Fortaleza em Fotos14 

Foi em um desses cafés, segundo Ponte (2000), o Café Java, que nasceu a irreverente 

agremiação literária chamada Padaria Espiritual, composta por poetas e loucos como Antônio 

Ferreira Lafayette, Raimundo Varão, William Peter Bernard, Virgílio Brandão, Carlos 

Gondim, Eutímio Lopes e Mário da Silveira. A agremiação satirizava o incessante 

"afrancesamento" da população que se sentia culta por vestir roupas francesas e por usar 

expressões francesas. Simultaneamente, surge também outro contramovimento que ficou 

pejorativamente conhecido como Ceará Moleque, que reunia aqueles que ridicularizavam esse 

desejo exacerbado de ser Paris e o faziam com criatividade, originalidade e inteligência, 

satirizando o modelo progressista afrancesado instalado na capital. Os adeptos mais 

conhecidos do Ceará Moleque foram os poetas e boêmios da agremiação Padaria Espiritual. 

De certa forma, esse movimento satirizado de si próprio existe até hoje na forma de fazer 

humor do cearense. Nosso povo encontrou nesse deboche de si sua configuração característica 

e esse traço da personalidade do cearense tornou-se um estereótipo reproduzido ainda hoje, se 

incorporando assim, ao imaginário das pessoas. 

O grupo detestava publicamente padres, alfaiates e a própria polícia. Tinha o intuito de 

ser escandaloso e famoso, com repercussão nacional, além de odiar a burguesia e suas 

imitações preguiçosas e chulas de referências estrangeiras. Segundo Ponte (2000, p. 177), “era 

                                                
14 Disponível em:http://www.fortalezaemfotos.com.br/ . Acesso em: março, 2019 
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debochada e crítica, sem perder jamais o bom humor, a Padaria incomodou burgueses e 

autoridades constituídas, chegando a ser vigiada por um delegado presente a várias de suas 

reuniões.” 

Figura 21 - Jornal O Pão, 1892, Padaria Espiritual 

 

Fonte: Livro “Uma Nova História do Ceará” 

Eram hilários e comprometidos em chocar a população com performances públicas e 

com seu jornal O Pão (figura 14). Eram denunciadores do que chamavam de podridão por 

detrás do processo modernizador e progressista de influência francesa. Segundo Ponte (2000), 

porém, foi um movimento efêmero, durando apenas seis anos, de 1892 a 1898, no entanto, 

cumprindo o prometido de fazer burburinho e deixar adeptos. Nesse espaço de tempo, 

conseguiram despertar na população um sentimento questionador do que realmente estava 

acontecendo na capital: 

 

Excêntricos, singulares e ensandecidos em uma sociedade que se pretendia racional, 

os poetas-boêmios assumiam todas as pulsões dionisíacas que latejavam em seus 

tenros espíritos. Topando acasos e provocando surpresas, desafiando normas sociais 

e padrões morais, virando a cidade pelo avesso, atiravam-se de corpo e alma, em 

agradável desespero, na poesia e na vida boêmia. Muitos morreram cedo, um 

cometeu suicídio; um outro, homicídio – nenhum deixou de ser poeta. (PONTE, 

2000, p. 175) 
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No ano de 1912, segundo Ponte (2000), acontece o declínio do governo Accioly no 

Ceará. A oligarquia aciolina acontecia sob forte autoritarismo e se manteve por 16 anos com 

fraude eleitoral, voto de cabresto, nepotismo e desvio de verbas, além de espancar 

adversários, fechar jornais que se opunham e reprimir trabalhadores, tudo isso com o apoio do 

Governo Federal e de coronéis do interior do estado. Uma revolta popular armada que durou 3 

dias, transformou os ares embelezadores da cidade e se encerrou com a deposição do 

governador no dia 24 de janeiro de 1912. O declínio do governador do estado também foi um 

passo marcante para o declínio da Belle Époque fortalezense. Logo depois, em 1915, a seca 

mais conhecida da história cearense assolou o interior do estado trazendo milhares de 

miseráveis à capital, o que golpeou fortemente o sonho embelezador burguês que agora 

enfrentava a vinda de centenas de flagelados para a capital, como mostra a imagem. O autor 

conta que a população passou da casa dos 100 mil habitantes. 

Figura 22 - Retirantes da Seca do 15 

 

Fonte: Site Fortaleza em Fotos 

O encerramento da Belle Époque alencarina acontece de forma simbólica quando, na 

década de 1920, acontece a demolição de quatro cafés emblemáticos, com arquitetura típica 

francesa, para a que o espaço dos pedestres e dos carros fosse valorizado. 

Na queda do cenário francês, o que ficou à mostra foi a violenta desigualdade social 

ocultada pelas elites, aspecto que traz nova sobriedade à cidade, que combina com princípios 

mais racionais e que influenciam desde a arquitetura das construções, até a pressa e a 

velocidade da nova rotina que exige mudanças nos modos de agir e pensar. 

 

Essa transformação imposta à Praça do Ferreira, por ser o centro nervoso 

gravitacional da cidade, onde as principais mudanças e novidades ocorriam como 

maior ressonância é exemplar para demonstrar também que, nos ruidosos e 

congestionados anos 20, tem início a constituição de uma nova organização do 

espaço urbano fortalezense, mais pautada pela racionalidade do que pelo 

embelezamento (PONTE, 2000, p. 187). 
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Essa racionalidade servirá para alargar ruas, aumentar o número de automóveis 

circulando, construir prédios cada vez maiores e aumentar e deslocar o centro da cidade. 

Características próprias da modernidade, que para os Estados Unidos já acontecia desde o 

século XV e XVI e começa a influenciar o território brasileiro tardiamente, já no século XIX, 

o que também significa uma deturpação na essência da modernidade que chega ao Brasil. O 

desenvolvimento seletivo da era moderna brasileira faz com que o individualismo, por 

exemplo, seja um atributo utilizado pelos homens para oprimir mulheres, pelos brancos para 

sujeitar negros e pelos os privilegiados em geral para submeter os que ocupam lugares mais 

baixos na hierarquia social aos seus propósitos. 

Para edificar prédios e avenidas que expressam hábitos e culturas para lá do oceano, 

Fortaleza, como diversas outras cidades brasileiras, soterrou a cidade e a chance de um 

desenvolvimento que pudesse expressar sua gente. A problemática de demolições e de 

reformas conta efetivamente sobre a crise de identidade enfrentada pela capital 

desmemoriada. Ao fim do enxame causado pelas influências francesas, Fortaleza reverencia a 

partir da década de 1950 (década de inauguração do Edifício São Pedro), sob o viés da 

modernidade, a América do Norte. Os Estados Unidos, por conta de sua vitória na Segunda 

Guerra Mundial, passam a exercer inegável influência sobre todo o território internacional. 

O estilo de vida norteamericano difunde-se no Brasil principalmente por meio da 

indústria cinematográfica que de forma sutil e avassaladora inicia uma maciça transformação 

nos hábitos brasileiros. Para Girão (1997), os astros hollywoodianos criaram uma nova 

mitologia que catequizou desde o modo de vestir, comer e beber, até as formas de se 

comunicar, posicionando o soldado americano como herói mundial, imbatível, ratificando a 

valentia, a dignidade e a superioridade do bem sobre o mal. Foi um processo de aculturação, 

em que se percebia com clareza a desestruturação dos aspectos da nossa cultura nativa, 

sobretudo quando se olhava o emprego das expressões na língua inglesa no comércio e no 

cotidiano em geral. Esse arcabouço de peculiaridades acabou por existir com mais força no 

Nordeste que possuía uma cultura mais jovem e por isso mais suscetível às armadilhas do 

abafamento da identidade.  

 

A moral imposta às películas tinha endereço certo, de modo a vender lá fora a honra 

e a dignidade da sociedade norte-americana. Foi assim, com esse código e essa 

imperativa força de comunicação, que se consumou a invasão suave e contínua, 

conduzindo a uma verdadeira revolução mundial de costumes. (GIRÃO, 1997, p. 

164) 
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A influência americana trouxe ao Brasil e suas capitais hábitos típicos das nações 

modernas, mas mais do que isso, o desejo de ser moderno. 

Marshall Berman (2007), traz em sua obra “Tudo que é sólido desmancha no ar” uma 

reflexão da cidade e do sujeito modernos a partir das produções literárias e artísticas de 

Baudelaire. Berman (2007) começa seu capítulo discordando da máxima que separa o 

modernismo da vida moderna, como se o primeiro tratasse apenas de questões próprias ao 

espiritualismo que se desenvolviam na arte e no intelecto, enquanto o segundo tratava de 

estruturas e processos materiais que não permitiam a interferência da alma humana. Para o 

autor, que condena esse dualismo, o que de fato ocorre é uma fusão das forças materiais e 

espirituais na vida moderna. O indivíduo não vive sem o ambiente e vice-versa. É nesse 

aspecto que Baudelaire se encontra a frente em seu tempo: 

Ele aceitou o homem moderno em sua plenitude, com suas fraquezas, suas 

aspirações e seu desespero. Foi, assim, capaz de conferir beleza a visões que não 

possuíam beleza em si, não por fazê-las romanticamente pitorescas, mas por trazer à 

luz a porção humana ali escondida; ele pôde revelar, assim, o coração triste e muitas 

vezes trágico da cidade moderna. (BERMAN, 2007, p. 159) 

Baudelaire também indicava a efemeridade dos tempos modernos e a dificuldade de 

explicar o que essa era significa. O artista me parece ter sido muito feliz ao explicar que por 

modernidade entendia “a metade da arte cuja outra metade é eterna e imutável” (BERMAN, 

2007, p. 160), que seria aquilo que não conseguimos apreender, ou decifrar com plenitude, ou 

prever com clareza. Quando uma construção, para pensar o exemplo do Edifício São Pedro, é 

erguida sob determinado propósito, na sua inauguração se torna instrumento da novidade 

típica dos tempos modernos, mas no momento seguinte já é posta em condição de 

enfrentamento com as outras novidades proporcionadas por essa modernidade. A centelha da 

novidade é breve e possibilita interpretações mutáveis aos seus agentes. 

Em determinado período, segundo Berman (2007), Baudelaire se vê inclinado a um 

modernismo pastoral estruturado segundo a lógica burguesa de organização, que não intenta 

apenas angariar montantes de dinheiro, mas que possui um propósito maior de poder, de 

controle das ideias políticas, industriais e artísticas do futuro, que vê o progresso humano 

conectado com o progresso material e econômico, acreditando que os grupos que detém maior 

influência econômica, são também os que possuem maior maior criatividade intelectual e 

artística. Nesse caso, a pompa e o luxo tornam-se marcas próprias da modernidade com a 

supervalorização do capital econômico, a vida moderna como um grande espetáculo, cheio de 

brilho e estilo, “uma variedade de fantasias aparatosas ocupadas por manequins sem vida e de 

rostos vazios” (BERMAN, 2007, p. 163). 
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A modernidade foi por muito tempo retratada, inclusive por autores e artistas sérios e 

renomados, como bela e sem defeitos, algo que muito se aproxima de campanhas 

publicitárias, onde a vida universal moderna é pautada segundo a última moda ou a última 

máquina, numa harmonia que pasteuriza as dissonâncias sociais e espirituais inegáveis da 

cidade. Um verdadeiro show de aparências reluzente capaz de cegar os indivíduos mais livres 

e perspicazes que anseiam iluminar suas sombras interiores. Nesse cenário e sob essas 

influências, prédios aparatosos como o Iracema Plaza foram erguidos também no Brasil, 

também na capital cearense, porém, incorporando contradições típicas do seu local de origem. 

Construções visualmente modernas que trazem na essência costumes tradicionais e muitas 

vezes obsoletos. 

Berman (2007) diz que, em 1855, Baudelaire passa por um momento de transição em 

que o tema antipastoral surge pela primeira vez na sua obra com uma crítica à ideia de 

progresso que confunde progresso material com progresso espiritual. E, a partir disso, se 

coloca contra o uso da arte em favor da representação da realidade já que, em sua convicção, a 

realidade moderna é desprovida não só de beleza como também de potencialidade de beleza. 

Por isso, também, critica veementemente a fotografia que recorta a realidade, pois "nossa 

sociedade esquálida, narcisista, correu para admirar sua imagem vulgar em uma lâmina de 

metal" (BERMAN, 2007, p. 169). A ideia de Baudelaire consiste então em perceber e assumir 

a beleza estranha da modernidade, mas também entender que essa é uma beleza indissociável 

das condições de ânsia e dívida as quais o indivíduo moderno tem de pagar. Dívidas históricas 

que construções luxuosas, como Iracema Plaza, são incapazes de quitar. 

E é exatamente essa uma das características cruciais da modernidade para Berman: os 

conflitos manifestados por construções como o atual Edifício São Pedro que são 

protagonizados por indivíduos de todos os tipos sociais e econômicos que possibilitam a 

dinamicidade dessa era. Na modernidade, não se pisa duas vezes sobre o mesmo chão porque 

no momento seguinte esse chão já não será o mesmo, assim como também não será o mesmo 

sujeito que caminha. Aí se encontra a dificuldade de apreender e definir os tempos modernos, 

pois seus símbolos perdem o contato com a vida cotidiana das pessoas e por conta de seus 

holofotes podem disfarçar o mundo oco e opressor que na verdade representam: “Baudelaire 

nos mostra algo que nenhum escritor pôde ver com tanta clareza: como a modernização da 

cidade simultaneamente inspira e força a modernização da alma dos cidadãos” (BERMAN, 

2007, p. 177). Por isso então, passam a conviver lado a lado, a glória das novas construções e 

os escombros do que foi demolido para dar lugar à novidade. Ironias e contradições da vida na 

cidade moderna. 
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Essa cidade moderna mostra excessivamente seu viés arcaico quando tenta mascarar os 

conflitos com fachadas e é esse o grande questionamento inspirador deixado por Berman 

(2007) em seu capítulo de Baudelaire: como olhar o futuro sem cair nas armadilhas do 

conservadorismo. 

Pensando esses aspectos, no capítulo seguinte iremos refletir sobre quatro diferentes 

entrevistas que tive a oportunidade de realizar durante esses anos de pesquisa na pós-

graduação. 

 

 

5. VOZES 

 

5.1 De dentro pra fora 

 

No meio de informações que fui colhendo durante a pesquisa, conheci Reinaldo, um 

publicitário e cineasta, que estava produzindo um documentário sobre o Edifício. Reinaldo 

estava em contato com Felipe, porteiro do prédio e último morador da construção. Felipe, foi 

um dos entrevistados mais importantes de minha monografia e reapareceu em minha pesquisa 

de pós-graduação como peça chave novamente.  

Classifico como peça chave, porque conhecer de perto e de dentro o lugar da pesquisa é 

interessante para entender o que de fato se aplica de toda a teoria que utilizamos para concluir 

um trabalho como este. 

A visita ao prédio foi de última hora15. Reinaldo falava comigo e com Paulo já há algum 

tempo sobre a possibilidade de irmos com ele, mas não tinha nada definido, já que seus 

encontros com Felipe, o porteiro, eram casuais. O convite era para o mesmo dia e aceitamos 

prontamente. Nada muito planejado, apesar de já ter imaginado como seria esse momento 

várias vezes antes dele voltar a acontecer. 

Chegando lá, o porteiro me reconheceu e foi muito receptivo, apresentou o cachorro que 

agora cuidava no prédio e abraçou todos nós. Nossa primeira conversa foi sobre o pitbull que 

não existia quando o entrevistei em 2016 e achei interessante o que ele disse sobre a 

                                                
15 O cineasta e Felipe haviam se tornado amigos e, com alguma frequência, Reinaldo visitava Felipe em sua 

casa, no próprio Edifício São Pedro. Com essa aproximação, acabei sendo convidada, junto com Paulo, outro 

amigo em comum, a visitar o prédio para explorar, fotografar e, três anos depois, conversar novamente com o 

porteiro que havia sido essencial na minha pesquisa de graduação e que agora se apresentava novamente. 
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necessidade de proteger a entrada do prédio: agora sozinho, tinha ainda mais medo de 

invasões, sentimento que também revelou na primeira entrevista.  

Nos guiou na entrada e me apresentou um lado do prédio diferente do que eu conhecia e 

nos levou ao andar do seu apartamento. Mostrou como era a casa dele, muito simples, sem 

encanamento de água no seu andar, poucos móveis e nos deixou livres para explorar o prédio 

como quiséssemos, todos os andares. Disse que estaria em seu apartamento resolvendo seus 

afazeres.  

Exploramos tudo que podíamos até o sol baixar. A construção não tinha mais nenhuma 

iluminação fora do andar de Felipe, está completamente abandonada, se deteriorando. As 

vidraças que olham para o mar estavam quebradas, vários pedaços de parede estavam no chão 

e os escombros, espalhados.  

          Figura 23 – Janela do Edifício  

 

           Fonte: Arquivo Pessoal 

O abandono causava certa tensão, as partes mais escuras que de repente tinham voos de 

pombos assustava. Famílias inteiras da espécie de pássaros moram lá e o som que fazem 

também aumentavam o silêncio. O apelido “Gaiola dos Pombos” se justifica e apresenta 

muito sentido. 
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Figura 24 – Ninho   

 

Fonte: Arquivo Pessoal 

Porém, mesmo tão abandonado, muitos apartamentos apresentavam vestígios de vida, 

de histórias, de pessoas que haviam passado por ali. Vimos muitos objetos pessoais por todo o 

prédio: discos, fotografias, calçados, roupas, móveis, espelhos... Todas esses objetos 

denunciavam a vida que um dia existiu ali, o que me remeteu a Castriota (2004), quando este 

explica que o que se considera ideal para preservar como patrimônio no Brasil atravessa 

fortemente a manutenção do belo, do agradável, o que acaba desvalorizando as incoerências 

urbanas. O Edifício São Pedro, na Praia de Iracema, é um exemplo de incoerência 

menosprezada na cidade.   
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Figura 25 – Objetos de ex-moradores  

 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Em muitas paredes do prédio, troncos enormes de árvores se ramificam e se espalham. 

Esse fenômeno botânico ajuda ou prejudica a estrutura do prédio? Porque ao passo que parece 

um risco, ao observá-los demoradamente e ainda depois observando as fotografias que 

fizemos, parece que, de alguma forma, sustentam o antigo Iracema Plaza e o mantém de pé. 
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Figura 26 – Escombros   

 

Fonte: Arquivo Pessoal 

Exploramos todos os 8 andares do prédio labiríntico. Notoriamente uma construção feita 

em outro momento de Fortaleza, sem nenhum toque da padronização que temos hoje nos 

edifícios.  

Figura 27 – Área externa ao Salão de Festas  

 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 



84 
 

Vi o antigo salão de festas onde tantos acontecimentos que li nos livros aconteceram e, 

que apesar das fortes marcas de desgaste, percebi o quão sofisticado foi em outro momento da 

história. É amplo, iluminado e com um teto bastante alto. 

 

Figura 28 – Salão de Festas  

 

Fonte: Arquivo Pessoal 

Por último, visitamos uma espécie de cobertura. Nos livros e nas produções que citavam 

o prédio, não havia registros desta parte da construção, mas já o tinha visitado quando realizei 

minha pesquisa da graduação. A sensação era a de que depois da minha visita em 2016, mais 

ninguém teria pisado naquele local. A única diferença é que a vegetação, que já existia antes, 

havia crescido muito mais. Uma marca do abandono da construção.  
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Figura 29 – Terraço   

 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Vimos o sol se pôr quando estávamos no último pavimento e nesse momento começava 

a se encerrar nossa exploração do prédio, já que não havia luz para ajudar a enxergar.  
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Figura 30 – Vista do ponto mais alto do Edifício   

 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Dali de cima, mesmo sufocado por construções mais altas e mais modernas, o prédio é 

envolvido por grande valor especulativo devido ao ponto privilegiado em que fica, o que 

explica o conflito acerca de seu futuro. A construção, hoje esmagada pelos prédios vizinhos e 

pela atmosfera que o cerca, com muitos carros e muitos eventos e muita especulação, não 

deixa rastro do prédio indutor de crescimento e desenvolvimento que outrora foi para a Praia 

de Iracema. Quem não ouviu falar da história, não pode desconfiar que se trata da primeira 

edificação daquela orla, que modificou tantos hábitos na capital e que foi pioneiro na estrutura 

que tinha para a época. 

Entrar no prédio novamente e enxergar de perto os pedaços caindo ao chão, deixa claro 

também esses pontos do que foi e já não é mais. Da força efêmera que o novo tem e que em 

nada é garantia para o futuro. 

Durante a descida, nos perdemos nos corredores estranhos para nós, até que finalmente 

chegamos ao andar do apartamento de Felipe, o porteiro. Foi nesse momento, que iniciamos 

nossa conversa. 
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5.2 Felipe 

 

Felipe estava sentado numa cadeira de plástico apagando um cigarro e já acendendo 

outro e perguntava, com a cabeça baixa, como se estivesse envergonhado, o que nós havíamos 

achado nos andares de cima. Deu um sorriso sem graça. Paulo e Reinaldo trocavam ideias 

sobre o que tínhamos visto e aproveitei para me aproximar de Felipe e tentar conversar sobre 

histórias do passado do prédio. 

Comecei afirmando os muitos anos que ele já trabalhava lá, ele confirmou com a cabeça 

e eu perguntei sua idade, ele falou, com um tom jocoso: “Ahh, eu tenho 40 e tantos!” e riu 

muito. Achei engraçado também que ele escondesse a idade certa, apesar de uma pele 

desgastada, consegui perceber que tinha meia idade. Perguntei se ele aceitava que eu gravasse 

as respostas de algumas perguntas com meu celular e ele fez uma careta. Sem precisar 

responder exatamente a minha pergunta, ele disse: guarda só na cabeça, é melhor. E eu 

confirmei. 

Falou, bem desanimado, que tinha começado a trabalhar para família quando ainda tinha 

11 anos.  

 

Eu cheguei com 11 anos trabalhando na casa dele. Seu Nelson. Depois de muito 

tempo, eu fui para a casa da mãe dele. Da casa da mãe dele, eu voltei, fui trabalhar 

no escritório do seu Junior. Do escritório, eu fui trabalhar com seu Luiz, que era 

irmão dele e depois vim para cá. 

 

Notei na fala e na expressão certo cansaço. Contou que nem sempre foi zelador, fazia 

tudo. Essa função ampla, não muito bem definida, era típica de funcionários de pessoas ricas 

da cidade e me atinou para uma relação não equilibrada, que em muitos casos ainda existe, 

entre empregado e empregador. Disse que antes de ir para o prédio, fazia mais serviços 

externos, cobranças e funções mais burocráticas. 

Perguntei mais sobre os patrões e ele disse que dificilmente andavam por lá e que 

tinham muitas restrições sobre quem deixar entrar no prédio. “Não querem que quem não 

presta ande aqui”. Tentei entender quem seriam essas pessoas e Felipe disse que muitos 

moradores de rua tentavam dormir na área externa ou até entrar pelas janelas. Perguntei 

também sobre a entrada de visitas e ele falou que como agora era só ele, eles não tinham mais 

tantas restrições para levar visitantes, mas não queriam aglomerações e me justificou: 
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Ela não aceita encher o apartamento de gente na festa. Se acontecer uma tragédia, 

tanto eu me prejudico, como eles… O problema não é só o risco de cair, o problema 

é encher o apartamento de gente e acontecer uma “merda” que vá parar no jornal ou 

alguma coisa e tanto eu me prejudico, como eles. E eu até evito também. Hoje 

ninguém pode confiar em ninguém. 

 

 A repercussão parecia ser o mais preocupante. Uma exposição “desnecessária” de 

algum risco que o prédio corra poderia prejudicar o andamento do projeto de reforma que a 

família Philomeno Gomes deseja. Perguntei se Felipe sabia algo sobre a reforma e ele 

respondeu enfático: “Hm-huh. Não sei não, nem me pergunte isso. Eu escutei por cima, que a 

gente escuta os boatos. Não é nem problema meu, né... Cada um no seu lugar, né? Ou no seu 

quadrado, como diria outro.” Achei simbólico que ele repetiu o ditado sobre o quadrado e 

sobre as pessoas guardarem para si as suas opiniões. 

Como percebi que Felipe ficou agitado, achei melhor falarmos menos sobre os assuntos 

judiciais do prédio e fiz uma pergunta mais pessoal. Quis saber como ele se sentia morando lá 

e algumas suspeitas que eu tinha sobre isso foram confirmadas. Felipe disse que tinha medo 

de cair a construção, mas que achava que dava tempo de escapar, caso ouvisse algo estranho, 

e mostrou preocupação com os pertences. Perguntei se ele realmente achava que tinha chance 

de cair e ele apresentou um pensamento que parecia ter sido refletido algumas vezes, talvez 

discutido com outras pessoas: “A questão é a estrutura. Se arriar uma laje em cima da outra... 

Se ela não aguentar o peso, ela vai esticando os pilares, né? Aí pode não aguentar o peso. 

Pode ser que não arreie de uma vez, mas vai ser um dano grande, né? É muito peso, 

entendeu?” 

A queda de uma construção como essa, que possui essa carga simbólica, falaria muito 

da sociedade em que vivemos e, de certa forma, fomentamos na capital cearense. Mas quais 

são as verdadeiras possibilidades de repercussão significativa de uma queda do Edifício São 

Pedro? No contexto atual, com as condições de relacionamento que temos com o patrimônio 

público, acredito que dificilmente esse seria um assunto que ganharia grande destaque. 

 

5.3 Priscila, Socorro e Paulo 

 

A conversa com Felipe me fez perceber que compreender a visão dos moradores que 

não estavam mais lá, mas que eram proprietários de apartamentos, era um aspecto necessário 

para minha pesquisa sobre toda essa situação.  
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Durante a pesquisa da minha monografia16, tentei repetidas vezes falar com Lúcia, a 

última moradora a deixar o prédio, uma senhora que morava com o marido e a filha no 

apartamento em que as luzes ligadas contrastavam com a escuridão do restante das janelas. 

Não tive sucesso. Lúcia não gostava de tocar no assunto, segundo comentários de outras 

pessoas com as quais conversei na época. Um dia, encontrei Rafaela, a filha que morava no 

apartamento com ela, saindo do prédio para passear com o cachorro no calçadão e ela 

explicou que a mãe sofria muito com a situação conflituosa e que era muito apegada à casa. 

Lá, seus três filhos haviam nascido, assim destacou Rafaela, o que no tempo, me pareceu mais 

um fala da mãe do que dela e que por hábito estava reproduzindo para me explicar a situação 

delicada. Depois de alguma insistência, a filha chegou a me dar um número fixo em que eu 

poderia falar com a mãe dela, mas Lúcia nunca me atendeu. 

No entanto, tempos depois, consegui contato com Rafaela e marcamos uma entrevista 

na sua nova casa. Ela já não morava mais no Edifício São Pedro. 

Decidi começar explicando os motivos da minha pesquisa, as coisas que me faziam ter 

vontade de conversar com eles e enfatizei que seria uma troca de ideias sem roteiro 

específico, gostaria de entender sobre a história que eles tinham com o prédio. Por isso, achei 

interessante iniciar falando da reforma, algo que imaginava ser relevante de alguma forma 

para os proprietários e tive uma surpresa com a resposta da Rafaela: “Na verdade a gente não 

está sabendo de nada. Inclusive, a gente continuou pagando condomínio.”. Questionei sobre o 

tempo que passaram morando lá e responderam primeiro “mais de 15”, depois “quase 20” e 

me contentei com a certeza de que foram muitos anos. Ao falarem nesse primeiro momento, 

mostravam uma reação decepcionada, como se esperassem saber sobre a reforma e, ainda 

mais, como se desejassem ter passado mais anos no prédio. 

Henrique, o pai de Rafaela, é um senhor de idade, falante, e parecia animado em ter 

alguém perguntando sobre o seu passado. Um tanto quanto triste, falou que logo depois de 

uma reforma, precisaram sair do apartamento. Passaram dois anos para tirar todos os móveis, 

arranjar espaço para eles, era muito grande o apartamento do Edifício São Pedro. Tentei 

entender, nesse momento, os motivos para saírem de lá. 

 

Minha mulher adoeceu, com a dor na perna, aquela escada... Mas era muito bom! 

Antes de tudo que acabou de acontecer lá, né? Basta dizer que são 5 suítes. O quarto 

                                                
16 ALVES, Virna. Gaiola dos Pombos: Um estudo acerca das potências do Edifício São Pedro em 

Fortaleza. 2016. 85 f. Monografia Comunicação Social (Publicidade e Propaganda) - Universidade de Fortaleza, 

Universidade de Fortaleza, Ceará, 2016. 
 



90 
 

das meninas, as suítes... Só o banheiro é enorme! Tinham 4 elevadores lá, um na 

direita, um na esquerda, um de frente. 

 

A fala me mostrava a saudade da amplitude de uma construção que dificilmente se 

encontra de novo em Fortaleza sem um preço exorbitante. A doença na perna de dona Lúcia, 

mãe de Rafaela e falecida esposa de Henrique, a impedia de sair muitas vezes do apartamento, 

já que os elevadores não funcionavam mais. O mais estranho é que Rafaela conta que ainda 

nesse tempo, sua família pagava condomínio, mesmo não morando mais lá e mesmo sem 

nenhum serviço sendo prestado. Felipe, o porteiro, ia sempre lá na casa deles coletar essa 

mensalidade.  

Nessa fala descritiva do apartamento, onde todos comentaram, citaram o terraço, 

“terraço lateral quase do tamanho desse apartamento!”, a ventilação, a amplitude e até o 

andar, no quarto pavimento, como grandes virtudes do prédio. Rafaela contou sobre as 

memórias de seus aniversários de criança que fazia no salão de festa do prédio, “era enorme.”. 

Magda, aproveitou para intervir dando a entender que tudo isso tinha acabado, falando que 

agora, “já não tem mais nada, já não tem luz, nem água” e completou dizendo que trabalhou 

com a família de Rafaela a vida toda. 

Decidi perguntar a Henrique como chegou ao prédio e entendi que era um desejo antigo 

morar na Praia de Iracema. Me questionei se esse desejo não teria surgido de todos aqueles 

movimentos em direção à praia que aconteceram. Em 1988 ou 1989, Henrique não conseguiu 

falar com precisão, ele se mudou para o novo apartamento que na sua opinião, por fora, já 

estava estragado, mas era muito bonito e espaçoso por dentro. Disse que sempre quis reformá-

lo: 

 

Eu chamei o síndico na época e disse "rapaz, vamos recuperar o prédio". Desde a 

época que comprei eu falo isso. Eu disse que botava pedreiro, ajudante e você bota 

a mesma quantidade. Mas os caras só pensam em pegar o dinheiro e gastar. Tem 

muito apartamento lá, de todo tamanho, grande mesmo só tinha uns dois ou três. 

Eu deixei rolar. Não tava preocupado com a parte externa. Fui levando, até a 

minha mulher adoecer. 

 

Achei interessante saber que inclusive moradores se interessaram, oferecendo real 

ajuda, em manter o prédio em condições aceitáveis. A doença de Lúcia, impossibilitou que 

eles permanecessem no Edifício São Pedro por conta das escadas, mas Rafaela contou que 

como não podiam vender o apartamento ou alugá-lo, tinham medo de sair e deixá-lo sozinho. 

  



91 
 

A gente já está aqui há um ano e pouco nesse apartamento. É porque a gente sempre 

deixava uma luz acesa para pensarem que tem gente; para não ter perigo de roubo. 

Uma vez, quando a gente tava lá, já tinham tentado invadir. Eles roubaram os fios e 

a gente ficou sem luz. Aí, todos nossos móveis ficaram lá esse tempo todinho. Aqui 

nós só compramos essa geladeira, o gerador. Na verdade, a gente alugou tudo 

mobiliado aqui e trouxe só o que a gente precisava. 

 

Contaram que precisaram sair de um propriedade quitada para morar num apartamento 

alugado, o que gerava uma despesa que, supostamente, eles não deveriam ter. Cheguei a 

perguntar se eles pensaram em mover algum tipo de ação judicial e Rafaela e Henrique 

falaram que pensaram, mas não concluíram o andamento do processo. Contaram sobre a falta 

de reuniões, que já havia dois anos que não reuniam para tomar decisões e que tinham medo 

do prédio ficar para a prefeitura e essa foi uma parte da conversa que me chamou a atenção. 

Segundo o entendimento deles, caso a construção ficasse para a prefeitura, eles perderiam o 

patrimônio. 

Aqui, achei curioso que as incertezas são as partes mais pulsantes da entrevista. De 

alguma forma essas incertezas são o reflexo da falta de transparência com o que o capital 

imobiliário está apto a fazer com o espaço público e com o patrimônio público. 

Começamos a conversar mais sobre a construção e Henrique me confessou que acredita 

que o Edifício São Pedro não cai, então não valia à pena aguardar cair para tomar uma 

decisão. Segundo ele, “Nesse tempo (da construção) se usava tijolo branco, não era nem esse 

tijolo fraco. Então, o reboco cai e aparece o ferro, mas só isso. Cai mesmo só por cima.”. 

Ainda comentou sobre as caixas d’águas que haviam lá, 7 caixas, segundo ele. Perguntei se a 

utilização da água era normal na época que eles moravam lá e Henrique e Rafaela falaram que 

sim, mas Magda interrompeu falando: “Água salgada né?”. 

Rafaela me falou que a mãe dela havia falecido há poucos meses, já morando nesse 

apartamento em que eu estava visitando. Perguntei sobre a relação da mãe dela com o Edifício 

São Pedro e Rafaela respondeu:  

 

Ela sempre gostou (do prédio), ela sempre sentava para tomar o whisky dela. Ela 

chamava as amigas dela, ninguém tinha besteira com isso. Gostava bastante. Muito, 

muito! Ela tinha muita esperança de ver o prédio reformado. Aqui ela se sentia 

muito mais presa. Lá ela ia para varanda e via o movimento e aqui não é a mesma 

coisa, não vê como lá. 

 

Completaram me mostrando fotos da Lúcia na varanda do apartamento no antigo 

Iracema Plaza. Fazendo festas e mostrando os fogos de artifício da famosa virada do ano da 

Praia de Iracema em Fortaleza.  
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A conversa, que aconteceu mais com Rafaela e Henrique foi longa, mas, como Magda 

havia participado de formas bem incisivas, me aproximei para perguntar algumas coisas 

diretamente para ela. Magda levava as filhas de Lúcia e da vizinha para banhar na praia de 

Iracema, em frente ao prédio, nos anos 2000. Na fala, ressaltou que o movimento de pessoas 

que existia dentro do prédio mudava a atmosfera dentro dele. 

Também em sua fala, marcou que estava há 36 anos com a família de Priscila, que tinha 

chegado muito nova de Boa Viagem, interior do Ceará, com 17 anos, para trabalhar com eles. 

O que mais me marcou na sua fala foi a admiração pela forma que Lúcia cuidava do 

apartamento, como se a personalidade da falecida patroa passasse pelo cuidado que tinha pela 

casa. As memórias que contou sobre Lúcia, me remeteram novamente ao que Le Goff (1997) 

fala sobre como a memória nos humaniza, nos dá uma identidade. A conservação daquele 

apartamento, que é apenas um pequeno pedaço do Edifício São Pedro, fala sobre quem Lúcia 

era. Magda contando os detalhes das reformas: 

 

Dona Lúcia mandou botar piso, box nos banheiros que não tinha, mandou fazer 

separação com madeira dos ambientes. Por exemplo, o quarto dela era muito grande. 

Então ela separou o quarto e uma areazinha de estar e separou, fez uma divisória. 

Era bom na época. Não era para terem deixado o prédio cair, sendo proprietário. 

Eles deviam ter dado em cima dos bichões, mas não deram. Pronto, foi indo e caiu.  
 

Perguntei à Magda o que ela gostaria que acontecesse com o futuro do prédio e ela me 

respondeu que esperava uma reforma “bem boa”, para saírem do aluguel.  

Voltamos mais ao assunto dos proprietários e Rafaela falou que os donos todos eram 

amigos próximos da mãe dela, mas que como a família dela tinha outras residências, as 

situações foram acontecendo, o prédio foi se deteriorando e eles se viram numa realidade em 

que estavam obrigados a sair do Edifício para ter o básico. Magda e Rafaela contam que 

começou com uma lâmpada quebrada que nunca foi ajeitada e os donos mesmos trocaram, até 

que o elevador parou completamente, depois a iluminação foi interrompida e tudo se agravou.  

Acho interessante contar esses pormenores da deterioração do prédio, para que se faça 

entender como pequenos atos de abandono se expandiram até levar o Edifício ao estado em 

que está hoje. Como essa negligência começou por dentro e chegou às paredes externas e 

mesmo assim se levou tanto tempo para que alguma ação fosse pensada e só depois se 

transformasse em ação. São os reflexo do descaso com o patrimônio público que nos 

trouxeram a essa realidade. Descaso que incorporamos como sociedade não por acaso, mas 

como um projeto financiado pelo capital imobiliário. 

 



93 
 

5.4 Márcia e Vitória 

 

Aqui, entrevisto membros da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente da cidade de 

Fortaleza (SEUMA) por entender a necessidade de elucidar o ponto de vista do poder público 

acerca do futuro da construção. 

Segundo o site da Prefeitura de Fortaleza, Márcia, a pessoa responsável pela secretaria e 

por isso principal entrevistada, é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade 

Federal do Ceará (UFC) e mestra e doutora em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Ela ocupa a função de secretária de Urbanismo e 

Meio Ambiente de Fortaleza desde 2013, na gestão do prefeito Roberto Cláudio, que 

atualmente exerce seu segundo mandato e é conhecido por possuir perfil renovador, com 

muitas obras de requalificação na capital. 

Fui, em um início de tarde, até o bairro das Cajazeiras, onde fica a SEUMA em 

Fortaleza e passei por todas as catracas e seguranças que existiam até a sala que Márcia iria 

me receber. Logo a recepcionista me atendeu e pediu para que eu esperasse um pouco, porque 

a Secretária estava em reunião. Sentei e não me incomodei com o tempo, fui preparada para 

esperar.  

Comecei questionando Vitória sobre como estava a situação de reforma do prédio, 

como a secretaria entendia e enxergava essa possibilidade. Vitória, muito tranquilamente, me 

respondeu que o poder público entendeu como uma "solução interessante, viável, que poderia 

dar uso àquele equipamento e, na forma como empreendedor privado, aqueles parâmetros 

eram necessários para dar viabilidade econômica.". Nesse instante, me perguntei em que 

momento o conteúdo histórico do prédio seria ressaltado naquela reforma que praticamente o 

esgotava, para a construção de algo novo. Lembrei Castriota e Braga (2016), quando falam 

que após as conquistas existentes até os anos 2000, a identidade do patrimônio se enfraquece 

frente à espetacularização do espaço público. 

Vitória também comentou sobre a discussão acerca do prédio e do que realmente 

deveria acontecer com ele, como algo que se estendeu exageradamente, a ponto de prejudicar 

o futuro da construção. Segundo a coordenadora, a discussão: 

 

foi se estendendo de alguma forma que eu acho que acabou deixando essas decisões 

mais dificultosas ao longo do tempo, até por como o prédio hoje se está, né? E aí 

tem essa ação do Ministério Público que colocava que não se podia intervir no 

prédio enquanto não tivesse uma decisão. O prédio hoje, ele tem dentro desse 

processo do Ministério Público, que ele tá com uma série de estudos que já colocam 

que ele está em estado de impróprio para residência. 
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O debate, para Vitória, dificultou a celeridade do processo de reforma, o que segundo 

ela também agrava a situação de degradação e risco do Edifício. Entrando nesse ponto, 

questionei como essa reforma contemplaria o peso simbólico que o prédio tem na história da 

cidade e na resposta, a coordenadora afirma que essa é uma preocupação inclusive dos 

proprietários, se referindo à família Philomeno Gomes, "Eles tem esse vínculo com o edifício. 

Então, já tiveram algumas reuniões e colocaram de ter memoriais, de ter salas ali que refaçam 

(o antigo prédio).". Achei curioso que Vitória sempre referia aos proprietários majoritários e 

decidi perguntar como ficaria a situação dos pequenos proprietários, de apartamentos 

isolados, e ela responde que não tem conhecimento que o prédio tem outras pessoas como 

donas, o que me impressionou um pouco durante nossa conversa e me impulsionou a explicar 

que essas pessoas existem e que eu cheguei a entrevistá-las. 

Vitória me responde que entende que essa não é uma questão do "âmbito da Prefeitura, 

porque ali é um prédio privado, né?". E fala que, no entendimento dela, talvez isso seja algo a 

se refletir sobre as leis de preservação e patrimônio, "Porque hoje muitas pessoas entendem 

quase como um atestado de morte, porque as medidas de intervenção são mais dificultosas 

para fazer alguma intervenção tem uma série de regras que acabam onerando, né?". Me 

explica que a grande questão gira em torno de: Por que tombar, se o executivo não vai poder 

intervir? 

Vitória me conta também sobre o projeto de reforma, que como já havíamos visto em 

matérias da imprensa, se trataria de um prédio em torno de 95 metros de altura que "viabiliza 

o hotel no interior e, de fato, faz um rearranjo interno dos ambientes.". Sobre esse rearranjo, 

cita que da forma em que o prédio se encontra, é inviável a construção do empreendimento 

proposto por conta das divisões dos ambientes, daí lembrei dos caminhos labirínticos que, de 

fato, o prédio possui e que foram marcantes para mim na observação que fiz. 

A partir daí, conversamos sobre a parte mais burocrática da aprovação desse projeto. 

Segundo Vitória, a SEUMA já estava com tudo aprovado, mas alguns detalhes finais, 

referentes às regras da poligonal do entorno, ainda estavam pendentes pela SECULTFOR. E, 

por fim, ainda faltava a assinatura do executivo. Todo esse trâmite estava pausado por conta 

da ação movida pelo Ministério Público do Ceará.  

Emendo o comentário de Vitória sobre o MP, para falar de como novo Plano Diretor da 

Cidade incluiria as diretrizes de patrimônio e ela responde: 

 

Eu acho que o que tem que propor mesmo é que o processo de patrimônio fique 

como eu falei, mais atrativo pra quem inclusive é proprietário desses imóveis. O 

plano diretor, eu talvez não seja a pessoa mais adequada pra falar dele, mas ando 
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acompanhando algumas discussões preliminares e agora a gente já tem aí um núcleo 

formado. E vai ter o decreto ainda publicado, que é pras pessoas se colocarem aí na 

votação pra fazer parte desse núcleo que vai discutir a participação... E aí a gente 

entende que o patrimônio histórico que ele deve sim ter esses atrativos. Por exemplo, 

se utilizar de alguns instrumentos como a transferência do direito construir, que é 

um instrumento que a gente utiliza nas operações urbanas consorciadas. Caso você, 

proprietária de um imóvel, que é tombado, queira doar ele pra prefeitura, que aí a 

prefeitura pode fazer intervenções, você pode ter direito de construir em outras 

áreas, transferir o seu potencial para outra área e aí você não tem um ônus. 

 

Nesse ponto, compreendo que a prefeitura se sensibiliza com a situação do proprietário, 

sem de fato abordar as questões principais que se dirigem ao patrimônio público. Como se 

todos aqueles valores pelos quais se instituiu a lei de preservação, que discutimos ainda no 

primeiro capítulo, não fossem contemplados quando são confrontados com os interesses dos 

proprietários. História e memória rendidas às movimentações econômicas que parecem reger 

as decisões urbanas. 

Depois desse momento, resolvi perguntar pelo bairro que abriga o prédio, Praia de 

Iracema, quais as ideias e projetos que a secretaria, juntamente com a prefeitura, têm para o 

local, como esses planos vão atingir a Praia de Iracema. Vitória fala sobre a criação do distrito 

criativo da Praia de Iracema, algo pensado pela própria SEUMA, SECULTFOR e Instituto 

Iracema, que estão se mobilizando, segundo ela, para trazer novamente vitalidade para o 

bairro, o que me fez questionar qual tipo de vitalidade essas iniciativas estariam buscando, 

tendo em vista que a Praia de Iracema é um dos bairros noturnos mais frequentados, durante o 

dia e a noite, pela comunidade LGBT+ da cidade alencarina17. Entendi, pelo complemento da 

fala da coordenadora, que não era bem aquela vitalidade e visibilidade que gostariam de atrair 

para o bairro, estavam interessados na extração do potencial econômico, o que faz todo o 

sentido desde que seja  mantida também a essência do que faz o bairro ser o que é: 

 

Então, por isso que algumas ações culturais devem acontecer ali. A própria questão 

de alguns benefícios fiscais para empresas que queiram se instalar ali. A gente tem 

hoje o “Parque For” que traz esses incentivos para empresas principalmente voltado 

para empresa criativa, indústria tecnológica tentando promover esse polo na praia de 

Iracema. São esses direcionamentos, porque aquela área, principalmente, ali, 

também entrando indo pra Monsenhor Tabosa e com o Dragão do Mar, então, toda 

aquela região tem um potencial enorme, muito além também da questão do 

patrimônio que está integrado, mas um potencial de atividade de serviços 

residenciais e poderia tá sendo melhor incentivadas. 

Algumas questões mais burocráticas ficaram mais claras e conseguir ver pelo ponto de 

vista da prefeitura e de suas secretarias, sem dúvida, me pareceu um privilégio. A caminho de 

                                                
17 Acesso em: setembro de 2020 http://blog.populares.com.br/pop-viagem-voltinha-queer-por-fortaleza/ 
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sair, sobre o projeto Fortaleza 2040, que é uma nova requalificação da avenida Beira Mar, 

continuação da Praia de Iracema, e todo o discurso ouvido anteriormente, se concretizava nas 

opiniões da coordenadora. 

Algumas perguntas que fiz à Vitória, também achei relevante perguntar para Márcia, já 

que ela era a secretária.  

Começamos pelo principal, perguntei como estava a situação do projeto de reforma, 

como estava a situação com a SECULTFOR (já aproveitando informações retiradas da 

entrevista com Vitória) e como a SEUMA encarava esse projeto. A resposta foi de uma 

mulher muito articulada, que se expressa bem e que sustentou muito do que Vitória havia me 

dito. Objetivamente, já foi uma expressão eloquente do que a prefeitura e as secretarias 

querem para Fortaleza. A secretária acredita que a reforma é uma “oportunidade para a 

cidade”, falou num tom que parecia quase como se essa colaboração entre prefeitura e 

secretarias desse outra chance para reviver o bairro da Praia de Iracema que, segundo ela, está 

degradado. Também citou a proposta de um distrito criativo e completou dizendo: “é 

justamente o resgate histórico, mas dando uma nova oportunidade para que ele possa 

acontecer”, e aí citou como o projeto manteria a fachada e construiria no seu miolo a torre que 

se transformaria em hotel novamente. Numa afirmação longa que continha todas as respostas, 

já justificou a construção de um hotel com uma parte da sua fala que para mim foi muito 

marcante:  

 

A questão do hotel é que vai realmente estabelecer a viabilidade econômica 

financeira do empreendimento, né? É importante quando a gente pensa em cidade, 

que as atividades econômicas orientam o desenvolvimento, o desenvolvimento 

urbano, porque se eu tenho atividade econômica é porque eu tenho cliente e se eu 

tenho cliente, eu tenho o povo. Tenho cidadão e é lá  que eles querem ficar. Então, a 

cidade tem que atender o desejo do cidadão. E quando a gente fala em cliente, eu 

falo em mim, em você. Eu não tô falando empreendedor, né? O empreendedor só vai 

onde tem o cliente dele. 

 

Qual a parcela da população de Fortaleza que realmente será esse “cliente” do 

patrimônio? E que tipo de patrimônio seria esse, sendo ele reservado a pequeno grupo de 

pessoas? Foram pensamentos que instantaneamente surgiram para mim naquele momento e 

que me remeteram novamente à Castriota e Braga (2016), quando dizem que o neoliberalismo 

encolheu o direito à cidade anulando o valor de uso, pelo valor econômico. 

Márcia completou dizendo que o projeto de reforma também propõe apartamentos e 

flats residenciais dentro do empreendimento, o que na opinião dela é muito interessante por 

não trazer apenas a característica do turismo, mas também da moradia. É muito bom que se 
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construa uma lógica de estadia e não só de passagem, o aspecto residencial pode trazer isso, 

mas logo em seguida me perguntei se esses possíveis donos de fato morariam ali ou passariam 

temporadas. 

A secretária conta que “em termos do instrumento e legislação, está todo pronto para 

emitir alvará”, segundo ela, todos os trâmites dentro da SEUMA e também da SECULTFOR 

foram cumpridos, mas que o Ministério Público entrou recomendando a não emitir alvará. 

Para ela, “esse processo hoje está parado e a gente responsabiliza um pouco o Ministério 

Público por isso…” e colocou a reticências também na fala, com uma expressão preocupada 

que só me dava a opção de perguntar por qual motivo o ministério entrou com essa ação. 

Me respondeu contando que o município tem que respeitar todas as características 

originais de tombamento, mas que o MP quer que se restaure o prédio, mas a “restauração não 

tem mais como acontecer há vários anos. Cinco laudos dizendo que não tem mais como ser 

restaurado, ele vai ter que ser reformado”. Depois de ver por dentro, mesmo sem o 

conhecimento técnico necessário para afirmar se é possível restaurar ou não, apostaria as 

fichas em não ser possível uma reforma, pelo menos não completa, teria que erguer 

novamente. 

Continuo perguntando sobre os moradores e Márcia me surpreende dizendo que sequer 

sabia que existiam outros proprietários além da família Philomeno Gomes, mas rapidamente 

se posiciona como Vitória, isentando a responsabilidade da prefeitura em relação aos outros 

proprietários: ”Isso a gente não interfere, porque isso é uma relação do empreendedor, tá?”. 

Questiono agora se é uma questão estritamente jurídica e ela confirma, voltando a criticar o 

MP e sua ideia de restauração que Márcia ressalta ser impossível. Também aproveita o 

contexto para me explicar quão maravilhoso seria a concretização desse projeto de reforma, 

com uma fala entusiasmada e de novo muito marcante para mim e para o meu entendimento 

da perspectiva da prefeitura: 

 

Agora o interessante mesmo, assim, é que existe um instrumento que possibilita a 

um empreendimento no local e que a cidade ganharia muito com isso. Na verdade, o 

que a gente maisa ganha na cidade é essa oportunidade. A oportunidade de quem 

quer vir de quem quer vir fazer turismo em Fortaleza, se hospedar, a oportunidade 

de quem quer estar empregado e se empregar num hotel, a oportunidade de quem 

quer morar lá, oportunidade de quem quer recrear de alguma forma e iniciar o 

resgate de um bairro que está em processo e que não consegue por conta de 

problemas de violência. E a gente sabe que no novo urbanismo se prega muito isso, 

pessoas na rua, vitalidade urbana, gera segurança, gera cidade, né? Então a gente 

sente muito desse prédio não tá cumprindo a função social dele. Nem da 

propriedade, nem da cidade. 
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Não sei exatamente como um novo prédio que, provavelmente seria totalmente 

inacessível para a maior parte da população da cidade, entregaria todas essas promessas, mas, 

de fato, esse é o pensamento que pauta a proposta de reforma. Quis confirmar com ela o que 

realmente estava faltando para iniciar a reforma, se existiria outro passo a dar além de 

resolver a questão com o MP e a secretária afirmou que não, que após o alvará, caso o 

proprietário ainda queira reformar, está tudo pronto para acontecer. Por isso, tentei entender 

como seria o financiamento para esse projeto e Márcia me respondeu apenas falando que o 

que importa para a prefeitura é a outorga, que é a contrapartida, o que volta para o município, 

que é toda utilizada, segundo ela, em projetos públicos regularização fundiária, patrimônio, 

reestruturação de áreas de áreas verdes, saneamento… Porém, o que Márcia diz ser o maior 

ganho mesmo:  

 

Não é esse dinheiro pra cidade. É justamente a reestruturação do bairro que precisa 

demais. É um bairro lindo, com energia ótima, mas é impressionante como as coisas 

lá demoram a pegar, em termos econômicos. E quando você não tem economia, 

você não tem gente. 

 

Colocando a ocupação humana como refém da economia, a sociedade fortalezense cria 

espaços inacessíveis e segregados em que o direito de exercer a cidadania depende 

diretamente do poder econômico do indivíduo. 

 

6. RETORNO 

 

Como muito acertadamente se fala por aí, viajar é incrível, mas nada como chegar em 

casa. Na longa e descobridora viagem que fiz durante essa dissertação, descobri tanto sobre 

Fortaleza quanto sobre mim. Então, não trato esse momento da escrita como uma 

consideração final que tem a ousadia de resumir o que foi dito, deixo nesse ponto na verdade 

a intenção de se retornar da viagem que fiz e revisar os pormenores que me trouxeram aqui. 

Voltar, mas sempre observando o caminho.  

Durante a escrita, encontrei percursos que não foram planejados e esses talvez tenham 

sido os mais instigantes e desafiadores. Quando entendi que a discussão sobre patrimônio 

seria indispensável para compreender o que se espera de uma construção como o Edifício São 

Pedro, consegui entender também os entraves que o cercam hoje, como toda a história de 

preservação patrimonial no Brasil ainda reflete na forma como existimos e lidamos com a 
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cidade e seus espaços de memória. Então, o estado de abandono do patrimônio público que 

acompanhamos durante os capítulos anteriores, encarando aqui o Edifício como um deles, 

deixa às claras o projeto de desmemória que a força do capital imobiliário tem para Fortaleza. 

Vimos isso acontecer na Fortaleza de todas as épocas, da Belle Époque à atualidade, 

muros que vão se formando por todos os lados e que vão ditando as maneiras como nossos 

corpos vão ocupar determinados lugares. Esse estudo me trouxe muita sensibilidade para 

olhar a cidade em que moro. Aqui, na capital em que se banalizou a demolição, tenho me 

esforçado em fotografar com dispositivos e também com a minha memória, todos os lugares 

que me interpelam de alguma forma. Com as mudanças muito rápidas e os acontecimentos 

muito efêmeros, próprios do nosso tempo, tenho questionado mais as mudanças, tentado 

entender melhor as transformações, os motivos e os porquês. Como citei no início, acredito 

ser dever de todos, mas sobretudo das universidades e do meio acadêmico, a preservação das 

histórias das coisas que nos fazem quem nós somos. 

Agora, ao fim dessa jornada, escrever sobre o Edifício São Pedro me parece um pretexto 

para analisar a cidade com um propósito maior, tentar mudar ou afetar alguém que pense o 

espaço como lugar de experiência e a experiência não pode ser vivida numa cidade de 

imagens irreais. Trazer por meio da arquitetura do Edifício São Pedro uma construção que 

lembrasse as de Miami me parece muito sintomático de uma cidade que vive em função de 

seu espelho mídia. Por espelho mídia, podemos entender como as mensagens que são 

transmitidas por meio de telas comunicacionais. Como explica Duarte (2006), "uma 

informação conceitual, uma construção imaginária complexa montada a partir de fragmentos 

de realidade midiática que apontam para um sentido" (DUARTE, 2006, p. 107). O que nesse 

caso, me faz pensar todas as vezes em que, tentando parecer ser algo de fora, Fortaleza acabou 

construindo algo novo, um híbrido entre a intenção e a tradição. É essa dinâmica do espelho 

mídia que nos faz, em ritmo frenético, criar e venerar novos referenciais desejáveis onde uma 

massa de pessoas se movimenta difusamente a fim de satisfazê-lo.  

A grande questão desta pesquisa é conseguir perceber como esse desejo é impulsionado 

e difundido pelo capital imobiliário em função somente de quem o possui, o que culmina em 

demolições custosas e sérias que vão, todo dia mais, ratificando a ideia do espaço urbano sem 

memória. Moderno, mas sem identidade.  

Falar sobre isso, me faz lembrar de Latour (2013), que agora não tenho mais tanto 

tempo para dissertar sobre, mas que conta muito sobre esse desejo do moderno que é formado 

dessa nossa necessidade em se desvincular do passado a qualquer custo, de se apresentar em 

um novo tempo que rompe definitivamente com o que ficou para trás, nesse duelo com 
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vencedores e vencidos em que a modernização de opõe ferozmente ao arcaico se 

autoafirmando como mais rápida, seguidora do fluxo. É o problema de identidade lindamente 

colocado por Latour (2013), por termos nascido depois dos chamados modernos, mas com a 

desagradável sensação de que na disputa entre o novo e o velho, não podemos atribuir 

prêmios aos vencedores. 

O incômodo gerado por essa sensação é capaz de me fazer arriscar dizer que essa 

pesquisa pode não se encerrar nela mesma. A pobreza de experiência, comentada por 

Benjamin (2012), que citou especificamente os espaços públicos, me remete aos locais 

invisíveis que não sabemos amar em Fortaleza simplesmente por não termos sido ensinados. 

Os vagalumes errantes que existem, mas que precisam de um olhar treinado para serem vistos. 

Didi-Huberman (2011) se questiona: "teriam as criaturas humanas de nossas sociedades 

contemporâneas, como os vaga-lumes, sido vencidas, aniquiladas, alfinetadas, ou dessecadas 

sob a luz artificial dos projetores?" (DIDI-HUBERMAN, 2011, p. 58). Mas concluímos que 

os vagalumes estão por aí, somos nós quem não sabemos enxergá-los. Minha vontade é de 

inventar caminhos que nos façam vê-los. 
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APÊNDICE 

TRANSCRIÇÃO DE ÁUDIO 

Entrevistadas: Marina e Ágata (Seuma - Sec. Mun. de Urbanismo e Meio Ambiente). 

Entrevistadora: Virna Benevides 

Tempo de entrevista: 41min 28 

 

M: Marina 

V: Virna 

O: Outra (pessoa não identificada) 

A: Ágata 

 

(...) 

M: Então, ele de fato foi da iniciativa privada e o poder público entendeu que era uma 

solução interessante, viável, que poderia dar uso àquele equipamento e, na forma como 

empreendedor privado, aqueles parâmetros eram necessários pra dar viabilidade econômica, 

certo? Então, esse é mais ou menos o rumo que o projeto teve. E aí, levando isso mais adiante, 

por esse tempo também que se passou nessa discussão, então, esse tempo também eu acredito 

na minha opinião onerou o processo, digamos assim, até de decisão, por uma extensa que é 

necessária ser uma discussão, né?  

V: Muito pulsante no momento né?  

M: Isso, mas acabou que ela foi se estendendo de alguma forma que eu acho que acabou 

deixando essas decisões mais dificultosas ao longo do tempo, até por como o prédio hoje se 

está, né? E aí tem essa ação do Ministério Público que colocava que não se podia intervir no 

prédio enquanto não tivesse uma decisão. O prédio hoje, ele tem dentro desse processo do 

Ministério Público, que ele tá com uma série de estudos que já colocam que ele está em 

estado de…  

V: Impróprio pra residência né?  

M: Isso, inclusive pra conseguir, aí eu não sei se tempo levou a isso, mas pra conseguir 

reverter esse processo, né?  

V: Uma reforma né…  

M: Uma possível reforma, porque qualquer intervenção que se fosse fazer ali e isso não é só 

poder público... Tem bombeiros, defesa civil e a UFC atestando três estudos técnicos ou são 

dois, não sei ao certo, das engenharias, que atestaram também o grau do estado de 

impossibilidade de continuar em cima disso. Eaí tá um pouco nesse impasse né? Também eu 

me imagino como é que seria essa possibilidade de dar continuidade, né? A manter aquele 

mesmo prédio com as dificuldades que se vão ter de intervir e pra própria preservação. Então 

é um passo que a gente tem, que a gente demora nesse processo também de discussão…  
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V: Porque vai agravando a degradação né?  

M: É, a situação…  

V: Deixa eu perguntar uma coisa também, Marina. São muitas dúvidas que eu também 

tenho nesse processo, né? Na minha dissertação eu penso em colocar... Não tenho uma 

vontade de de colocar uma uma proposta que traz uma solução pra o que o prédio venha 

a ser. Eu só tenho vontade de formar nesse documento da dissertação um documento de 

memória do prédio, sabe? Porque eu penso que ele tem uma carga simbólica 

interessante… Pra cidade toda e acho que inclusive a prefeitura reconhece isso naquela 

instrução lá de tombamento, que eu tive acesso a esse documento. Naquela instrução de 

de tombamento, eu percebo que a Prefeitura não abre mão da história.  

M: Isso. E os proprietários também, né?  

V: Como que é essa relação com os proprietários da Prefeitura?  

M: Às vezes a gente acha que... Mas eles também já já se colocaram em algumas reuniões 

que gostariam, né? Não é a toa que o projeto que partiu foi deles, daquela forma de manter, 

porque ali, como os proprietários eles têm, né? Eram os antigos proprietários desde o início do 

hotel. Então, eles tem no prédio depois, eles tem esse vínculo com o edifício. Então, eles 

mesmos hoje já tiveram algumas reuniões posteriormente também pra tratar das questões e 

eles mesmos colocam de ter memoriais, de ter salas ali que refaçam. Então eles gostariam de 

trabalhar essa questão também.  

V: Como que fica a situação dos outros proprietários? Vocês chegaram a discutir isso, a 

pensar em alguma solução, porque a gente existem outros proprietários de apartamento 

lá?  

M: Eu não tô sabendo. Eu achei na minha visão que hoje eles eram os únicos proprietários.  

V: Não, tem outros donos. Eu cheguei a entrevistar eles. [Inaudível]  

M: Eles são hoje donos?  

V: São donos ainda. Tem poucos, acho que são quatro ou cinco, mas são muito poucos. E 

não tem mais ninguém no prédio.  

M: É.  

V: E é recente isso, porque não tem condições. Foram saindo todos aos poucos. Só que 

essas pessoas elas eram proprietárias e tiveram sair sem… Elas não podem alugar o 

apartamento que tá lá.  

M: E aí estão sem renda né?  
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V: E aí estão sem condições de… Não é nem sem condição, porque não eram pessoas de 

classe pobre, elas eram de classe média normal. E aí eu visitei uma das famílias que tá 

morando na apartamento de trás e aí era uma das questões que eles falavam, lá era um 

apartamento muito grande, o deles, eles tinham reformado recentemente. Então era um 

apartamento por dentro, novo, sabe? Com cinco quartos, que eram cinco suítes e agora 

estão morando num apartamento alugado e tal. E aí não tem nenhuma proposição da 

Prefeitura em relação a isso, porque como é que ocorreria, tu sabe me falar?  

M: Bom, eu acho que isso é um problema que já não tá tanto no âmbito da Prefeitura, porque 

ali é um prédio privado, né? É um prédio [Inaudível] é um prédio privado. Então a 

interferência da Prefeitura ela entra a partir do momento da decisão de gerar ou não como 

patrimônio histórico, mas isso ainda tá em decisão, então hoje os proprietários ali, se eles 

tiveram que sair, foi pro regimento interno, que teve essas definições regidas por leis hoje que 

gera essas propriedades. Isso pode acontecer em outros [casos]… Isso não é uma situação 

exclusiva do Iracema Plaza, do Hotel São Pedro. Enfim... Outros prédios podem tá [passando 

por isso], acontecem essas questões também. Por exemplo, um prédio que, recentemente, não 

sei se você viu, infelizmente, teve um desabamento, né, de uma vez. Todos tiveram que sair e, 

claro, que isso foi uma fatalidade, mas o que tá acontecendo no Iracema Plaza eu entendo até 

como uma… O prédio tá lá em estado crítico. É uma questão que vai além de uma decisão e 

que eu acredito que o poder público não tem nem como intervir diretamente, né? Como é que 

eu vou oferecer pra essas pessoas, algum tipo de auxílio se não está diretamente relacionado 

com a Prefeitura? Porque existem outras pessoas na mesma situação, né?  

V: Só por questões de dúvida, agora só pra entender mesmo. Tornando o prédio um 

patrimônio, não seria também de obrigação da prefeitura?  

M: Não.  

V: Não, né?  

M: O que é uma questão da lei do patrimônio, né? Isso pode até ver também com o pessoal da 

secretaria, porque aí eu estou falando aqui sem ter total entendimento das leis de 

preservação… Mas pelo meu entendimento, o imóvel a partir do momento, mesmo o imóvel 

sendo tombado, se ele não for desapropriado, ele é de responsabilidade privada. Por isso que 

eu acho que as leis de tombamento, essas leis de patrimônios, elas devem cada vez mais poder 

oferecer... Porque hoje muitas pessoas entendem quase como um atestado de morte eu ter um 

entendimento, porque assim, as medidas de intervenção são mais dificultosas. Pra fazer 

alguma intervenção tem uma série de regras que acabam onerando, né?  

V: Dificultando né?  

M: Por isso que não é atoa que algumas pessoas acabam quando acham que alguma coisa vai 

ser tomada já vão lá e fazem algum ato. Então acho que as leis de patrimônio tem que ser 

mais amigáveis em relação a essas questões, né? Inclusive pra facilitar aquelas… 
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(...) 

M: Porque os pais estavam numa discussão porque eles queriam chegar...  

V: Por que se falta só isso, né? Se o Ministério Público intervém pedindo isso e tem um 

interesse da secretaria e dos proprietários em reforma, né? Bastaria, teoricamente, a 

assinatura, né?  

M: Não, porque o tombamento aí tá numa situação dificultosa. Por que? Como que eu vou 

tombar se eu não vou conseguir intervir? 

V: Entendi. 

M: Como que eu vou preservar? Então eu vou deixar aquilo em estado parado, porque de 

acordo com os laudos, tanto da UFC, como de outras [instituições], indicam que não há 

possibilidade de intervenção. Então isso está num processo que, na minha visão, é difícil. 

Então, é uma coisa que está sendo estudada. A Secretaria não está tendo diretamente relação.  

V: É mais a SECULTFOR né? 

M: É, da SECULTFOR. Com própria PGM para entender essas questões, junto ao Ministério 

Público também. Eu acredito que essa decisão deve ser também, digamos, em conjunto, até 

pra se dar uma solução viável para, no caso de não tomar, como preservar, né? Mesmo que eu 

não vá seguir a lei, mas como junto com a Secretaria de Cultura pra que aquele, aquela 

imagem, se mantenha ali, aquele edifício na forma como esteve antes ou está hoje, se 

mantenha ali né? Mesmo se estiver que ser tombado, porque eu vou precisar intervir de 

alguma forma, mas quando eu tombo, eu tenho que intervir, né? 

V: Sim. 

M: Pra manter como estava anteriormente, então, é por isso que a questão de tombar, não que 

se não tombar não vá poder fazer algum acordo pro prédio se manter nas características, mas a 

flexibilidade de intervenção vai ser maior porque ele não vai estar estritamente tombado, né? 

As regras de tombamento são mais rígidas, mas com certeza todos tem a intenção de se 

manter aquela memória, aquela forma, inclusive, formal do prédio da maneira como está. 

Porque a questão do tombamento envolve principalmente essas questões da decisão que não 

se pode intervir, e se eu tombar eu provavelmente vá enrijecer essa intervenção.  

V: Entendi. Dificultar um pouco, né? Assinar a flexibilização. E, outra coisa, sobre esse 

projeto proposto, como foi essa conversa com os proprietários, esse projeto de hotel? 

Seria um novo hotel, né? Tem algum documento dessas propostas, algo que tenha sido 

publicado ou coisa assim? 

M: Isso foi apresentado numa comissão. Como eu disse, eu não estava nem na secretaria na 

época, então eu não vou lhe dizer exatamente como foi presencialmente porque realmente né? 
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Mas isso foi apresentado na CPTB. Então, houve uma apresentação com os arquitetos, o 

arquiteto proprietário apresentou, defendeu a proposta, que é do… 

V: Quem é o arquiteto? 

M: É o escritório “Nasser Hissa”.  

V: Ah, que é o mesmo, né?  

M: É, ainda se mantém o mesmo, mas não sei como vai estar. E a ideia é de um hotel como 

empreendimento. 

V: Tem ideia de andar e essas coisas? 

M: Entre 95 e 96 metros de altura, por aí. 

V: Porque apareceram diferentes imagens nos jornais, né? Eu fui dar uma buscada e até 

nos jornais impressos mesmo, tem uns arquivos lá e fui dar uma olhada e apareceram 

diferentes projetos. Agora, assim, todas nessa nessa estética de manter a fachada e 

implodir o miolo pra construir uma torre e um subsolo parecido e tal, mas diferentes em 

altura, em andares... 

M: Não, o conhecimento da secretaria de urbanismo em ambiente de projetos foi apenas esse. 

O que foi aprovado na CPTB foi o que passou por aqui, que ele teve uma aprovação prévia. 

Por isso foi pra CPTB, por ser um projeto especial, conforme a legislação cita. Então é só 

desse que eu tenho conhecimento. O de 95 metros que, de fato, promove né, viabiliza o hotel 

no interior e, de fato, faz um rearranjo interno dos ambientes.  

V: Teria essa implosão, de fato, do miolo? Porque apareceu em algumas matérias... 

M: Tecnicamente, não sei se ia ser a implosão, né? Eu sei que há mudanças internas de 

ambiente, de não se manter os mesmos ambientes que tão internamente. Então vai até essa 

modificação. Isso foi uma coisa que, pelo que eu me lembro, já nas questões posteriores, foi 

bastante justificada que pra ter o uso de hotel, a forma como hoje tá dividindo os ambientes, 

dificilmente se conseguiria adequar. Mas a tentativa desde o início era adequar o máximo. E, 

de fato, eu acredito que isso foi tentado, né?  

V: Marina, outra coisa, o trâmite dessa aprovação... Porque foi pré-aprovado aqui nessa 

comissão da secretaria, mas aí depois disso ainda teria que ter algum outro tipo de 

aprovação; passaria por mais algum tipo de instância; quais que são?  

M: Sim. Ele teve essa análise de orientação prévia e depois foi pra SECULTFOR né, pra 

aprovar no conselho de lá o projeto como um todo, que ainda não teve seu trâmite final, né?  

V: Lá ainda não ocorreu essa aprovação?  
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M: Pelo que eu sei, é bom você ver com ele, ele chegou a aprovar o prédio em si, chegou, 

mas havia que se aprovar também uma poligonal de um tombamento no [inaudível] e essas 

regras não foram parece que definidas até o final. Não tenho certeza disso, mas sei que o 

prédio sim foi, mas pra ele ter, no futuro teria que se aprovar também as regras da poligonal.  

V: E depois da SECULTFOR tem algo?  

M: E aí depois ele teria que dar entrada, vamos supor [Inaudível] ele estando tombado já e já 

tendo sido aprovado, caso seja tombado ou não, ele teria que vim pra dar entrada nos 

procedimentos normais. Já o alvará de construção, se necessário, licenciamento ambiental, 

né? [Inaudível] Então, todos os trâmites normais e ele ainda ia iniciar esses trâmites normais 

de aprovação de projeto.  

V: Esse trâmite foi interrompido pelo Ministério Público do Estado, né? De chegar até a 

SECULTFOR ou não? Já vai pra lá, independentemente do que tá acontecendo com o 

Ministério, com a ação que eles moveram?  

M: Qualquer intervenção hoje só poderá ser feita se eu não me engano com decisão jurídica 

[Inaudível] de tombamento também, né? De finalizar esse processo. Não se pode dar nenhum 

processo de licenciamento enquanto essa situação não estiver resolvida.  

V: Então, agora só com a assinatura do Prefeito; uma mudança aí é só com com isso? 

M: É, eu num sei se já tá no estágio da assinatura dele. Eu não sei em que estágio isso tá, mas 

é de fato que a palavra final é com o chefe do executivo. Não é com nenhuma secretária 

diretamente envolvida.  

V: Deixa eu perguntar umas coisas que tinha anotado, tá? Pra não ficar sem pé nem 

cabeça. Nessa história do plano diretor, em relação ao patrimônio, como é que cês tão 

vendo isso? Patrimônios que já estão tombados, inclusive. E de processos de 

patrimonialização; se inclui talvez uma agilidade nesse processo que você me falou aí 

né? Como é que tava no plano diretor como vocês tão pensando nisso?  

M: É, esses procedimentos de licenciamento, eu acho que eles já tão hoje mais ágeis. Eu acho 

que o que tem que propor mesmo é que o processo de patrimônio fique como eu falei mais 

atrativo pra quem inclusive é proprietário desses imóveis. O plano diretor, eu talvez não seja a 

pessoa mais adequada pra falar dele, mas ando acompanhando algumas discussões 

preliminares e agora a gente já tem aí um núcleo formado, né? E vai ter o decreto ainda 

publicado, que o Prefeito deu prazo de quinze dias pra já ter o decreto, que é pras pessoas se 

colocarem aí na votação pra fazer parte desse núcleo que vai discutir a participação... E aí a 

gente entende que o patrimônio histórico que ele deve sim ter esses atrativos. Por exemplo, se 

utilizar de alguns instrumentos como a transferência do direito construir, que é um 

instrumento que a gente utiliza nas operações urbanas consorciadas em algumas. Caso você, 

proprietária de um imóvel, que é tombado, queira doar ele pra prefeitura, que aí a prefeitura 
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pode fazer intervenções, você pode ter direito de construir em outras áreas, transferir o seu 

potencial pra outra área e aí você não tem um ônus assim e se você tiver né… 

V: De perder o imóvel né? 

M: Então, instrumentos que ajudam a tornar essas essas digamos assim ações pra facilitar que 

o poder público possa intervir de forma direta. Por exemplo, [inaudível] ou alguns benefícios, 

entendeu? Isso a gente tem proposto pra áreas específicas. Por exemplo, nas operações 

urbanas consorciadas, a gente já propõe essas questões da transferência do direito de 

construir. Por exemplo, uma operação que está sendo proposta na praia de Iracema e que tem 

ali a Tabajaras, então  alguns imóveis que tem essas limitações de potencial construtivo, que 

se possa ver essa transferência pra que as pessoas poderem se beneficiar de alguma forma ou 

não ter um ônus tão grande. 

V: Uma compensação né.. 

M: Isso. Eu acho que são essas coisas que o poder público vai discutir e deve ter como 

missão, tornar a ter mais criatividade com os instrumentos, tornando eles, melhorando essas 

essas questões. 

V: E outra coisa que eu queria perguntar também é como é que tá nessa gestão da 

secretaria, né? Nessa fase do secretário, como vocês tão vendo essas mudanças na praia 

de Iracema? Ali pelo entorno do prédio, mais pra trás do Tabajaras ou mais pra frente 

ali onde está tendo o aterramento... Como é que vocês tão pensando o plano diretor tá 

pelos próximos dez anos, né?  

M: A gente entende. Isso vai ter a discussão ainda e todas as ações vão ser em conjuntos, né? 

Ali hoje a gente tá tendo uma ação muito forte pela criação do distrito criativo da Praia de 

Iracema, que hoje é e tá tendo ações aí do Instituto Iracema, junto com o SECULTFOR, 

Seuma e outros outros também, que tão tentando trazer novamente, renovar aí com as nossas 

atividades e dar essa vitalidade pra praia de Iracema hoje ali existentes. Então, por isso que 

algumas ações culturais devem acontecer ali. A própria questão de alguns benefícios fiscais 

pra empresas que queiram se instalar ali. A gente tem hoje o “Parque For” que traz esses 

incentivos pra empresas principalmente voltado pra empresa criativa, indústria tecnológica 

tentando promover esse polo na praia de Iracema. São esses direcionamentos, porque aquela 

área, principalmente, ali, também entrando indo pra Monsenhor Tabosa e com o Dragão do 

Mar, então, toda aquela região tem um potencial enorme, muito além também da questão do 

patrimônio que está integrado, mas um potencial de atividade de serviços residenciais e 

poderia tá sendo melhor incentivadas. A gente acha que é de grande potencial.  

V: Acho que você não vai ter como responder porque é mais uma questão do prefeito. Já 

está perto de acabar a gestão do Prefeito, né? Já no final do próximo ano e tal. Se ele 

tinha alguma orientação sobre isso pra próxima gestão? 

M: Sobre isso que?  



114 
 

V: Sobre o tombamento edifício… Vocês colocam isso em algum momento do plano 

diretor né, porque ainda vai ser divulgado, então, essa parte da parte da participação 

popular. Essa questão da identidade, principalmente ali na praia de Iracema, memória 

da cidade, que é bem discutida em várias pesquisas e eu não quis fugir muito disso 

também na minha; se vocês propõem assim um espaço de rememoração, de identidade, 

da cidade, nesse plano diretor; se na SECULTFOR tem alguns planos sobre isso? Como 

vocês tão vendo isso? 

M: Olha, como o plano diretor ele tá sendo ainda vai começar todas as discussões e também, 

de fato, como é que vai ser o direcionamento, mas a priori, eu entendo e a gente tem discutido 

que o plano deve ser de diretrizes, mais gerais. Então, não acredito que ele vai chegar a um 

detalhamento de definir se ali vai ter ou não um memorial, como vai ser. De fato, eu entendo 

que ele vai trazer diretrizes de entender as vocações de cada áreas, né? Zonear, talvez trazer 

um zoneamento especial, que a praia de Iracema desde sempre é um zoneamento especial, 

mas sem chegar a determinados, digamos assim, que eu já vejo que são projetos urbanos, que 

podem tá em planos específicos… [Inaudível] Então isso deveria tá incluído. Hoje, eu 

desconheço uma ação direta pra tentar trabalhar com isso, mas isso com certeza eu acho que é 

um plano de ação mais de projeto urbano que ao meu ver não é uma coisa que deve tá 

diretamente incluída nas ações do plano diretor mais geral. Com certeza a valorização da 

imagem, da paisagem histórica e todas essas questões estarão incluídas pela importância, não 

só da praia de Iracema, mas todas as áreas que hoje são zoneadas como as zonas especiais de 

patrimônio histórico, né? Na cidade que ali pega a praia de Iracema, que a própria lei de uso e 

ocupação de solo ampliou.  

V: Pois é, como que tá hoje a lei de de uso e ocupação do solo? Ela permitiria um prédio 

de noventa e cinco metros ali no edifício São Pedro?  

M: Teria que passar pela aprovação da SECULTFOR, porque ali hoje é uma ZEPH. O São 

Pedro eu acho que estaria fora da ZEPH. Tem que olhar direitinho, mas acho que ele fica fora. 

V: Então se ele ficar fora, ele pode ter essa altura né? 

M: Quer que eu te responda agora? Deixa eu ver aqui pra te dar essa resposta. 

V: Pode ser.  

(...) 

O: Não está, termina ali na Rua Arariús. 

V: Então não tá né? 

M: Não. 

(...) 
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V: Deixa eu te perguntar só a última coisa, agora é sobre o projeto Fortaleza 2040, como 

é que a secretária está enxergando isso? Já vai ter algum trabalho? Porque eu entendo 

principalmente que esse projeto Fortaleza 2040 inclui essa parte do aterro que já está 

acontecendo, teria aquela roda gigante muito comentada, o aquário que é do Estado, que 

eu eu acho que tem alguma intervenção da Prefeitura, como é que vocês estão 

percebendo isso? Em quanto tempo, tem alguma previsão?  

M: Bom, Fortaleza 2040 é o nosso plano estratégico pra Fortaleza. Quanto a Prefeitura, então, 

a gente tem premissas aí importantes e que a Secretaria entende como plano estratégico a 

médio e longo prazo para cidade. Prova é que o plano diretor deve sim estar espelhado nessas 

diretrizes para de fato fazer algumas ações aí virarem lei, né? [Assim] Como plano diretor 

virou lei. Então, de fato, há essas questões. Alguns dos projetos que você colocou, como roda 

gigante, ele não está diretamente inserido no Fortaleza 2040. Ele é um projeto da 

coordenadoria da CPPPs, associado ao Gabinete do Prefeito. O coordenador secretário é o 

Rodrigo Nogueira [inaudível]. Então, pelo que eu vi em notícia de jornal, ele teria retornado, 

ele não estaria, não teria dada a viabilidade financeira pra roda gigante se efetivar. O próprio 

estudo de modelagem… Todo esse estudo de PPP, eles tem uma modelagem financeira 

prévia, inclusive com empresas, então se deu que não teria viabilidade financeira pra seguir 

por esse ônus. Então, realmente, pelo que eu vi, ele estaria parado, não teria dado 

continuidade. Mas ele não é diretamente do [Fortaleza] 2040, que também não chega em 

ações tão pontuais. São projetos paralelos da Prefeitura. O outro, do aterro, já é um projeto 

antes mesmo do [Fortaleza] 2040. Promovido por concurso público, né? Projeto do “Fausto 

Nilo” com o “Delberg”, que já promovia o aterro, inclusive ainda se eu não me engano, foi 

antes do Prefeito Roberto, né? Porque ainda tá “Luisianio”, o projeto do concurso público, e 

tá sendo agora efetivado. 

V: Como que está essa situação? Tá bem conturbada essa parte do aterro né… 

(...) 

M: Pronto, e aí tem essa discussão que não se pode intervir enquanto não tiver a decisão, né? 

Até o jurídico tá mais por dentro disso, porque tá lidando diretamente. A gente do corpo 

técnico ficou muito mais na parte da aprovação daquele projeto, né?  

V: Pois é, deixa eu te perguntar. Aquele projeto que foi divulgado em algum jornais, ele 

foi proposto por quem? Pelos proprietários, que é a maioria proprietária lá, né? 

M: Isso. 

 

 

(...) 
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V: Eu queria saber primeiro como que foi essa aprovação do projeto aqui pela 

Secretaria. É o projeto de reforma de um novo hotel, né? E como que vocês tão vendo 

essa possibilidade? Já passou pra SECULTFOR? O que está faltando?  

A: O resumo do projeto é uma intervenção muito interessante que, na verdade, a gente 

acredita que é uma oportunidade para cidade, porque o bairro da praia de Iracema a gente vê 

que ele está degradado. Há uma tentativa da Prefeitura Municipal de resgatar o bairro com 

oportunidades econômicas, ou seja, um distrito criativo e tudo que se propõe para aquele 

prédio, né? Pra o São Pedro, é justamente o resgate histórico, mas dando uma nova 

oportunidade pra que ele possa acontecer. Então, o projeto deu entrada aqui na secretaria e 

esse processo está sendo um processo longo, porque ele deu entrada com alteração de uso, que 

é um instrumento super bacana que Fortaleza está utilizando para dar oportunidade aos novos 

desenvolvimentos na cidade e, para esse prédio, permite o resgate dele, porque torna viável a 

recuperação dele, né? A proposta é parte da restauração da parte existente e a proposta de 

hotel. A questão do hotel é que vai realmente estabelecer a viabilidade econômica financeira 

do empreendimento, né? É importante quando a gente pensa em cidade, que as atividades 

econômicas orientam o desenvolvimento, o desenvolvimento urbano, porque se eu tenho 

atividade econômica é porque eu tenho cliente e se eu tenho cliente, eu tenho o povo. Tenho 

cidadão e é lá  que eles querem ficar. Então, a cidade tem que atender o desejo do cidadão. E 

quando a gente fala em cliente, eu falo em mim, em você. Eu não tô falando empreendedor, 

né? O empreendedor só vai onde tem o cliente dele, né?  

E aí é importante, porque aí a gente leva o cidadão para a praia de Iracema. Mais habitações 

vão aparecer no entorno. Você levar o hotel e residência, porque a parte que você vai restaurar 

vai ser flat, vai ser apartamento...  

V: A parte do entorno? 

A: Não, o prédio em si. 

V: Ah, também vai ser residência?  

A: É, a parte histórica, ela vai ser apartamento, é um combinado de apartamento mais hotel. 

Então, assim, é muito interessante porque você não dá só a característica de turismo, vai dar 

uma característica de residência também. Isso foi bem, foi bem legal.  

V: O projeto foi proposto por quem?  

A: Pelos próprios proprietários do prédio junto com um grupo de hoteleiro. O projeto 

arquitetônico é de um escritório da Nasser Hissa Arquitetos Associados. Ele passou por aqui, 

passou por todos os trâmites legais de outorga. Ele, na verdade, em termos do instrumento e 

legislação, está todo pronto pra emitir alvará. Ele na SECULTFOR também passou por uma 

análise e passou por… Isso eu estou falando de coisas de dois anos atrás, três anos atrás, tá?  

V: Certo.  



117 
 

A: E o próprio Ministério Público entrou recomendando a gente não emitir alvará. Esse 

processo hoje está parado, assim, a gente responsabiliza um pouco o Ministério Público por 

isso… 

V: Por que o Ministério Público entrou com a ação pra que não possa ser alterado? 

A: Porque o município tem que respeitar todas as características originais de tombamento e 

quer que a gente restaure o prédio, só que o Ministério Público que entrou com representação 

e tudo pra o prédio só vem se degradando… Está caindo alguns pedaços. A Prefeitura tem 

muito cuidado em relação a isso porque é uma questão da cidade. Então, a gente teme até se 

ele vier a cair de alguma forma, tombar  literalmente de alguma forma, teme pela a vida de 

alguém que esteja passando no momento. Então, a gente queria se resolver, porque a 

restauração não tem mais como acontecer há vários anos. Cinco laudos dizendo que não tem 

mais como ser restaurado, ele vai ter que ser reformado…  

V: É manter a fachada e construir a torre né?  

A: É. Exatamente. A gente sabe que tem essa parte de reconstrução, é um “patique”. A gente 

já estudou isso, mas... E a família quer ter, como ela é proprietária do imóvel, ela quer ter 

acesso a esse resgate, né? Então é isso. A gente queria muito que esse prédio pudesse 

representar um diferencial na paisagem, porque hoje ele só faz degradar cada vez mais o 

bairro.  

V: Como que está a situação de moradores lá?  

A: Não tem mais nenhum morador.  

V: Mas existiam proprietários de apartamento né?  

A: O prédio é da família, assim não tem. Tem uma pequena parcela e foi todo comprado.  

V: Mas tem alguns apartamentos que ainda são de proprietários… 

A: Da família, todos tão dentro desse ciclo familiar. Eu tenho… 

V: Não, eu conheci. Eu to nessa pesquisa de graduação, aí na época que eu comecei, 

ainda tinha moradores lá.  

A: Não tem mais moradores.  

V: Pois é, aí hoje não existem mais?  

A: E as propriedades, pelo que a gente sabe, se não me engano, tem sete, oito apartamentos 

que já estão de posse da família. Agora de outro, de outro herdeiro, não é do herdeiro que tem 

a maioria.  
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V: Tá.  

A: Mas isso a gente não interfere, porque isso é uma relação do empreendedor, tá?  

V: Ele também não tem uma relação com a Prefeitura né?  

A: Com a prefeitura, de jeito nenhum. O que foi aprovado na ata da CPPD, que é o conselho 

permanente de avaliação do plano diretor. E aí é exatamente isso que a gente não regula 

propriedade, né? É uma relação mesmo de proprietários.  

V: É. Até porque a maioria, ainda que tenha alguns, a maioria é de um único 

proprietário. Ia te perguntar isso sobre o plano diretor: o que vocês estão pensando né, 

como que vai contribuir pra situação de patrimônio?  

A: Assim, na verdade, tudo que diz respeito ao plano diretor é tratado pelo Gabinete do 

Prefeito. Então, há uma comissão e há um Presidente dessa comissão. Essa comissão é 

composta por [inaudível], Seuma, Secretaria de Governo, Chefia de Gabinete do Prefeito. A 

Seuma não está autorizada a falar nada sobre plano diretor. A Chefia do Gabinete do Prefeito 

é quem responde por isso e, na verdade, o que há de relacionado foi uma formação de uma 

comissão, [em que] o Prefeito mandou pra câmara que já foi votada até um comitê que vai ser 

formado pela sociedade civil e pelo poder público. E aí sim começar a elaborar o novo plano 

diretor.  

V: E, outra coisa, quanto ao prefeito, não sei se você tem condições de responder isso, 

né? Mas eu fiquei pensando que ficou faltando a assinatura do prefeito. Foi por isso que 

o Ministério Público Estadual entrou com essa ação? 

A: Assinatura do prefeito? 

V: Assinatura pra tombamento né? Do prédio como patrimônio. Então, assim, com essa 

assinatura não facilitaria as intervenções? Ou esse decreto de tombamento dificultaria? 

A: Na verdade, o tombamento foi solicitado pelos proprietários. Então, assim, quando o 

prédio foi pra provação, ele já tava em processo de de tombamento, mas a gente parou tudo 

internamente na Prefeitura, porque a gente está aguardando o Ministério Público se 

pronunciar a respeito disso. Então é aguardar mesmo o Ministério Público.  

V: Então, ela é uma questão jurídica agora?  

A: É, é uma questão legal. Exatamente.  

V: O Ministério Público colocou o que na ação? 

A: Então, como eu te falei, eles querem que a gente restaure o prédio. Só que já existem 

vários laudos sendo que não tem condição de restauração devido ao grau de degradação da 
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estrutura, né? É uma estrutura autocortante, ela não tem estrutura mesmo de concreto… Se 

você não cuidar, o risco mesmo é de tombamento eminente.  

V: É. É, eu acho que é isso.  

A: Agora o interessante mesmo, assim, é que existe um instrumento que possibilita a um 

empreendimento no local e que a cidade ganharia muito com isso. Na verdade, mais o que a 

gente ganha da cidade é essa oportunidade. A oportunidade de quem quer vir de quem quer 

vir fazer turismo em Fortaleza, se hospedar, a oportunidade de quem quer estar empregado e 

se empregar num hotel, a oportunidade de quem quer morar lá, oportunidade de quem quer 

recrear de alguma forma e a melhor oportunidade para sair de Fortaleza, que é iniciar o 

resgate de um bairro que está em processo e que não consegue por conta de problemas de 

violência. E a gente sabe que novo urbanismo prega muito isso, pessoas na rua, vitalidade 

urbana, gera segurança, gera cidade, né? Então a gente sente muito desse prédio não tá 

cumprindo a função social dele. Nem da propriedade, nem da cidade.  

V: Pois é. E outra coisa, existem planos da prefeitura para outros prédios históricos da 

cidade? 

A: Na verdade, a gente não pode falar sobre isso. 

V: A Prefeitura ou a Seuma? 

A: Não, é porque depende muito do proprietário. A gente só parte do princípio de realizar 

algum tipo de intervenção ou de aprovação de projeto quando o proprietário nos solicita. Por 

exemplo, determinado prédio ou casa que é a tombada está lá e o proprietário que tem a 

responsabilidade de cuidar né? E a Prefeitura, na verdade, a gente pode ceder a ele, a 

transferência do direito de construir, porque enfim não pode usar de outra forma aquele 

imóvel. Se ele vai alterar o imóvel, aí ele solicita à Prefeitura, às devidas licenças e 

autorizações. No caso, o alvará de reforma construção é aqui, mas quando esse bem é 

tombado ou está dentro de uma poligonal, a gente submete ao órgão que tombou, seja ele 

SECULTFOR, seja ele SECULT do estado, ou seja ele do Iphan, né? No caso, se ele for 

tombado com dinheiro da união.  

V: Só uma última coisa então. Sobre essa questão do tombamento não, da reforma, né, 

do possível projeto. Passando por essa questão jurídica, o que mais precisarem fazer pra 

começar, pra iniciar, tem que passar por alguma outra secretaria?  

A: Não, não. Ele já tem todas as licenças pré-alvará de construção, passando isso que o 

proprietário ainda quiser, né? Porque na verdade tudo depende da vontade do proprietário, né? 

E se resolver a questão jurídica com Ministério Público, e ele quiser, a gente emitiria o alvará 

de construção e aí ele poderia implantar o empreendimento.  

V: O financiamento desse empreendimento foi solicitado no projeto? 
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A: Aí é outra questão que a gente, assim, quanto menos a prefeitura... Qual é a função da 

prefeitura numa cidade? É cuidar dela. Então, assim, o financiamento tem um prazo. O alvará 

de construção agora com novo código de obras e posturas é de cinco anos. Ele tem ainda tem 

mais cinco anos renovar… Então ele tem que construir e ainda tem o [inaudível]. Se ele não 

construir... Hoje também no novo código tem algumas questões relacionadas a edifício 

abandonado, mas, enfim, isso é uma relação privado/privado, né? Pra gente é interessante a 

outorga, que é a contrapartida, que ele pode pagar até o momento do [inaudível] e a gente usar 

essa outorga nos projetos nossos, nos projetos públicos, como saneamento, regularização 

fundiária… Esse dinheiro da outorga ele vai todo, não sei se a Marina te explicou, mas vai 

todo para este tipo de projeto; ele vai vai pra projetos públicos, regularização fundiária, 

patrimônio, reestruturação de áreas de áreas verdes, saneamento… 

V: Então volta pra cidade?  

A: Volta pra cidade. Há uma contrapartida que ele paga. Ele tá usando parâmetros... Quando 

ele extrapola, ele paga. Então, se ele paga, ele vai pro FUNDURB, que é um fundo específico. 

Ele não mistura na conta da Prefeitura, porque esse fundo só pode gastar com isso. Então ele 

volta pra cidade. 

V: Como também a reforma do patrimônio voltaria pra cidade? 

A: Voltaria e acho que o maior ganho não é esse dinheiro pra cidade. É justamente a 

reestruturação do bairro que precisa demais. É um bairro lindo, com energia ótima, mas é 

impressionante como as coisas lá demoram a pegar, em termos econômicos. E quando você 

não tem economia, você não tem gente. Inclusive, hoje fui almoçar num restaurante muito 

bom lá, chamado Mar de Rosas.  

V: Lindo, já fui.  

A: Muito legal, assim, a proposta e, eu, meu Deus, tomara que dure muito porque traz gente. 

Gente, na hora do almoço lá… 

V: Lá é muito lindo, já fui.  A comida é muito boa e os donos são estrangeiros. 

A: Ah, não sabia! 

 

 

TRANSCRIÇÃO DE ÁUDIO 

Entrevistados: Paulo, Socorro e Priscila (antigos moradores do prédio) 

Entrevistadora: Virna Benevides 

Tempo de entrevista: 88 minutos 
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V: Marina 

Pa: Paulo 

Pi: Priscila 

S: Socorro 

 

V: A minha pesquisa estuda o edifício como um documento da cidade. Não sei, mas vocês 

devem saber melhor do que eu sobre essa reforma que querem fazer. 

 

Pi: Na verdade a gente não está sabendo de nada. 

 

V: É? 

 

Pi: Aham. Inclusive, a gente continuou pagando condomínio. 

 

V: Sério que vocês ainda estavam pagando condomínio? 

 

Pi: Continuamos pagando. 

 

V: Vocês foram os últimos a sair né? 

 

Pi: Fomos. 

 

V: Só ficaram vocês e o porteiro né? 

 

Pi: É. 

 

V: Eu queria entender como foi esse processo de abandono, porque o senhor morou lá muitos 

anos né? 

 

Pa: Quase 10 anos. [Inaudível] 

 

Pi: Uns 15 anos quase. 

 

Pa: A gente tinha outra casa... Tanto que a gente levou quase 2 anos para tirar os móveis de lá 

e trazer para cá. 

 

Pi: A gente fez a reforma recente...  

 

V: Lá? 

 

Pi: Reforma não, tirar as coisas da mudança.  

 

Pa: Nós passamos 2 anos. Nós terminamos a casa e saímos, aí fomos para lá. 
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V: Vocês moravam onde antes? 

 

Pa: Foram quase 20 né? 

 

Pi: É. 

 

Pa: Minha mulher adoeceu, com a dor na perna, aquela escada... Mas era muito bom! Antes 

de tudo que se acabou lá acontecer, né? Basta dizer que são 5 suítes. 

 

V: Lá é enorme né, eu entrei uma vez. 

 

Pa: O quarto das meninas, as suítes... Só o banheiro é enorme! 

 

V: O elevador não estava funcionando? 

 

Pi: Não. 

 

Pa: Tinham 4 elevadores lá, um na direita, um na esquerda e um de frente. [Inaudível] 

 

V: Aí era, saia de dentro do apartamento? 

 

Pa: É. O apartamento era um mundo. A gente estava lá sozinho, morando sozinho. Muito 

bom! 

 

[Inaudível] 

 

Pa: Mas, em virtude da minha mulher ter adoecido, tava com dificuldade, aí não tava 

gostando. Mas era muito bom! Terceiro andar, quarto pavimento, lado da sombra, de frente 

pro mar. 

 

V: Ventilado né? 

 

Pa: É.  

 

V: Eu sempre via a luz de vocês. Eu sempre via que ela era a única acesa, porque era meu 

caminho de volta. 

 

Pa: Um terraço imenso. 

 

V: Ah, tinha terraço? 

 

Pa: Ave Maria, terraço lateral quase do tamanho desse apartamento! 

 

S: Lá não tem mais energia, água na portaria... 
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V: A senhora trabalhava lá com eles também? 

 

S: Trabalhava. 

 

Pi: A vida toda! 

 

S: Tem que dizer o que tem e o que não tem né? Não é uma entrevista? 

 

V: É, eu queria que vocês falassem de tudo, de como vocês chegaram lá. Tenho muito 

interesse em saber como foi! Como foi que você comprou o apartamento? 

 

Pa: Eu comprei porque eu e minha mulher falecida gostávamos muito da praia de Iracema. Aí 

quando aparecer o apartamento para vender, eu vou comprar. Mas não tem de jeito nenhum! 

Antes de eu morar nesse apartamento, eu morei aqui na Osvaldo Cruz e na Santos Dumont. É 

um triplex. "Olha o triplex do Lula!". Ora, já tive triplex, já tive... [Inaudível] 

 

V: [Risadas] Triplex do Lula... 

 

Pa: Duas escadas internas, era um mundo de apartamento! Aí a mulher falava "Eu quero 

voltar para praia de Iracema", e eu também. Procuramos, procuramos... [Inaudível] Eu nem 

considero. Minha mulher era muito orgulhosa e não se dava com ninguém. Mas deixa para lá, 

também já foi, porque quem tá na batalha sou eu, apesar de não está trabalhando. 

 

V: E lúcido ainda? 

 

Pa: Não to dando nem um prego numa barra de sabão, mas eu tenho um negócio ainda, uma 

transportadora. 

 

V: Como é o nome completo do senhor mesmo? 

 

Pa: Paulo Leitão. E o seu? 

 

V: Virna Benevides. 

 

Pa: Será que eu não conheço alguém? Um amigo [inaudível] 

 

V: É uma família só, mas a gente não conhece muita gente. 

 

Pa: Tem uns que a gente se dá mais outros menos né? Mas, enfim, aí apareceu esse 

apartamento. Aí eu disse que comprava. Eu fui lá, olhei, aí comprei. Bacana... Digo em termo 

de tamanho, porque o prédio já estava meio acabado. 

 

V: Qual era o ano? 
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Pa: 89, 88, por aí. 

 

V: Antes dos anos 90 né? 

 

Pa: Foi. Eu fui lá e examinei. O valor que eu comprei apartamento, eu gastei o mesmo valor 

na reforma. 

 

V: Ah, porque já estava deteriorado naquela época? 

 

Pa: Por fora, porque por dentro nem tanto. Mas eu mandei fazer, porque... [Inaudível] 

Recuperação hidráulica e elétrica. 

 

V: Dentro do apartamento do senhor? 

 

Pa: Dentro. 

 

V: Entendi. 

 

Pa: Aí fiquei morando lá. 

 

V: Desde 1989 né? 

 

Pa: [Inaudível] Lá era fora de série. 

 

V: Enorme demais né? 

 

Pa: Lateral, terraço enorme... 

 

Pi: Mas a gente só foi morar mesmo lá de 99 para 2000. 

 

V: Vocês compraram antes e fizeram essas reformas né? 

 

Pi: Isso. 

 

Pa: E aí o nome do prédio era edifício São Pedro. Esse edifício, o proprietário tinha uma 

fábrica de rede. 

 

V: É o Filomeno Gomes? O Pedro? 

 

Pi: É. 

 

Pa: Em 1948, eu passava de carro com meu pai lá de frente e meu pai tinha uma 

transportadora. Antes dele falecer em 1963, eu botei uma empresa para mim e, como eu era 
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pessoa física, quando fui botar botei dele só o nome. Transportadora [inaudível]. E o prédio 

está lá, a gente pagava condomínio... Eu chamei o síndico na época e disse "rapaz, vamos 

recuperar o prédio". 

 

V: Quando o senhor falou isso? Quando deu essa proposta? 

 

Pa: Desde a época que comprei eu falo isso. Eu disse que botava pedreiro, ajudante e você 

bota a mesma quantidade. Mas os caras só pensam em pegar o dinheiro e gastar. Tem muito 

apartamento lá, de todo tamanho, grande mesmo só tinha uns dois ou três. Eu deixei rolar. 

Não tava preocupado com a parte externa. Fui levando, até a minha mulher adoecer. Eu nunca 

tinha alugado nada. O prédio onde era transportadora eu transferi para minha mulher. O 

apartamento lá nós compramos e era meu e dela, aí a gente transferiu para outra filha. 

 

V: Vocês tem outro apartamento além daquele? 

 

Pa: Não, porque eu dei para outra filha, a mais velha. 

 

V: Entendi. 

 

Pa: Mas lá tinha duas escadas internas dentro do apartamento, uma para o duplex e outra do 

duplex para cobertura. Coisa de rico, mas eu não sou não. [Risadas] 

 

V: Tinha uma escada dentro do apartamento? 

 

Pa: Tinha, uma para o duplex e outra do duplex para cobertura do prédio. E no duplex eu 

tinha um barzinho, uma cobertura. Era muito chique! Eu casei duas vezes. Primeiro eu 

divorciei. Ainda é conhecida nossa a primeira mulher. Eu não tinha ganância. Quando a gente 

se separou, ninguém quis e aí a gente doou para minha filha mais velha que é professora e 

advogada. 

 

V: Esse apartamento está no nome dela né? 

 

Pa: Não está mais porque ela vendeu. Tava no nome dela, ela ficou adulta... 

 

V: E ela vendeu para quem? 

 

Pa: Não sei. 

 

V: E a pessoa nunca foi atrás? 

 

Pa: Não, a pessoa está lá. Ela vendeu, o cara comprou. Ela falou para mim que tinha vendido 

e já comprado outro. [Inaudível] Mas eu não gostei que ela fez isso não. [Inaudível] 

 

V: Era dentro do edifício São Pedro? 
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Pa: Não. 

 

V: Era aonde? 

 

Pi: Na Osvaldo Cruz. 

 

Pa: [Inaudível] Não tem a igreja? Vizinho. 

 

V: Ah! Ali é muito bom. 

 

Pa: É, mas não se compara com o outro. Eu comprei... 

 

Pi: Mas pai, o foco é o prédio daqui... 

 

V: Não, mas pode falar. Não tem problema não. 

 

Pa: É, eu vou falar. É porque na minha idade não tem muito o que falar não. 

 

V: Não, eu quero saber o contexto. Pode falar. Fique a vontade. 

 

Pa: Pois bem, fomos lá e gostamos! Lá era muito grande, com duplex e cobertura. E aí ela 

vendeu e tudo bem. Tinha que ter empregada, era trabalhoso... E esse de cá eu comprei para 

mim e para [inaudível] 

 

V: Esse de cá que o senhor fala é o São Pedro? 

 

Pa: É. E eu não tenho queixa não. Tanto que quando viemos para cá, nós ainda tínhamos 

intenção de voltar. 

 

V: Ah, então sua esposa ainda veio para cá?  

 

Pa: Sim. 

 

Pi: A gente já está aqui há um ano e pouco nesse apartamento. É porque a gente sempre 

deixava uma luz acesa para pensarem que tem gente; para não ter perigo de roubo. Uma vez, 

quando a gente tava lá, já tinham tentado invadir. Eles roubaram os fios e a gente ficou sem 

luz. Aí... 

 

Pa: Todos nossos móveis ficaram lá esse tempo todinho. Aqui nós só compramos essa 

geladeira, o gerador... 

 

Pi: Na verdade, a gente alugou tudo mobiliado aqui e trouxe só o que a gente precisa. 
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V: Esse é alugado? 

 

Pi: Sim, a gente teve que sair de lá porque como ela sentiu dor na perna. 

 

V: Não tinha condição de descer a escada? 

 

Pi: Não tinha. Quando descia tinha pedir alguém ou pagar alguém para subir ou descer e lá 

era bem estreito e ficava muito ruim. 

 

Pa: Pois é, aí viemos para cá. 

 

V: Quando o senhor foi morar lá ainda era hotel? 

 

Pa: Não, já tinha parado. 

 

S: Ele foi morar lá tinha a Telemar, sorveteria, tinha bastante restaurante... Todas aquelas 

áreas lá de baixo comercial tinha movimento. 

 

Pa: Essa menina aí ela não é empregada daqui, ela é quem toma conta de tudo, faz compra... 

 

V: É a governanta. [Risos] 

 

S: A Priscila não lembra não porque ela era pequena, mas eu me lembro quando eles 

compraram, porque eu acompanhava. E todos apartamentos funcionavam também. Mas 

quando fui para lá os elevadores já não funcionavam. 

 

Pa: O Lúcio Gadelha morava lá. 

 

V: O jornalista? 

 

Pa: No sétimo andar, na cobertura. E embaixo tinha um restaurante muito bom. 

 

V: Como que era o restaurante panela? Tinha restaurante, encontro? 

 

S: Não, tinha só comida mesmo. Tinha pizzaria, sorveteria, tinha um ponto comercial, tinha 

Telemar... Ainda no tempo da Telemar. Era tudo movimentado. 

 

V: Naquela época que vocês chegaram, a maioria das pessoas eram inquilinas ou 

proprietários? 

 

Pi: No nosso lado, tinha 3 inquilinas. 

 

Pa: Variava, mas tinham vários inquilinos e poucos proprietários. 
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V: O senhor sabe como é essa história do prédio? Quem é o dono e porque não reformam? 

 

Pa: O prédio é do Pedro Filomeno, os netos já. 

 

V: Então de proprietário ficou só o senhor? Eles compraram os demais? 

 

Pi: Na verdade, a metade é dos Filomenos e a outra metade quase toda é do dono do Mareiro 

Hotel. 

 

V: Eu sei qual é. 

 

Pi: Acho que é doutor Hugo. Ele tem uns 30%, os Filomenos tem 54% e o resto são os 

minoritários. 

 

V: Pingados né, que são proprietários? 

 

Pi: É, são.  

 

V: E fora vocês, vocês conhecem outros? 

 

Pi: A Fátima que mora do outro lado, tinha um italiano que é o Salvatore, só que ele passou 

para Monica, esposa dele e que mora aqui do outro lado. 

 

V: Ninguém mora mais lá, só o porteiro? 

 

Pi: Só Marcos, o que trabalha lá. E deve ter um ou outra pessoa que deve ter. Mas de nome só 

esses eu lembro. 

 

V: Vocês chegaram a entrar com uma ação judicial? 

 

Pi: A gente ia entrar com uma ação. Eu ainda fui atrás porque eles não decidiam nada... 

 

V: Eles falavam com vocês, explicavam, davam algum retorno? 

 

Pi: Na verdade, quase não tinha reunião ou algo do tipo. Só chegava o dia do pagamento o dia 

do condomínio, como diz outro. 

 

Pa: Eles ainda falam com outro. Uma semana aí eles marcaram uma reunião e ninguém foi. 

 

Pi: Não marcaram.  

 

Pa: Marcos disse. 

 

Pi: Marcos bêbado diz qualquer coisa... Mas ninguém avisou nada. 
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V: Mas eles chegaram a marcar alguma reunião que vocês foram? 

 

Pi: Eu ainda fui para umas duas. Eram só projetos que eles tavam pensando em fazer, mas 

eram mais sobre coisas relacionadas a reforma, sobre venda do prédio total, falaram sobre 

valor e cada um recebia fração de acordo com o seu... 

 

Pa: Falta só a Prefeitura e o Estado se pronunciarem se paga ou não paga. Eles ficam "Não, 

vamos desmanchar, fazer uma praça", mas não pagou... No dia que pagar, vai vir a minha 

parte. 

 

V: Eles nunca falaram de indenização? 

 

Pi: Não. O que a gente ficou sabendo foi que se não tomarem nenhuma providência, a 

Prefeitura vai entrar e a gente perde. E ninguém quer perder, claro. 

 

V: É, seu patrimônio né... 

 

Pi: Então, meu pai disse assim que a gente vai botar para vender ou algo assim... Porque 

querendo ou não lá era nosso e a gente teve que sair de lá para vir para cá pagando... 

 

V: Pois é, e aí vocês estão com essa despesa né? 

 

Pi: Uhum. 

 

V: E eles não indenizaram nada vocês né? 

 

Pa: Nada, nada. 

 

Pi: E eles nunca... Disseram "Ah tem que botar um segurança", mas queriam basicamente que 

a gente que tava lá pagassem tudo. Porém, não é assim que as pessoas são. Primeiro que eles 

tem a maior parte. O prédio ficou deteriorado por culpa deles. Nós pagávamos condomínio, 

mas eles que eram síndicos não pagavam, então não investiam. Então o que tinha de melhorar, 

não melhoraram. Tanto que a última reunião aconteceu há 6 anos. De 2017 a 2018 eles 

começaram umas reuniões e eu ainda fui com minha mãe. 

 

V: E era lá dentro? 

 

Pi: Não, geralmente era no Hotel Mareiro. 

 

V: O que era o da proprietário da outra parte? 

 

Pi: Isso.  
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V: E ele participava? 

 

Pi: Participava. Na verdade, ele era dono de hotel e, assim, ele comprava muitos hotéis e 

imóveis antigos para fazer reforma em Portugal. A intenção dele era comprar justamente para 

fazer reforma, só que... Ele chegou até a visitar a gente para comprar nosso apartamento. Ele 

foi, inclusive, quem construiu esse prédio aqui da frente. Ele veio para fazer uma troca, só que 

ele só foi uma vez e, como minha mãe não pode atender, ele não foi mais. 

 

Pa: Parece que é Hotel Luzeiro... 

 

Pi: Acho que é Mareiro. Mareiro acho que é... Não, é Luzeiro mesmo. O Grand Mareiro ele 

tem lá na Praia do Futuro. São vários hotéis... 

 

V: Eu queria perguntar para vocês o que vocês lembram de quando vocês chegaram, sobre a 

estrutura do hotel, vizinhança, de como era a cidade... 

 

Pi: Não, a gente não tinha vizinhança, porque para frente e trás não tem e de lado era um 

estacionamento. 

 

Pi: Lá também uma coisa que não tinha era estacionamento. Quando a gente morava lá, a 

gente pagava estacionamento ao lado. 

 

V: Naquele aberto né? Ainda tem? 

 

Pi: Tem, só que mudou a direção. Aquela parte ali também era do hotel, só que eles 

venderam. 

 

V: Vocês lembram quanto pagavam de condomínio? 

 

Pi: Depende. Tipo assim, 200 e pouco, 300... 

 

V: Vocês ainda pagam, mesmo não estando lá? 

 

Pi: Ainda sim, agora um valor bem menos, mas continua pagando. 

 

S: Porque tem um rapazinho lá, um cachaceiro para tomar conta. 

 

V: O Marcos né? 

 

Pi: Mas mesmo assim ainda continuava tudo funcionando, só que roubaram os fios... 

 

V: Ah, então foi um roubo de fio? 
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Pa: Roubaram tudo lá. Ficamos sem iluminação lá, mas ninguém comprou não. Vamos 

esperar para ver se vai acontecer alguma coisa de indenização do Estado ou da Prefeitura. Se 

não acontecer, é esperar cair. Agora... 

 

V: É, vai demorar muito para cair. 

 

Pa: Vai, mas acontece o seguinte. Um prédio como esse mais moderno tem paredes de 

alvenaria e tem paredes de gesso por questão de peso. Engenheiro fez cálculo... 

 

V: Lá não tem isso? 

 

Pa: Não, lá só [inaudível]. 

 

V: Concreto né? 

 

Pa: Nesse tempo se usava tijolo branco, não era nem esse tijolo fraco. Então, o reboco cai e 

aparece o ferro, mas só isso. Cai mesmo só por cima. Tinha 7 caixas d'água lá. 

 

V: Como era o abastecimento de água lá, tava normal? 

 

Pa: Tava normal, ainda tem água lá. 

 

S: Água salgada né? 

 

Pi: Não era bem assim, tinha épocas... Tudo se mete viu? 

 

S: A água não era salgada? 

 

Pi: Às vezes era porque por ser próxima ao mar atrapalhava um pouco o [inaudível]. 

 

S: O cara mudando o piso... [Inaudível] 

 

V: Pois é, eu queria que o senhor falasse o que o senhor lembra sobre as transações de quando 

o senhor chegou, de como o prédio era quando o senhor chegou, a estrutura. 

 

Pa: Já era daquele jeito.  

 

V: Já estava degradado daquele jeito? 

 

Pa: Aquele prédio tinha sido construído acho que em 1947, para 48. Levaram 4 anos para 

terminar e não sei porque. Naquele tempo os consertos [inaudível] Não tinha nenhum prédio 

na beira-mar. Não tinha nenhum. 

 

V: Ele foi o primeiro? 
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Pa: Foi o primeiro, porque não estavam nem pensando em fazer prédio na beira-mar. Lá 

1976, mais ou menos, começaram a construir. De 76 a 80 começaram a construir tudo. Foi 

bem ligeiro. Você vê que a população de Fortaleza era menor que Recife e hoje não. Fortaleza 

hoje é maior que Recife. 

 

Pa: Muito maior que Recife! "Po, é menor e aumentou?", mas é porque a população do Ceará 

sofre com falta de água. Aí o pessoal do interior vem para capital e vão tudo para periferia. 

Tem bairro aí que eu não sei nem dizer o nome. Eu me lembro quando era criança. Saia da 

Praça do Ferreira pra o interior e só ia até o Duque de Caxias, 3 quarteirões. Lá na rua da 

Castro e Silva, do lado da Santa Casa e até a porta do cemitério... Essa rua Monsenhor Tabosa 

não existia. [Inaudível] 

 

V: E sua mãe [Priscila], faleceu devido uma complicação com esse problema da perna? 

 

Pi: Na verdade, ela começou com uma dor na perna. Em 2017, gente ia para o Rio de Janeiro. 

Aí uns dias antes da semana santa ela foi diagnosticada com Chykungunya, mas mesmo assim 

a gente foi porque ela já vinha sentindo essas dores, mas ninguém sabia o que era. Aí foi e 

quando voltou, ela teve uma recaída. A atrás de  gente foi atrás de todos os médicos, fez 

exames e os médicos diziam que eram bursite inflamada, artrose com artrite e não era. E ela 

sofrendo, com dor, sem conseguir andar direito. 

 

V: Você acha que a questão do prédio influenciou? 

 

Pi: Influenciou talvez a prejudicar. Ela fez exames e nem tinha mais cartilagem. Já vinha 

batendo osso com osso e ela sentindo muita dor. Era remédio direto... Até que ela emagreceu 

10 kg em um mês. Aí um ortopedista que ela falou, que era da minha tia, achou estranho e 

pediu exames específicos e aí descobrimos um câncer. E nesse câncer, a gente começou o 

tratamento no ano passado e fez. 

 

V: Um câncer na perna? 

 

Pi: Começou na perna, mas era um câncer de pulmão que deu metástase para perna, aí ela 

sentia a perna... É tanto que o alarme foi na perna. Ela fez biópsia e tudo mais. 

 

V: Ela já estava com quantos anos? 

 

Pi: 67 quando a gente descobriu. 

 

V: Nossa, era nova... 

 

Pi: A gente fez os tratamentos, radioterapia, tudo... Ela tava bem, mas do ano passado para cá 

ela começou a sentir que o remédio não fazia efeito. Então o médico quis mudar o tratamento, 

tirando o venal e botando comprimido. Aí ela aí não tava se dando tão bem. Ela dizia isso 
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para ele e ele dizia que era normal se sentir assim. E não fazia. Tanto que to vendo a 

possibilidade de processar o médico por abandono de caso. 

 

V: Quem era o médico? 

 

Pi: É a clínica perto da Unifor. Ele pediu exames específicos e tinha suspendido o remédio 

dela, aí ele viu que estava totalmente fora de controle. Porque estava estabilizado no 30 e 

depois da medicação subiu para 600. Desestabilizou total. E, nesse meio tempo, o câncer foi 

avançando e ele não se tocava. Ele pedia exame específico para perna achando que estava 

tudo controlado e não estava. Então ela acabou fraturando o fêmur, que era onde ela sentia 

dor. 

 

V: Mas chegou a sofrer alguma queda? 

 

Pi: Não, ela estava muito debilitada por conta do câncer. Ela estava tomando vitamina D e 

bolsas de cálcio para reposição. Aí ela fez a cirurgia e tava bem, o pós cirúrgico foi tranquilo, 

mas aí um mês depois, em março, eu levei ela para revisão da perna. Mas quando foi do 

almoço para tarde ela começou a ficar dispersa. Eu tinha ido trabalhar e ela acabou tendo uma 

pequena convulsão. Foi quando a gente descobriu um quadro de metástase cerebral. A gente 

já notava porque ela já estava aérea quando a gente falava. Não questionava muito e ela era 

uma pessoa formada, 3 formaturas, super lúcida e tudo mais e, do nada, acontecer uma coisa 

dessa. Aí a gente foi no médico. Quando eu cheguei com minha irmã, aí fui e falei com ele e 

ele disse que ia precisar mudar o tratamento, suspender o remédio para ver se ela engorda um 

pouco... Porque ela estava muito magra. Aí a gente pegou e pediu para ele mandar a real, mas 

ele não foi honesto. Ele sabia que ela ia morrer e não disse para gente. Ele pegou e 

simplesmente disse para que a gente voltasse daqui a 2 meses. Como é que o médico está 

fazendo tratamento e manda voltar daqui 2 meses? Ele ainda olhou para minha mãe e disse 

"Você deve estar enjoada da minha cara, volte daqui uns 2 meses" e a voz da minha mãe 

estava fina, falha, ela estava dispersa... Ela não sentia uma dor de cabeça, não sentia nada. Ele 

passou então remédios e eu comprei várias caixas. A gente foi nele na sexta-feira, quando foi 

no domingo ela teve uma nova convulsão. Só estava eu, meu pai e ela. Socorro tinha saído de 

manhã e voltava no outro dia. Aí no domingo eu sai correndo para levar ela na Unimed, com 

meu pai achando que ela tava tendo um AVC, mas era convulsão. Foram 7 minutos de pânico 

para mim. Aí a gente saiu para Unimed e ela se internou dia 31 de março e daí foi só 

piorando. 

 

V: Ela chegou a ficar na UTI? 

 

Pi: Não, o médico disse nas últimas semanas que não adiantava porque só ia retardar o 

sofrimento dela. Aí no começo ela ainda falava e tudo mais, só que ela parou. 

 

V: E o médico só desapareceu? 
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Pi: Foi, ele sumiu. A gente exigiu que ele fosse no hospital e ele foi, mas foi arrogante e 

prepotente. Aí a gente contratou um médico de São Paulo que deu todo suporte e tudo mais. 

Como meu pai e minha mãe eram amigos do dono do Crio, ela ainda começou a fazer um 

tratamento. Aí todo dia ia eu e a Socorro levar ela de ambulância. Ia só deixar ela no hospital 

e voltava e ela teve uma melhora. Só que nesse meio tempo ela acabou tendo uma infecção. 

No dia que a gente chegou na Unimed, pediram exames e disseram que tava com infecção 

pulmonar, que é pneumonia. Só que ela não tinha nenhum sinal de pneumonia e aí o médico 

que tava lá era lesado, fazia o que o outro mandava. Tanto que o oncologista foi lá falar com o 

médico, ele ficou querendo expulsar a gente do hospital. Disse para gente esperar 48 h para 

ela reagir e ver o que faz. Ele ficava o tempo todo desse jeito, até que a gente pediu para 

mudar o médico e o outro médico deu mais assistente. Aí foi no começo de maior, ela teve 

uma piora repentinamente. Ela tomava morfina para dor e só dizia que queria ir para casa. 

Não falava muita coisa, só dava um bom dia, boa noite e perguntava se tava tudo bem. Ela 

ficou em estado vegetativo na última semana, porque praticamente não conseguia fazer xixi 

sozinha sem a sonda, não conseguia fazer cocô sem remédio. Então a gente sabia que ela tava 

sofrendo, mas tava ali. Aí no dia 1 de maio teve essa infecção no pulmão, com mais de mês 

no hospital. Tava tomando antibióticos e dia 4 foi aniversário dela. Aí ela já não tinha noção 

de nada e teve uma piora muito grande, com várias convulsões - o que os médicos chamaram 

de espasmos. Não parava um minuto. É difícil de acreditar né, mas na segunda foi uma pessoa 

da igreja Universal lá e rezou para ela e ela parou de convulsionar. 

 

V: Ela era da igreja? 

 

Pi: Ela era católica, mas não tinha besteira. Quem fez essa reza era um conhecido nosso, um 

policial. E quando foi de segunda para terça, ela faleceu. Isso no dia 7. 

 

V: Como era isso, a tua mãe tinha um apreço pelo prédio? 

 

Pi: Ela sempre gostou, ela sempre sentava para tomar o whisky dela. Ela chamava as amigas 

dela, ninguém tinha besteira com isso. 

 

V: Ela gostava de lá? 

 

Pi: Bastante. Muito, muito! Ela tinha muita esperança de ver o prédio reformado. 

 

V: Ela sentiu muito ao vir pra cá? 

 

Pi: Uhum, porque aqui ela se sentia muito mais presa. Lá ela ia para varanda e via o 

movimento e aqui não é a mesma coisa, não vê como lá. 

 

V: Lá via de frente né? Muito perto. 

 

Pi: Via de frente. 
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V: Eu entrei uma vez lá numa parte que já estava desativada e entrei pelo apartamento do 

Salvatore. O dele era bem pequeno, enquanto o de vocês é bem maior. A vista era linda! 

 

Pi: É bem maior. Uhum! Era a rua toda. Não sei se tenho foto. 

 

V: Vocês tem fotos antigas de lá? 

 

Pi: Acho que tenho no celular da minha mãe. Espera. 

 

V: O que você ia me mostrar na revista? 

 

[Inaudível] 

 

Pa: Eu sou sócio do iate até o clube [Inaudível]. Eu era sócio-proprietário, fiquei só com o 

iate. Mas todo domingo a gente ia para o iate. Tínhamos, ainda temos, uma mesa, um 

estacionamento interno... O iate até telefonou para nós e disse que ia fazer uma homenagem 

para ela. Mas nesse meio tempo, eu vou mostrar uma foto... [Inaudível] 

 

V: O senhor ainda frequenta lá? 

 

Pa: Frequento. 

 

V: Como era isso dos clubes aqui em Fortaleza? O senhor era sócio de mais algum? 

 

Pa: Sim, mas fui abandonando tudo. [Inaudível] Os que não vieram, eu vou doar. 

 

V: Mas o iate ainda funciona né? 

 

Pa: Funciona, tudo.  

 

V: Como é ser sócio-fundador? 

 

Pa: Não existe. Se reúne uns 4, 5 ou 6 elementos e fundaram um clube. 

 

V: O senhor participou disso? 

 

Pa: Não, mas o pessoal que foi me chamaram, mas eu disse que não. O iate tem 65 ou 66 anos 

e há 60 eu vou lá, todo domingo. Só faltei esse domingo porque... [Inaudível] 

 

V: Fizeram uma homenagem para ela? 

 

Pa: Aqui, página 40. 

 

V: Graça in memorian né? Ela era muito jovem. 
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Pa: É, mulheres são mais jovens, se cuidam. E bonita! 

 

V: Vocês eram casados a quanto tempo? 

 

Pa: 46 anos. 

 

V: Uma vida né... 

 

Pa: Olhe ai a página 13. 

 

V: 13? Tem outra foto? 

 

Pa: Aqui está eu e essa menina, aqui eu e ela. 

 

V: Como são as reuniões lá hoje, ao domingo? 

 

Pa: Tem música e restaurante... Pronto. 

 

V: Lá é muito agradável! 

 

(...) 

 

V:.Eram 5 suítes? Todos os quartos eram suítes então? 

 

Pa: Todos tinham suítes. O do quarto dessas meninas, o dessa e o da outra, só o banheiro era 

maior que essa salinha aqui. 

 

V: Tem uma foto do ambiente? 

 

[Inaudível] 

 

Pi: Muito confortável o apartamento que a gente tinha lá. Tinha não, tenho né. 

 

V: Ainda é de vocês... Vocês não pensaram em alugar não? 

 

Pa: Não quero nem pensar em nada de lá. Agora é esperar o tempo passar e ver no que vai 

dar. 

 

V: Agora tem isso desses cabos né? 

 

Pi: É, mas mesmo assim, acho que não valeria a pena alugar não. Está muito deteriorado! 

 

V: Tua infância foi lá? 
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Pi: É, basicamente. Dos 6 aos 7 anos... 

 

V: Tu tem alguma memória de lá, tipo, de levar amiga? 

 

Pi: Não, nunca fui levar muito amiga não. 

 

S: Ela tinha vergonha do prédio! 

 

Pi: É, tinha. [Risos] 

 

S: Ela nunca levou um paquera, um amigo... Tinha vergonha do prédio! 

 

[Risadas] 

 

Pi: É, porque o estado do prédio... Nem minha irmã nunca levou! O pessoal julgava muito... 

Já fiz vários aniversários lá. 

 

V: Dentro do apartamento? 

 

Pi: Não, no salão de festas. 

 

V: Quando tu era criança? 

 

Pi: Sim, lá era enorme. 

 

V: Era lindo.  

 

Pi: Olha, aqui era reveillon... 

 

V: Cadê? Deixa eu ver. Era na varanda? 

 

[Inaudível] 

 

V: Nossa, dava para ver tudo mesmo! 

 

Pi: Era mesmo em frente... 

 

V: Bem em frente para o aterro né? 

 

Pi: É. 

 

V: Tu acha que eu posso conversar com a Socorro? Perguntar o que ela lembrar? 
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Pi: Pode. 

 

V: Socorro, eu queria que tu falasse do prédio, o que tu lembra de quando chegou. 

 

S: Faz muito tempo né? 

 

V: Tu mora com eles né?  

 

S: É.  

 

V: Me explica. É Socorro de que? 

 

S: Socorro Facundo. 

 

V: Tá. Só para gravar. Aí eu queria que tu contasse como via o prédio, não da estrutura, mas 

do prédio, de como era. 

 

S: Quando a gente chegou era bom, porque tinha movimento. Era tranquilo. O prédio não era 

tão feio... Era bom! 

 

V: O bairro como era naquela época? 

 

S: Naquela época era tranquilo. Eu ia todo dia de manhã tomar banho de mar, levava a Paula, 

duas meninas da vizinha... Não tinha nenhum problema. 

 

V: Você tinha esse hábito de banho de mar ali? 

 

S: Tinha o hábito de levar ela... Quando eu não levava ela para praia, eu levava ela para 

[inaudível]. Todo dia, quase todo dia.  

 

V: Em que ano era isso, 2000? 

 

S: Priscila, Paula nasceu em que ano? 

 

Pi: 1986. 

 

S: 86. Eu cuidei da Paula... 

 

V: E vocês já moravam aí? 

 

S: Eu comecei a morar com eles no Edifício Monica, aí depois que a Paulinha nasceu eu 

morei com eles mais 17 anos e aí fui embora, mas nunca saí mesmo. Sempre vinha fazer 

faxina. Mas como dona Graça adoeceu, aí vim e to quase direto. Fazem dois anos. 
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V: E nessa época que eles foram para o prédio tu ainda convivia com eles? 

 

S: Convivia. Ele comprou lá e foi fazendo a reforma devagarzinho. 

 

V: Os outros vizinhos também faziam reforma? 

 

S: Não. Assim, do jeito que eles compraram, já ficou do mesmo jeito. Agora dona Graça 

mandou botar piso, box nos banheiros que não tinha, mandou fazer separação com madeira. 

 

V: Separação de que? 

 

S: Dos ambientes. Por exemplo, o quarto dela era muito grande. Então ela separou o quarto e 

uma áreazinha de estar e separou, fez uma divisória. Era bom na época. Não era para terem 

deixado o prédio cair, sendo proprietário. Eles deviam ter dado em cima dos bichões, mas não 

deram. Pronto, foi indo e caiu. Logo quando a gente caiu, não sei se você lembra do elevador, 

subiu e já tava na porta da cozinha, mas foi indo e indo, aí desativou tudo. 

 

V: Aí no final já não tinha nenhum elevador? 

 

S: Não. 

 

V: Como era essa divisão? Porque eu tava lendo que tinhas umas alas que eram só 

apartamento, mas a parte virada para praia, a entrada, era só do hotel.  

 

S: Era, era só comércio. 

 

V: Aí essa parte residencial como era? Vocês entravam por onde? Como era a divisão dos 

elevadores? 

 

S: Não tem o estacionamento, aí não tem o portão? O acesso da gente era por ali. Quando o 

elevador funcionava, a gente entrava acho que era pela porta do meio. Nem sei. Mas isso logo 

no começo. 

 

Pi: Não lembro não. 

 

S: A Priscila não lembra não. O elevador funcionou muito pouco e logo depois parou de 

funcionar. Nunca mais mandaram consertar. 

 

V: E todo mundo descia de escada? 

 

S: Todo mundo descendo escada. 

 

V: Vocês eram quarto andar? 
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Pi: Quarto andar.  

 

V: Então tu nem lembra de elevador lá né? 

 

Pi: Nem existia na minha época. 

 

V: Os degraus eram muito altos? 

 

S: Muito altos e bem estreitinho. 

 

Pi: Mas eram muitas escadas! 

 

V: Era? 

 

Pi: Demais. 

 

S: Aí pronto, ficaram, ficaram... Aí dona Graça adoeceu! 

 

V: E tu morava aonde na época? 

 

S: Morava com eles, direto. Eu cheguei do interior eu tinha 17 anos e o primeiro canto que fui 

morar foi com elas. 

 

V: Tu é de qual interior? 

 

S: Boa viagem. 

 

V: Minha avó também é de lá. 

 

S: Pois é, aí fiquei direto. Tem 36 anos que to ligada com a família. 

 

V: Muito tempo! 

 

S: Eu já não tava mais aqui, eu vinha só fazer faxina, porque eu tenho uma casa em Aquiraz. 

Eu moro lá, mas ela nunca chamou ninguém para fazer faxina. Era só eu! Mas quando vinha, 

passava segunda, terça, quarta... Aí pronto, fiquei direto mesmo quando ela adoeceu. 

 

V: E vocês tinham alguma relação com os vizinhos do prédio? 

 

S: Tinha, Albeline que morava lá, Fátima Nogueira que era proprietária também... Albeline 

ela vendeu. 

 

V: Ela conseguiu vender pra quem? 
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S: Não sei. Como é o nome do homem, Priscila? 

 

Pi: Deve ter sido doutor Hugo, o dono do hotel. 

 

S: Não sei não pra quem foi, mas todo mundo vendeu. Do lado da gente todo mundo era 

proprietário, mas agora só ficou seu Paulo e dona Fátima Nogueira. O do primeiro andar é 

dela. 

 

V: Então só tem eles dois com os apartamentos como proprietários né? 

 

Pi: É. 

 

V: Vocês tinha interesse em vender quando eles procuraram? 

 

Pi: Era o que tinha, mas como ele só procurou uma vez e na hora minha mãe tava ocupada, 

nem foi atrás... 

 

V: Faz muito tempo que ele foi atrás? 

 

Pi: Faz. Até a mamãe ainda tinha ido lá [inaudível]. Aí ela tinha falado que tinha interesse, se 

ele não queria trocar por um apartamento em Portugal. A gente tinha intenção de ir. Aí ele 

falou que podia pensar numa troca, mas acabou que foi na época que ela ficou pior e a gente 

não foi mais atrás. 

 

V: O que você queria que acontecesse com prédio? 

 

S: Uma reforma bem boa para os apartamentos ficarem bonito e pra gente sair do aluguel. 

Porque a área deles dá pra fazer 2 apartamentos. São 200 e poucos metros, aí dá... 

 

Pi: É, dá, tranquilo. É muito grande! 

 

S: Aí se reformasse lá, a gente tava era rico! 

 

V: Se a Prefeitura realmente decidisse tombar, vocês sabem como seria essa dinâmica? Eles 

iam pagar? 

 

Pi: Acho que o certo é que eles pagassem um valor né porque querendo ou não é nosso. Eles 

não podem chegar e dizer é meu e pronto. Mas assim, a gente enquanto proprietários, pedimos 

o tombamento do prédio. A gente pediu porque, segundo os proprietários que são parentes do 

pessoal da Prefeitura, seria mais fácil fazer uma reforma. Acho que não chegou a ter 

investidores para o que eles queriam, como uma torre na parte do meio, não sei o que, os 

apartamentos vão ser mantidos...  

 

V: Os residenciais? 



142 
 

 

Pi: Os residenciais. As partes laterais seriam todas mantidas e iam reformar só a fachada. 

Seria maravilhoso assim, mas não saiu nada. Não foi concluído nada. Saiu na semana passada 

que iam ter novidades para gente. 

 

V: Quem falou isso? 

 

Pi: O Marcos. Porém, como ele tava bêbado, a gente não sabe. 

 

S: Ele ontem veio aqui dizendo que Alexandre queria uma reunião com seu Paulo, aí eu pedi 

o telefone para entrar em contato. Mas era só conversa! Se você chegar uma hora dessa lá, ele 

conversa demais. Diz até que o prédio é dele! 

 

V: Ele passa o dia lá? 

 

S: Passa, ele mora lá. 

 

V: Ele não tem família? Mora só? 

 

S: Tem, mas é separado da esposa. A mãe dele e a esposa vez ou outra vem aí pegar o 

dinheiro. 

 

Pi: Pegar o dinheiro é ótimo! [Risos] 

 

S: É a pensão do menino!  

 

V: E quem paga ele é o Filomeno Gomes? 

 

Pi: Na verdade, é a gente. 

 

S: Ele disse uma vez "Ei Socorro, diga a Priscila que no final do mês". Aí eu disse que a 

Priscila não devia nada a ele no fim do mês, era só dia 10. Aí Marcos fica "Ah seu Alexandre 

quer falar com vocês"... 

 

V: E quem é que ele diz que quer falar com vocês? 

 

Pi: Alexandre, que é um dos donos. Tem ele, o Junior, o Francisco e a Julhinha. Acho que são 

esses 4. Se tem outro, não sei. Aí a Julhinha tava como síndica uma época, mas não sei se 

passou para outra pessoa... Porque eles resolvem internamente entre si! 

 

V: E vocês tem contato com essas pessoas? 

 

Pi: Sim, sim. A mamãe era amiga pessoal de quase todos eles. Então tinha. 
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V: E não tinha mal-estar na relação? 

 

Pi: Não, nunca teve. Eram amigos de tomar uma, como diz o outro. 

 

S: Amigos de copo! [Risos] 

 

Pi: Com o Alexandre a mamãe sempre encontrava! 

 

S: [Inaudível] Quando tinha um problema ou outro, ele ligava pra ela... 

 

V: Quantos anos eles tem, esses filhos? 

 

Pi: Deve ter na faixa dos seus 50 e pouco, 60 anos. 

 

V: Eles eram os netos? 

 

Pi: Eu acho que são os filhos. 

 

S: Acho que Alexandre, que é um dos mais velhos, é filho. 

 

Pi: Acho que o Alexandre é mais novo, Socorro. Acho que são filhos. Meu pai que deve ter 

falado errado, porque Chico Filomeno era pai deles. 

 

[Inaudível] 

 

V: Mas eu acho que não, são netos. O dono mesmo, que construiu o prédio, é Pedro. 

 

Pi: Ah! Então são netos mesmos. 

 

V: Acho que Francisco é o filho e esses são os netos. Porque realmente faz muito tempo! Ele 

já era um coroa na época que construiu. 

 

Pi: É. Porque a mãe deles ainda é viva. 

 

V: A mãe do Alexandre? 

 

Pi: É, é viva. 

 

V: E ela não tem nenhuma participação no prédio? 

 

Pi: Ficou tudo para eles administrarem. 

 

V: Eles tem outros propriedades? 
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S: Aquele Centro Fashion é deles também. 

 

V: É deles? 

 

Pi: É. 

 

V: Engraçado o motivo né? Porque não deve ser falta de dinheiro. 

 

Pi: Não, mas eles alegam que não tem, que o prédio ficou assim porque não tem. Mas eles 

não pagam condomínio, eu tenho plena convicção... 

 

S: Será que a gente juntasse os proprietários será que atinge os 2000 do Marcos? 

 

Pi: Claro que não, mas eles pagam uma parte. Sendo que eu to falando do condomínio. 

Vamos dizer que cada apartamento tem que pagar 500 reais. Se eles recebessem o dinheiro, 

dava para fazer uma manutenção. Agora pagar o dinheiro do Marcos não é nada, não é pagar 

pra o condomínio... 

 

V: Eles devem completar o do Marcos, mas de fato pagar de cada apartamento que eles tem, 

difícil né. 

 

Pi: Complicado. 

 

V: Eu acho que tem uma questão no prédio que é a estrutura. Esse prédio é daquele negócio 

art déco, que é aquele negócio de concreto armado que dificulta uma reforma e ele é muito 

labirintíco dentro.  

 

Pi: E quando falaram em reforma pegaram orçamentos para fazer uma restauração, mas o que 

eles disseram foi que sai mais barato destruir do que reformar. 

 

V: Exatamente, tenho essa impressão. Só que a grande questão é essa. Reformar sai mais caro 

que vender o terreno e destruir para fazer outro. Só que esse prédio não foi tombado 

completamente. Falta a assinatura do prefeito Roberto Cláudio, que não quer assinar porque 

quando ele tombar, ele não vai poder derrubar, vai ter que reformar. E, apesar de ser uma 

família rica, é muita grande. É algo em torno de 60 milhões. 

 

Pi: Quando eles falaram em venda, eles ofereceram pelo que sei, 21 milhões na venda total. 

Mas o Roberto Cláudio só queria dar 14, 16... Aí não aceitaram e ficou por isso mesmo. 

Porque não é em si o prédio, é a fração do terreno. Porque o prédio em si só tem o valor 

histórico e pronto. 

 

V: É... Olhando pela lógica imobiliária, de fato, não tem valor nenhum, o prédio. É a 

localização. 
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Pi: Quando a gente foi lá, eles falando em venda, disseram que se fosse dar um preço, a gente 

receberia menos de 100 mil reais. Aí mamãe disse que com esse valor não compra 

apartamento nem na favela. Não compra! Você não consegue. 

 

V: É mesmo? Eles falaram isso? 

 

Pi: Foi. 

 

V: Eu acho que o filho do Salvatore ele chegou a falar de um valor assim pra mim, menos de 

100 mil. 

 

Pi: Foi. 

 

V: E o Salvatore é proprietário também né? 

 

Pi: É. 

 

V: Mas ele passou para mulher? 

 

Pi: Isso, a Mônica. 

 

V: Mas ela não mora lá também? 

 

Pi: Também não, ela mora nesse edifício do lado da parada de ônibus. 

 

V: Ela paga condomínio também? 

 

Pi: Provavelmente. 

 

V: E se vocês parassem de pagar? 

 

Pi: Nem sei, acho que a única pessoa que viria perturbar por esse dinheiro era o Marcos. 

 

V: Porque é o salário dele né? 

 

Pi: É. 

 

S: E também não paga só condomínio não, tem IPTU... 

 

Pi: Ah é! E ainda tem a União. Só de União é uns 1300. O IPTU é na faixa de 12 parcelas de 

70 reais. Então não é barato. 

 

V: Essas coisas que aconteceram quando vocês moravam lá, tipo de água salgada? 
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Pi: Era de época. 

 

V: Mas você acha que isso era causado para vocês saírem do prédio? 

 

Pi: Na época a gente até achou que sim, porque quando quebrava o cano, quando o menino 

não queria ajeitar, pronto. A gente que tinha que mandar ajeitar! Luz quando queimava na 

parte do prédio, a gente pagava também. 

 

V: Vocês sentiam que existiam uma pressão para vocês saírem de lá? 

 

Pa: Não, houve não. Se a gente quisesse ficar, ficávamos. 

 

Pi: Apesar de que vinham engenheiros falar que a gente tava correndo risco... 

 

V: Vocês sentiam esse risco, existia algo caia? 

 

Pi: Que existia, existia. 

 

Pa: Mas a gente que resolveu sair mesmo. 

 

Pi: A gente saiu por uma questão de saúde mesmo. 

 

Pa: A gente entrava independente do prédio. Tinha um portão do prédio, você viu? 

 

V: Sim, naquela entrada lateral né? 

 

[Inaudível] 

 

Pi: Não, não. O da gente era do lado da praia mesmo, do lado do estacionamento. 

 

V: Mas era o grande ou o estreitinho? 

 

Pi: Não, o grandão. 

 

Pa: Entre o estacionamento e o prédio. Era independente. 

 

V: E ali dava acesso a uma escada? 

 

Pi: É, a uma entrada. 

 

V: Ah, não conhecia. Quando entrei, entrei pelo outro. 

 

Pi: É o da Monica é pelo outro lado. 
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V: É. Mas deixa eu falar que eu entrei no elevador. 

 

Pi: Mas só o do lado de lá funcionava. 

 

V: Ah, então vocês não tinham ligação? 

 

Pi: Não. 

 

Pa: Não a gente não tinha ligação nenhum. 

 

V: Mas vocês que fizeram essa parede que dividia? 

 

Pa: Quando a gente comprou que fizemos. A pessoa que nos vendeu era um dos irmãos 

herdeiros. 

 

V: Quem foi? 

 

Pa: Ele tá morando em Salvador, é o João Vicente Gentil Filomeno Gomes. Ele tava doido 

para comprar o carro zero. Aí eu comprei o apartamento e ele o carro. 

 

V: Foi uma troca né? 

 

Pa: É. 

 

V: E ele era o que, filho? 

 

Pa: Ele era irmão dos outros. 

 

V: E ele não se mete nessas coisas de administração não? 

 

Pi: Não, eu nem conheço. 

 

V: E me conta dessas coisas estruturais, Priscila. 

 

Pi: Lá vez ou outra quando dava muito vento, dependendo do local, as vezes caia algo. A 

gente escutava umas pancadas. É tanto que a caixa d'água, quando a gente tava lá, eles nem 

enchiam toda com medo de desabar porque era mesmo do lado da gente. Então, assim, 

poderia ser na gente. Quando vem abaixo vem de uma vez né? Aí eles ficavam com medo. 

 

V: Quando você fala eles você se refere a quem? 

 

Pi: É porque todos os irmãos ali eles botaram o condomínio para Filomeno Gomes 

Participações e todos eles são sócios. Mas botaram a Julhinha como síndica, mas eram os 

outros que tomavam conta de tudo. Ela era só no papel. Eles quem tomavam de conta, então 
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sempre tavam em contato com a gente. Tinha a Janete, que trabalhava com eles, que sempre 

estava em contato.  

 

V: Ela era funcionária? 

 

Pi: Era. 

 

V: O Marcos é funcionário? 

 

Pi: Isso. 

 

V: Será que ele tem carteira assinada? 

 

Pi: Tem. 

 

V: Será que ele gosta de trabalhar ali? 

 

Pi: Sinceramente, quem é que não gosta? Não tem muito o que fazer. 

 

V: Aquele apartamento lá é dele? 

 

Pi: Não, não. Que eu saiba ele disse que iam dar um apartamento para ele, mas não sei. 

 

V: Lá dentro? 

 

Pi: Lá dentro do prédio.  

 

V: Deve rolar alguma negociação né... 

 

Pi: É, porque também faz muitos anos né. Spartacus... 

 

V: O que é isso? 

 

Pi: É um rapaz que tem apartamento lá também, que é do lado do da Monica. O nome do pai 

dele era Lincoln, só que ele morreu e ficou para mãe, que passou para ele.  

 

V: Ele também é proprietário? 

 

Pi: É, mas não dá muita atenção não. Ele é [inaudível] para essas coisas. Aí tanto que teve 

uma época que ele botou lá, mas era um perigo de vir política. Porque a gente não sabia com 

quem cada um se metia e era meio barra pesada. 

 

V: Nesse lado do apartamento de vocês? 
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Pi: Era super tranquilo. 

 

V: Mas eram apartamentos parecidos com o de vocês? 

 

Pi: Eram grandes, mas menores que o nosso. 

 

V: Eu fiquei curiosa com essa separação porque pra vocês irem pra o lado do Salvatore vocês 

tinham que descer.  

 

Pi: É, não existia essa ligação. 

 

V: Então, eu tava vendo o instrumento de tombamento que a Prefeitura fez. Chegaram a fazer 

e tudo! Se tu quiser, eu posso te passar. É um documento de 100 páginas, que eles explicam o 

motivo de tombamento em plantas do prédio antigo... 

 

Pi: Disseram que se não tomarem providências até o início do próximo ano, o exército vai 

habitar lá. São comentários que a gente sabe. 

 

V: Quem comenta isso? 

 

Pi: O próprio Marcos, mas a gente não sabe o que é verdade. 

 

V: Existe muita lenda em torno do prédio né? [Risos] 

 

Pa: Sobre o prédio, o que mais você quer saber? 

 

V: Na minha pesquisa eu tento reforçar a ideia de que ele deveria ser reformado. 

 

Pa: Eu também acho! 

 

V: Mas não pra virar hotel. Na minha pesquisa eu faço um contraponto a isso, porque tem um 

projeto que tenha um torre de vários metros mantendo a fachada. 

 

Pa: A gente ouviu falar disso, mas a gente não acredita. 

 

V: Pois é, ninguém dá um veredito. E eu tava falando para Priscila que eu li um documento da 

Prefeitura, do secretário, da SECULTFOR sobre o tombamento, de 100 páginas, eles 

explicando... O negócio é... 

 

Pa: Eu acho que a coisa mais certa é o seguinte. No Brasil, todo dirigente gosta de uma 

propina, de corrupção. Eles são seguros demais, só querem para eles. [Inaudível] Ele não se 

pronunciou nesse sentido. O cara talvez ficou com vergonha de pedir e aí ficou nesse lenga-

lenga. Vai, não vai, vão fazer, não vão... 
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V: E com esse monte de proprietário... 

 

Pa: Minha preocupação é só porque a gente aqui é alugado. [Inaudível] Eles achando que a 

gente tem imóveis espalhados por aí, eles vão fazer o que quiserem fazer. 

 

V: Não tinha ninguém lá que não tinha pra onde ir? 

 

Pa: Acho que teve. Na verdade, a gente até que queria uma indenização. Minha mãe dizia 

"porque a gente tem onde morar, agora se vocês deixaram ficar nesse estado, eu só todo 

saindo por conta de vocês, porque se não fosse isso, a gente não saía". Ela até tentou 

conversar para ver o que eles faziam sobre dar um suporte financeiro... Eles diziam que a 

gente tinha uma casa em Aquiraz... Sim, mas é muito longe daqui pra uma pessoa que tá 

fazendo tratamento. 

 

V: Não tem sentido. 

 

Pi: É. Aí a gente saiu por livre e espontânea pressão. 

 

V: É, ficou inviável né. 

 

Pa: É. 

 

V: Então era isso. Só se o senhor tivesse uma lembrança específica do prédio seria ótimo né. 

 

Pa: Lembrança era [inaudível]. Eles não se pronunciaram, ficou no vamos fazer, não vamos, 

vamos forçar a barra da Prefeitura... To esperando que caia, mas é mais fácil cair um mais 

novo que ele... 

 

V: É, não cai não.  

 

Pi: Fala do réveillon, pai... 

 

Pa: Outro dia o Lúcio deu uma entrevista não sei para quem. [Inaudível] tem 4 metros, mas 

não tem não. Tem 1 metro ou 1 metro e pouco, então não cai. Cai o reboco por causa da 

ventilação, da maresia... Mas daqui que coma os ferros que tão enterrados dentro da parede. 

Tem tempo ainda! 

 

V: Vocês ainda estão deixando a luz ligada lá? 

 

Pi: Não, como roubaram os fios... 

 

Pa: De qualquer forma eu não vou usufruir por causa da idade que eu tenho. To perto de ir 

embora. 
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Pi: Para, pai! 

 

Pa: Eu disse para as meninas que eu só tinha mais um mês.  

 

V: Ave Maria! 

 

Pa: Elas ficaram dizendo que era pouco tempo, mas não, é normal né. 

 

V: Mas não, o senhor lúcido assim, saudável... 

 

Pa: Minha mulher falecida morreu no dia 7 de maio. No dia 13, na outra segunda, no mesmo 

dia, nós compramos uma passagem de avião para Socorro ir deixar as cinzas da minha mulher 

lá no Pará, na mãe dela que é piauense. Ela não é cearense. 

 

V: Ah, vocês cremaram? 

 

Pi: Uhum.  

 

Pa: Nós fomos para missa, que acabou as 10h e a Socorro foi direto para o aeroporto. Pegou o 

avião e foi bater no Piauí. No Piauí, tavam esperando por ela e levaram ela para o apartamento 

da família. De manhã ela pegou as cinzas... Melhor que levar caixão né? 

 

V: É, eu também tenho essa vontade. Acho mais interessante espalhar as cinzas por aí. 

 

Pa: Por coincidência, o irmão dela faleceu também 10 dias depois, aí trouxeram o caixão 

também. Uma despesa fora de série! Ela não, foi só uma sacolinha. [Risadas] Não deu 

problema nenhuma, a Priscila providenciou toda documentação aqui, ela levou laudo. Aí 

pegaram o falecido e mais outro irmão e trouxeram de avião para enterrar. Daqui levou para 

um interior. Frescura de enterrar, os ratos vão comer tudo... 

 

V: Não precisa de tudo isso né? 

 

Pa: Não, precisa não. 

 

V: Lá no apartamento moravam quem tanto, o senhor, a Graça, a Priscila? 

 

Pa: Eu, a Graça, minha outra filha, a Priscila e a Socorro. 

 

V: Era só tu de filha, Priscila? 

 

Pi: Não, eu tenho outra irmã que já é casada. 

 

S: E a Paula? Antes dela casar. 
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Pi: Mas ela está falando atualmente... 

 

Pa: É, a Paula morava antes com a gente, é minha outra filha que já casou. 

 

V: Ela saiu faz quanto tempo? 

 

Pi: Faz quase uns 5 anos. 

 

V: E eram só vocês 5 e agora só os 4 né, sem a Paula? 

 

Pa: É. Está quente né? 

 

V: Não, tá bom. 

 

Pa: É porque a porta tá fechada. 

 

V: Ventila né, aberta? 

 

Pa: E a Socorro quebra o galho aqui da gente, faz tudo! 30 dias, 40, todo dia uma comida 

diferente. 

 

V: E eu que to morando só, quase todo dia comendo a mesma coisa. 

 

Pa: Todo dia ela faz uma coisa diferente! Quando a gente vai repetir, a gente diz "Ah, já comi 

isso mês passado". [Risos] 

 

V: Lá também era ela quem fazia comida? 

 

Pi: Era, mas a mãe cozinhava também, muito bem. 

 

Pa: Comida baiana, de São Paulo... 

 

V: Como era dona Graça lá no apartamento de vocês? Quando vocês compraram ela se 

empolgou com a compra? Gostou do apartamento? 

 

Pa: Gostou, mas passamos 10 anos sem andar lá. A Socorro quem tomava conta de tudo, ia lá, 

levava alguém com ela pra limpeza. 

 

V: Vocês começaram a morar lá quando? 

 

Pi: 2000 e... 

 

V: Ah, então vocês compraram em 90? 
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Pa: Foi. 89, 90, 91, por aí... 

 

V: Aí passaram 10 anos sem andar por lá e sem alugar também? 

 

Pa: Passamos, só mantendo o padrão. E sem alugar também. Hoje a gente tem alguma coisa 

alugada. Temos um galpão muito grande lá em "Marjorlânia". 

 

Pi: Aquiraz... 

 

Pa: Eu morei no apartamento do meu irmão, porque ele tinha um apartamento aqui em 

Fortaleza, mas mora fora. Ele é 2 anos mais novo que eu. Tu chegou a morar lá não né, filha? 

 

Pi: Eu sei. Cheguei não.  

 

Pa: Era eu, a Graça, a Paula e a Socorro. Passamos 10 anos lá. 

 

V: E como foi a decisão de vir morar aqui? Porque vocês decidiram voltar? 

 

Pa: Por causa do colégio dessas meninas. Eu saio para vir deixar no colégio de 10 pra uma e 

de 13h10 eu tava no colégio deixando ela. [Inaudível] Hoje que tá uma loucura de trânsito. 

Deixava as duas né Priscila? 

 

Pi: Uhum. 

 

V: Qual colégio vocês estudavam? 

 

Pi: No Santo Inácio. 

 

V: Aquele ali da Aldeota né? 

 

Pi: Isso. 

 

Pa: Aí a gente deixava as meninas no colégio, eu ia pra o escritório... 

 

V: O senhor trabalhou até quantos anos? Até deixar. 

 

Pa: Com 18 anos eu já trabalhava.  

 

V: O escritório o senhor passou pra alguém? 

 

Pi: Não. 

 

Pa: Eu ia pra firma do meu pai naquela época. Tinha uma cobrança aqui e eu ia fazer a 

cobrança. Aí ele deixou de ir lá, porque me achou capaz pra assumir e eu assumi. Fiquei lá, 



154 
 

tirei a razão social para mim... [Inaudível] Quando meu pai faleceu, minha mãe faleceu 

[Inaudível]. Ele abandonou lá e eu que botei uma firma pra mim com o mesmo nome. 

 

V: Aproveitou né? 

 

Pa: É. Aí fiquei. A Priscila, os 15 anos foi lá no [Inaudível]. 

 

Pi: Não, foi o da Paula. O meu foi no F80. 

 

Pa: É, o dessa aqui foi no Clube Oficial da Aeronáutica. Não sei que bairro é aquele. 

 

V: Eu sei qual é! 

 

[Inaudível] 

 

Pi: Deputado Moreira da Rocha! 

 

V: Isso. 

 

Pa: O da Priscila foi lá, o da Paula foi no [inaudível]. 

 

V: Pronto! Acho que é isso, gente. 

 

(...) 

 

Pa: Aqui a metade tinha bonde, só que em 47 acabava. Então todo mundo queria morar onde 

o bonde passava, porque não tinha carro. Só quem tinha carro era eu. Era um sucesso! 

 

V: Era o transporte né? Isso na década de 40? 

 

Pa: Era 1946, 47. Essa época eu tava morando por aí. 

 

V: Você já estava casado? 

 

Pa: Vim saber recente. Eu tava visitando um amigo e ele disse: “Só quem tinha carro era o 

Paulo Leitão, que era eu, o Sérgio que era dono da Coca-Cola e não pagava a ninguém… 

 

V: Vixe, caloteiro mesmo!  

 

Pa: Caloteiro. Quando ele morreu, ninguém acreditou. Disseram até que ele inventou para 

não pagar o povo. [Risos] Era coisa séria. 

 

V: E eram só vocês 2 que tinham carro? 
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Pa: Não, tinham mais alguns. 3 ou 4 pessoas. 

 

 


