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INTRODUÇÃO 

 
O interesse no desenvolvimento deste estudo iniciou-se a partir de um convite de trabalho em 

Fortaleza, em meados de 2002, em um escritório de planejamento urbano. Após alguns meses, 

surgiu a oportunidade de integrar a equipe responsável para a elaboração de um Plano Diretor 

de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Fortaleza (PDDUA-FOR). Depois de diversas 

complicações (o Plano ainda não foi finalizado), ocorreu a transferência, em 2003, para uma 

equipe que desenvolvia o primeiro Inventário Ambiental do Município de Fortaleza. Com 

esses dois trabalhos, houve a oportunidade de conhecer a cidade e de também perceber seu 

caráter socioeconômico e espacial extremamente excludente, com diversas obras públicas 

voltadas principalmente ao turista não-habitante da cidade. Freqüentadores semanais do 

Centro Cultural Dragão do Mar, houve um entendimento daquele espaço como um exagero 

construtivo e conseqüência desta política turística referida, dotado de poucos espaços para a 

formação cultural, mas, ao mesmo tempo, um ponto de encontro de diversas pessoas de 

classes sociais distintas. Neste período, a leitura do livro Cidade do Pensamento Único trouxe 

alguns importantes entendimentos sobre muitas das características do urbanismo 

contemporâneo, possivelmente associadas ao Centro Cultural. A partir de então, este 

equipamento tornou-se objeto de reflexão. 

O principal objetivo desta dissertação consiste em estudar o Centro Dragão do Mar de Arte e 

Cultura, nos aspectos referentes a sua concepção, implantação e importância urbanística na 

cidade de Fortaleza. No exame de qualificação verificou-se o surgimento de uma hipótese: o 

Dragão do Mar como peça de uma estratégia econômica formulada pelo governo do Estado, 

em busca da inserção da cidade em uma economia globalizada, que acabou por refletir um 

processo de idealização e implementação fragmentado e pouco efetivo. Esta constatação 

tornou-se a principal hipótese para o desenvolvimento do conteúdo final do trabalho.  
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Implantado em uma antiga região portuária do município de Fortaleza, o Centro Cultural 

Dragão do Mar apresenta, desde seu contexto de idealização até sua implementação, 

características que o vinculam às variadas intervenções urbanas contemporâneas. No entanto, 

detém características plausíveis que o diferem de algumas dessas intervenções e da crítica que 

a elas é feita (ARANTES, 2000; VAINER, 2000; HARVEY, 1996; SOMEKH e CAMPOS, 

2001; SANT’ANNA, 2004, entre outros): recebe um público diversificado de usuários no que 

se refere ao extrato social, não apresentando caráter gentrificado e oferece atividades culturais 

variadas, sendo, muitas delas, gratuitas. O que se pretende demonstrar, no entanto, é que, 

apesar destas qualidades, o equipamento deve ser entendido como peça de uma política 

econômica encampada pelo governo do Estado, ainda em consolidação, na qual não se 

prioriza de fato a grande maioria da população de Fortaleza. Este aspecto é mais bem 

observado quando analisamos o contexto das outras intervenções turísticas recentes associadas 

ao equipamento e o reflexo urbanístico desta intervenção, implantada de maneira pouco 

consolidada, concentrada e associada a outras, ainda em fase de desenvolvimento, que deverão 

trazer mudanças sócio-espaciais significativas no local. Estas intervenções, amparadas como 

justificativa de implantação graças, principalmente, ao aspecto cultural do Dragão do Mar, 

consistem em um Centro Multifuncional de Eventos e Feiras e no Centro Cultural da Caixa. 

Para a execução destes novos projetos, o governo deverá retirar os moradores do Poço da 

Draga, região pobre e carente de infra-estrutura urbana.  

A política cultural, como será demonstrado, também reflete este processo fragmentado e 

pouco efetivo, uma vez que o programa político cujo discurso de transformação e inclusão 

social, advindo do desenvolvimento cultural, levou poucos anos para ser extinto e não trouxe 

mudanças significativas. 

Para estruturar este processo de discussão, o trabalho foi dividido em quatro capítulos: 

primeiramente no contexto econômico mundial e nacional em que se deu esta intervenção, na 
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qual a cultura é intimamente associada à economia. Nesse capítulo, a análise versa sobre as 

transformações do modelo econômico mundial e seu reflexo espacial, questionado como 

conseqüência de políticas concentradoras e elitistas. Em seguida, o estudo direciona-se ao 

entendimento da cultura como o principal atrativo desta “nova” configuração econômica, 

focando-se este fato para a esfera nacional, no que se refere às leis de incentivos fiscais 

criadas e as recentes intervenções urbanas. Nessa primeira parte, elaborou-se uma pesquisa 

teórica, de natureza conceitual, relativa às intervenções pontuais e seu contexto de 

implementação: transformação do sistema econômico mundial e seus variados aspectos 

refletidos no espaço. Foram utilizados principalmente conceitos teóricos, com destaque para 

autores como Harvey (1992, 1996), Castells (2001), Arantes (2000), Sassen (1998) e Leborge 

e Lipietz (1990, 1999).  

No segundo capítulo, a análise direcionou-se para a compreensão dos “governos das 

mudanças”, condutores da política econômica do Estado do Ceará, estritamente associada à 

busca de inserção nas transformações econômicas apresentadas no primeiro capítulo. A 

análise discorre sobre a formação do grupo, empresários de diversos ramos no Ceará, passa 

pelos Planos de Governos - entendidos como esclarecedores da gradativa inserção da cultura e 

das políticas urbanas no aspecto turístico -, até se centrar no Plano de Desenvolvimento 

Cultural [1995?], instrumento de idealização do Dragão do Mar. São apresentados, por fim, 

dados estatísticos referentes aos aspectos econômicos, notadamente o crescimento do turismo; 

e os sociais, estes caracterizados como críticos. Esse capítulo estrutura-se principalmente em 

leituras analíticas dos programas de governos.  

No terceiro capítulo, a reflexão baseia-se no aspecto urbanístico. São apontadas as diversas 

intervenções recentes na cidade de Fortaleza, apresentando-as como subsídio de compreensão 

da implantação do Dragão do Mar, discorrendo-se sobre a conformação urbanística da 

Prainha, local que viria a receber o objeto de estudo e uma análise da localização espacial do 
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equipamento em relação ao município, amparada por conceitos desenvolvidos por Villaça 

(1999). O capítulo aponta que, apesar dos discursos para se dotar Fortaleza das características 

para uma inserção na economia mundial, essas recentes intervenções são, de maneira geral, 

fragmentadas, pouco consolidadas e agressivas ao meio social e ambiental. Tal discussão 

baseia-se principalmente em uma leitura empírica, bem como de levantamento nos artigos de 

jornais. O trecho referente à conformação urbana da Prainha baseia-se em autores cearenses, 

como Gondim (2005), Ponte (2001, 2004), Castro (1977), Barbalho (2004, 2005) e Bernal 

(2004). 

No quarto capítulo, elaboramos uma análise do Dragão do Mar nos diversos aspectos que 

possibilitam uma leitura tanto urbana como cultural do equipamento, reflexo de uma política 

econômica, discorrendo-se sobre suas especificidades, além de se estabelecer uma revisão da 

literatura sobre o tema. Desta maneira, busca-se compreender seu processo de implementação, 

a forma como é gerido, o tipo de público freqüentador e as atividades oferecidas, para, em 

seguida, estabelecer uma reflexão do local onde está inserido e as conseqüências advindas 

dessa implantação. Parte significativa desse capítulo foi amparada em entrevistas com alguns 

dos principais “atores” envolvidos: Paulo Linhares, ex-secretário de Cultura do Estado e um 

dos idealizadores do Dragão do Mar; Fausto Nilo, um dos arquitetos do projeto; Luis Carlos 

Sabadia, atual diretor de ação cultural; moradores do Poço da Draga; um dos engenheiros 

responsáveis pelo projeto do Centro Multifuncional de Eventos e Feiras, além de reportagens 

de jornais e trabalhos acadêmicos.  

Com Paulo Linhares, buscou-se compreender principalmente o processo de idealização e os 

contextos políticos e econômicos mundial, nacional e estadual em que o equipamento se 

insere. Com Fausto Nilo, a pesquisa direcionou-se para o processo de implantação e suas 

conseqüências espaciais. A entrevista com Luis Carlos Sabadia serviu de amparo à 

compreensão da gestão e funcionamento do Dragão do Mar. Com os moradores do Poço da 
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Draga, buscou-se adquirir um olhar fora do campo do Estado dos processos urbanos em 

andamento na região. Por fim, em entrevista com um dos responsáveis do projeto do Centro 

Multifuncional, procurou-se entender como este se relaciona com o Centro Cultural e também 

como se insere na política econômica e urbanística do governo estadual. 

Concluímos, a partir desta pesquisa, que o Dragão do Mar deve ser prioritariamente entendido 

como peça de uma política econômica voltada à inserção de Fortaleza na economia 

internacional. Esta busca de inserção, como será demonstrado, reflete-se de forma 

fragmentada, pouco consolidada e agressiva ao meio urbano e social.        
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1) TRANSFORMAÇÕES ECONÔMICAS E PROJETOS URBANOS: ESTRATÉGIAS 

DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS 

A partir dos anos 70, antigas áreas urbanas tais como centros históricos, regiões industriais e 

portuárias, tornaram-se foco de um novo modelo de intervenção espacial, manifestando-se em 

variadas cidades do mundo. Apesar das peculiaridades apresentadas em cada uma dessas 

intervenções, diversas características semelhantes - nos aspectos econômicos, urbanísticos e 

arquitetônicos - podem ser associadas a elas, caracterizadas, de maneira geral, como grandes 

projetos arquitetônicos pontuais em áreas de altos investimentos por parte do poder público 

(muitas vezes em associação com o privado), ancoradas em equipamentos culturais e de 

entretenimento. Também se verifica a tentativa de criação de novas centralidades, em um 

contexto de disputa de divisas entre cidades.  

Estas novas propostas de intervenções constituíram-se na medida em que emergiram de um 

contexto propício: a reestruturação produtiva do capitalismo e seus diversos aspectos. Pode-se 

destacar, entre eles, a crise financeira dos Estados; a competição entre cidades para se obter 

divisas; a desindustrialização e o aumento expressivo do setor terciário, no que se refere ao 

turismo; a desregulamentação da economia e terceirização do trabalho; o uso intenso de 

marketing, com enfoque no discurso da escala local e da cultura como possíveis indutores do 

desenvolvimento econômico.  

Essa reestruturação produtiva do capitalismo é analisada por diversos autores como 

conseqüência de uma grande crise do modelo anterior, denominado fordista-keynesiano. 

(HARVEY, 1992; CASTELLS, 2001; SASSEN, 1998; LEBORGNE e LIPIETZ, 1990).   

Implantado nos países desenvolvidos após a II Guerra Mundial, esse modelo constituía-se, em 

linhas gerais, em uma estrutura de produção em massa, advinda da linha de produção 

(fordismo) e da existência de um Estado regulador e promotor do desenvolvimento econômico 
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(keynesiano). Essa forma de produção econômica estava amparada, após conquistas da classe 

trabalhadora, em um Estado do bem-estar-social, que garantia o emprego e melhorias em sua 

condição de vida. (NOBRE, 2000). 

Entre alguns dos principais fatores desta crise no modo de produção capitalista, pode-se citar a 

diminuição da demanda de bens de consumo, visto que a reconstrução da Europa e do Japão 

pós-guerra já estava finalizada. Além disso, aumentou-se a competitividade entre grandes 

empresas dos Estados Unidos, da Europa Ocidental e do Japão e intensificou-se o uso da mão-

de-obra mais barata em países periféricos (com a chamada “industrialização tardia”). Esta 

competição entre grandes empresas impossibilitou políticas fiscais e salariais autônomas, 

restringindo, assim, a ação dos Estados nacionais. (HARVEY, 1992). 

O Estado do bem-estar-social, inserido em uma rígida legislação que impedia a demissão de 

funcionários em período de crise, encontrava-se “sufocado”, emitindo-se, então, mais 

dinheiro, aumentando-se, dessa forma, a inflação e a estagnação econômica. Deve-se destacar 

também a crise econômica advinda da produção do petróleo – o principal produto comercial - 

em 1973, com os intensos aumentos do valor do barril. (NOBRE, 2000). 

De maneira geral, Harvey (1992) caracteriza este período como uma somatória de crises 

relacionadas a fatores geográficos (novas competitividades entre países e mão-de-obra barata 

nos países periféricos), geopolíticos (a questão do petróleo), endividamento, estagnação 

corporativa nas nações-Estado (inflação, estagnação econômica) e luta de classes, com o 

Estado não bancando mais as conquistas trabalhistas conquistadas ao longo do século XX.  

Leborgne e Lipietz (1988) sintetizam esta crise da seguinte maneira: uma crise latente do 

paradigma industrial, com a desaceleração da produtividade e crescimento da relação capital/ 

produto, diminuindo a lucratividade dos anos 60. Ainda segundo os autores, a reação do 

empresariado - via internacionalização da produção - e do Estado - via generalização das 
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políticas de austeridade fiscal - levou à crise do emprego e do “Estado-providência” (ou do 

bem-estar-social). A internacionalização e a estagnação “conduziram”, assim, a crise “do lado 

da demanda” nos anos 70. Daí surgiria a “flexibilidade”, como uma adaptação a essa crise de 

demanda. 

Junto dessa transformação econômica, as relações de trabalho e as novas produções 

econômicas seriam alteradas significativamente, iniciando um processo de 

desregulamentação, desindustrialização, austeridade fiscal - tanto em nível local como global - 

combinados a uma mentalidade crescente de neoconservadorismo e de apelo à economia de 

mercado e privatização (HARVEY, 1996), havendo, como colocado por Leborgne e Lipietz 

(1988), uma flexibilização da economia, a partir da qual, iniciar-se-ia um crescente mercado 

informal, além das novas formas contratuais de menor amparo ao trabalhador empregado. 

Segundo Sassen (1998), os empregadores, pressionados pela competição internacional 

crescente, tendem a procurar esta nova flexibilidade, por meio dos mercados instáveis de 

produtos, enfraquecidos de apoio político a programas setoriais oficiais. Desta forma, com 

políticas de Estado cada vez menos reguladoras e de amparo ao trabalhador, a economia torna-

se vulnerável e a condição de trabalho (muitas vezes temporário e em turnos), quando há, 

também.  

Essa nova reestruturação da produção capitalista deslocou, em diversas regiões do mundo, o 

foco da atividade econômica, baseando-se cada vez mais no setor de comércio e serviços. 

Dentro deste último, o turismo e o entretenimento ganham destaque como possíveis detentores 

e catalisadores do desenvolvimento econômico de determinada região, como é o foco do 

governo do Estado do Ceará, como se mostrará mais adiante. 

Em relação ao setor de serviços colocado por Sassen (1998), Manuel Castells (2001) o 

enquadra como o novo paradigma desta transformação econômica, denominando produção 
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informacional, na qual os principais elementos seriam a geração, o processamento e o 

conhecimento da tecnologia da informação. 

O autor qualifica a informação, por ser parte integral de toda atividade humana, como a 

matéria-prima deste momento de intensas transformações tecnológicas, na qual sua estrutura 

de articulação - a lógica das redes - estaria bastante adaptada à “crescente complexidade de 

interação e aos modelos imprevisíveis do desenvolvimento derivado do poder criativo dessa 

interação” (CASTELLS, 2001, p. 78). Castells classifica a tecnologia da informação como 

flexível, capaz de se reconfigurar “em uma sociedade caracterizada por constante mudança e 

fluidez organizacional” (Ibd.). Por fim, apresenta a convergência de tecnologias específicas 

para um sistema altamente integrado, como mais uma importante característica desta 

revolução tecnológica, sendo as trajetórias tecnológicas - microeletrônica, telecomunicações, 

computador - indissociáveis. O autor acredita, assim, que este momento do desenvolvimento 

tecnológico traz consigo uma ampla e convergente integração tecnológica e informacional.   

Esta ampla integração - a lógica das redes - seria definida, segundo Castells (2001), como 

redes de fluxos, nas quais os principais sujeitos e agentes, denominados nós desta nova ordem, 

estariam conectados. Assim, dentro de uma determinada rede de atividades econômicas 

mundiais, os nós dessa mesma rede estariam interligados, não havendo distância entre os 

fluxos. Desta forma, os fluxos - que seriam as atividades econômicas - dos agentes excluídos 

desta rede estariam, como o autor qualifica, a uma distância “infinita” dos nós, enquanto que 

os fluxos entre os nós, inseridos nesta mesma rede mundial, permaneceriam a uma distância 

“zero”. Ou seja: a globalização constitui-se uma relação econômica integrada e diversificada 

entre variadas cidades do mundo, porém, apenas as inseridas em uma determinada rede de 

atividades econômicas - na qual a produção informacional ganha destaque - seriam 

protagonistas e participantes desta estrutura.   
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Castells (2001), destacando o fato de que são múltiplas as redes econômicas mundiais, 

qualifica os conectores entre elas como detentores do poder, sendo estes as fontes 

fundamentais da formação, orientação e também possível desorientação da sociedade. O autor 

ainda frisa que, para que haja a comunicação intra-rede devem-se haver os mesmos códigos 

de comunicação, como valores ou objetivos de desempenho.  

Assim, para Castells (2001, p.499), “a nova economia está organizada em torno de redes 

globais de capital, gerenciamento e informação cujo acesso a know-how tecnológico é 

importantíssimo para a produtividade e competitividade”. Harvey (1992) destaca como a 

principal “nova” característica desta estrutura econômica o florescimento dos mercados 

financeiros, com sistemas sofisticados de coordenação financeira em escala global. Estes 

mercados, assim, são partes dos instrumentos que possibilitam a internacionalização da 

economia, citada por Castells, além de outros fatores, como a tecnologia voltada à 

comunicação.  

Essas redes discutidas por Castells (2001) tornam-se fundamentais para a compreensão dos 

discursos de competição elaborados por gestores de cidades, que buscam sua inserção nesta 

economia global para participar destes fluxos econômicos. O governo do Ceará, como será 

visto mais adiante, apresenta explicitamente este discurso como o único possível para o 

“crescimento” (econômico e social) do Estado. Marcado pela pobreza e baixo 

desenvolvimento econômico, apesar da tentativa (não bem-sucedida) de intenso crescimento 

industrial1, com altos incentivos fiscais, o governo optou pela busca de inserção no mercado 

global via turismo e, mais recentemente, à cultura associada a ele. O Plano de 

Desenvolvimento Cultural, instrumento de idealização do Dragão do Mar, que será visto mais 

                                                 
1 Para uma leitura mais aprofundada sobre a política econômica voltada a industria no Estado do 

Ceará, ver Bernal (2004). 
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à frente, apresenta a cultura em um discurso intimamente semelhante ao discorrido por 

Castells (2001). 

No contexto desta competição, aparece uma nova maneira de conceber a cidade, já bastante 

discutida por diversos autores (HARVEY, 1992, 1996; ARANTES, 2000; VAINER, 2000): a 

cidade como empresa. Harvey (1996) enumera três características deste novo 

“empresariamento”: a “parceria público-privada”, na qual há uma associação entre os poderes 

público e privado na tentativa de atrair fontes externas de financiamento, novos investimentos 

diretos ou novas fontes geradoras de emprego; a estrutura especulativa - na execução e 

concepção - na qual este modelo se ampara, sendo que, em muitos casos, o setor público 

assume o risco e o privado recebe os benefícios; e, por fim, o foco na economia política do 

local em substituição do território, este último caracterizado como projetos econômicos 

(habitação, educação) direcionados a melhorias na condição de vida ou de trabalho em uma 

determinada jurisdição. O local, discorrido por Harvey, será discutido mais à frente neste 

capítulo. 

Assim, a nova conformação do sistema capitalista apresenta-se como uma disputa intensa, 

mais do que no modelo anterior: “Enquanto que na configuração mundial da idade de ouro do 

fordismo, e mesmo na primeira fase da crise, o crescimento dos mercados mundiais 

assegurava [...] um jogo cuja soma era sempre positiva, hoje é necessário brigar para 

conquistar mercados” (LIPIETZ E LEBORGNE, 1999, p. 24). Observa-se desta forma, uma 

mentalidade de competição nas políticas urbanas de cidades, conseqüência da própria crise do 

modelo. 

Vainer (2000) também tece uma análise crítica na qual aspectos do “empresariamento”, como 

produtividade, competitividade e subordinação à lógica de mercado, associam-se a essa 

maneira de conceber a gestão da cidade. Diferentemente do modelo urbanista modernista 
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anterior, no qual a “inspiração” da empresa nos planejadores foi a unidade de produção, por 

meio da racionalidade, ordem e funcionalidade; para o autor, os “neoplanejadores” baseiam-se 

na “empresa enquanto unidade de gestão e negócios” (VAINER, 2000, p. 86).  

Um dos grandes defensores desta nova política empresarial nas cidades, Borja (em parceria 

com Forn, 1996, p. 33), em análise de cidades européias, apresenta a competição como fator 

necessário e não mais possível de ser alterado à nova política, denominada city marketing: “a 

mercadotecnia da cidade, vender a cidade, converteu-se, portanto, em uma das funções básicas 

dos governos locais e em um dos principais campos de negociação público-privada”. 

Em uma leitura das características do território a serem implantados os projetos pontuais, 

Borja e Castells (1997) apresentam ainda alguns fatores que auxiliam nesta “venda da cidade”, 

que podem ser determinantes na escolha dos agentes econômicos: o entorno social, 

destacando o problema da pobreza e da marginalidade como possíveis obstáculos e, com isso, 

a necessidade da sensação de segurança; o entorno cultural, aspecto bastante atrativo devido à 

sua qualidade competitiva entre as cidades e a coesão social que gera; e, por fim, o entorno 

estético e ambiente urbano, referindo-se à qualidade dos espaços públicos, da arquitetura e 

dos monumentos.  

Apesar do discurso vinculado ao capital internacional, Compans (2005) destaca, no entanto, 

que, diferente do modelo empresarial norte-americano de urbanismo, Borja e Castells 

defendem uma atuação pública bastante intervencionista, propondo, inclusive, projetos de 

reestruturação urbana e econômica, para prever e controlar as tendências mercadológicas2. 

                                                 
2 De acordo com variados autores (ARANTES, 2000; VAINER, 2000; COMPANS, 2005; entre 

outros), estas intervenções urbanas pontuais originaram-se de uma política urbana empresarial norte-

americana como reação à, já discutida, crise dos anos 70, que ganhou formas mais nítidas com a 

assumida de Reagan ao poder (em 1981) e que seriam também incorporadas à Grã-Bretanha, 
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Para que as cidades obtenham a atratividade e o desenvolvimento econômico almejado, Borja 

e Forn (1996) enumeram uma lista de atuações, entre as quais se podem citar: criação, 

promoção e gestão de feiras e exposições; de parques tecnológicos e industriais; de oficinas de 

informação e assessoramento a investidores e empresários; de torres de comunicação e de 

comércio internacional. Para subsidiar estas atuações, os autores apresentam três “promoções” 

importantes para a cidade tornar-se atrativa: políticas de ordenação urbana de centros 

históricos e recuperação de áreas portuárias, industriais ou ferroviárias obsoletas; melhoria da 

infra-estrutura de acesso à cidade e das comunicações metropolitanas; e melhoria da qualidade 

de vida e meio ambiente, segurança da cidade, oferta cultural e lúdica. “Em geral, tudo aquilo 

que pode tornar atrativa e agradável uma cidade a todos aqueles que possam visitá-la, 

especialmente se devem fazer estadas mais ou menos prolongadas e tomar decisões” (BORJA 

e FORN, 1996, p. 34). Em relação à América Latina, os mesmos autores a classificam como 

“importante mercado”, desde que “se faça um esforço generoso de transferências de 

tecnologias e capitais e de formação de recursos humanos e de infra-estruturas modernas” 

(BORJA e FORN, 1996, p. 35). 

Vinculadas em muitos casos ao Planejamento Estratégico3, na tentativa de se amparar em um 

discurso urbano articulado e não apenas pontual, estas intervenções apresentariam, ainda, 

segundo seus defensores, as seguintes vantagens: maior eficácia devido à restrita dimensão 

territorial; maior facilidade para captação de recursos, por incentivar a associação público-

privado e a negociação com investidores; maior agilidade para proceder a fim de se adaptar às 
                                                                                                                                                         
comandada por Margaret Tatcher. A partir de 1992, seriam amplamente difundidas pelo mundo por 

urbanistas catalães, como Castells, Borja e Forn, após o sucesso econômico das olimpíadas de 

Barcelona. 
3 Segundo Villaça (2005, p. 23), este tipo de planejamento, advindo das políticas econômicas 

neoliberais “parte da idéia de concorrência ou competição entre as cidades - a competitividade urbana - 

no mundo globalizado e informatizado. Diz que é necessário vender as cidades e para isso 

evidentemente, necessita da propaganda, do marketing, da iniciativa privada e da visão empresarial”. 
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mudanças conjunturais; maior visibilidade à ação pública e menor prazo de execução, 

contribuindo para o engajamento dos atores locais nos empreendimentos. Suas 

implementações seriam ainda realizadas em uma estrutura de regras urbanas simples e de 

inexistência de regulamentações restritivas, na qual as negociações seriam feitas “caso a caso” 

(COMPANS, 2005). Ou seja: sobrepor-se-iam às regras e leis tradicionais de planejamento 

urbano. 

Como será visto em tópico posterior, o Estado do Ceará, após a assumida dos “governos das 

mudanças” ao poder, originários inclusive dos meios empresariais, começa a ser gerido por 

esta mentalidade discutida por Vainer (2000) e Compans (2005), na qual se destaca a intensa 

vinculação ao marketing, tanto para os governantes como para o Ceará e Fortaleza. O discurso 

dos governantes do Estado também se vincula estritamente à “cartilha” de Borja e Forn 

(1996), porém, com os locais das intervenções pouco consolidados e fragmentados 

urbanisticamente, como será demonstrado no capítulo 3 deste trabalho. Diferentemente do que 

colocou Harvey (1996), no entanto, a associação entre público e privado dá-se de maneira 

tímida, com o Estado assumindo, prioritariamente, os altos investimentos urbanos. Como 

lembra Sant’Anna (2004), uma característica típica das experiências brasileiras. 

Uma das maiores críticas a este modelo de intervenção localizada refere-se ao processo de 

gentrificação, caracterizado pela geração de espaços elitizados e segregadores, conseqüência 

de uma centralização de investimentos. 

Segundo Arantes (2000, p. 31), a utilização de eufemismos - revitalização urbana, 

reabilitação, requalificação, entre outros - por seus promotores para designar gentrificação 

esconde sua principal particularidade: retorno da elite ao centro das cidades, em uma “invasão 

e reconquista”. A autora qualifica o termo como: 
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[...] uma resposta específica da máquina urbana de crescimento a uma 

conjuntura histórica marcada pela desindustrialização e conseqüente 

desinvestimento de áreas urbanas significativas, a terceirização crescente das 

cidades, a precarização da força de trabalho remanescente e sobretudo a 

presença desestabilizadora de uma underclass fora do mercado (ARANTES, 

2000, p. 31). 

Com uma visão próxima da de Arantes nos aspectos excludentes destas intervenções, Somekh 

e Campos (2001) discorrem sobre este modelo que, assumindo o ponto de vista de seus 

investidores e tomando o capital financeiro ou imobiliário como o principal agente, acaba por 

intensificar os problemas de integração econômica, do desemprego e da exclusão social. 

Dotando-se o local com infra-estrutura e melhorias urbanísticas, os incentivos acabam sendo 

usufruídos pelos próprios investidores e seus clientes. As melhorias sociais acabam sendo 

restritas e o que se pode apontar como possível retorno neste aspecto seria a possibilidade do 

financiamento de equipamentos sociais, habitação e infra-estrutura advinda de parte da 

valorização destas áreas. Além disso, como único fator positivo do espaço implantado, os 

mesmos autores referem-se à (possível) disponibilização de áreas de lazer e espaços livres 

para a população.  

Para os autores, é o aspecto econômico o grande limitador deste modelo, trazendo como 

conseqüência diversos conflitos, que se intensificam nos países periféricos. 

A criação de empregos, quando ocorre, se concentra nos extremos da escala 

social (postos altamente qualificados, de um lado, e menial services, de 

outro). Vantagens e lucros encaixados nos fluxos financeiros internacionais 

não revertem necessariamente em benefício da esfera local. Ganhos fiscais, 

que poderiam significar um benefício a longo prazo, muitas vezes são objeto 

de renúncia como parte da estratégia para atrair investimentos. Sem 
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arrecadação suficiente, a municipalidade deve arcar com os ônus referentes à 

reprodução da força de trabalho não-qualificada, cujos serviços apóiam as 

atividades high-profile ostentadas pelos novos pólos terciários. Exclusivas e 

diferenciadas, as áreas centrais requalificadas acentuam o contraste centro-

periferia, seja no âmbito intra-urbano, seja na distinção entre as cidades 

"reprojetadas" na vanguarda do capitalismo e suas congêneres "atrasadas", 

excluídas até mesmo da possibilidade de bancar um dos projetos em questão 

(SOMEKH e CAMPOS, 2001, p. 5). 

Sassen (1998), ainda referente à concentração de investimentos, apresenta aspecto espacial 

importante: a possível dispersão territorial das atividades econômicas, das quais a 

globalização é uma das formas, contribui para o crescimento das funções e operações 

centralizadas. Para a autora, com o advento das novas tecnologias de informação, torna-se 

possível, ao mesmo tempo, a dispersão geográfica e a integração simultânea de muitas 

atividades. Essa conformação gera condições que possibilitam a centralização de (restritos) 

usuários nos centros de telecomunicações mais avançados. A autora apresenta, então, assim 

como Somekh e Campos (2001), uma nova geografia de centralidade e de marginalidade, 

conseqüente da globalização, na qual as cidades inseridas na economia global (ou nas redes 

mundiais, de acordo com Castells) tornam-se locais de imensa concentração do poder 

econômico, enquanto aquelas cidades que já se constituíram grandes centros manufatureiros, 

passam por um declínio desordenado. 

Desse modo, apesar da possibilidade de dispersão espacial por meio da informação, Sassen 

(1998) analisa esta reestruturação espacial como centralizadora das atividades econômicas. E 

é justamente a informação - e seu acesso ainda restrito para grande parte das populações - o 

instrumento centralizador, que possibilita o contato com todas as redes. Desta maneira, o foco 

do interesse econômico, possivelmente disperso em uma determinada região geográfica, 
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encontra-se fisicamente centralizado, trazendo com ele todo o apoio da infra-estrutura urbana 

e desconsiderando outros locais destes incentivos.  

Seguindo esta mesma linha de pensamento, torna-se interessante observar as colocações de 

Lipietz (1988). O autor, apesar de analisar uma empresa multinacional em seu estudo, 

apresenta uma latente relação conflituosa, também possível de se aplicar em muitos dos 

grandes projetos urbanos voltados a turismo e cultura. Em sua avaliação, esta “nova divisão 

internacional do trabalho” faz com que um trabalhador (pobre) de uma empresa multinacional 

tenha dupla existência: se por um lado ele contribui para esta estrutura econômica mundial, 

produzindo “fragmentos do valor internacional” (vinculando-se ao global); por outro, sua 

força de trabalho será definida pelo padrão de vida médio em sua zona de origem (vinculando-

se ao local, à vida cotidiana). Assim, este trabalhador estará inserido neste sistema econômico 

como trabalhador ativo. Porém, sua realidade difícil diária continua distante de sua produção. 

Como será demonstrado posteriormente, o Dragão do Mar também apresenta este conflito, 

visto que foi idealizado como um espaço apto a se inserir nesta economia globalizada, com 

atividades culturais de destaque, mas ao mesmo tempo está inserido em uma cidade com 

grandes conflitos sociais e, principalmente, próximo a locais extremamente pobres da cidade. 

Além disso, possui como funcionários alguns moradores do vizinho Poço da Draga, local 

carente de infra-estrutura urbana. Estes trabalhadores, ainda de acordo com citação colocada 

de Somekh e Campos (2001), seriam a classe de menial services, executando ofícios pouco 

qualificados, como de recepcionistas e assistentes. 

Ainda mantendo o foco em uma análise vinculada a empresas multinacionais, mas referindo-

se ao seu conseqüente impacto no espaço urbano, Lipietz, em conjunto com Leborgne, critica 

esta nova relação entre o local e global, referindo-se ao sudoeste asiático, porém, podendo-se 

servir de subsídio para compreensão destes novos projetos urbanos, voltados à economia 

global. “Trata-se de aglomerações de formação recente, que estabelecem poucas relações com 
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a formação social regional preexistente. Elas são “monossetoriais”, orientadas para a 

exportação, com fracas ligações interfirmas em seu território” (LEBORGNE e LIPIETZ 1990, 

p. 31). 

Arantes (1998) também faz severas críticas a este aspecto espacial. A autora qualifica estas 

intervenções como espaços excludentes e concentradores de investimentos. No entanto, 

diferente de Sassen (1998), sua análise não se direciona à cidade, mas a pequenos territórios 

dentro dela, que desconfiguram a estrutura urbana, desestruturando, inclusive, as divisões 

políticas e administrativas nacionais. 

Já não é mais possível falar estritamente em Terceiro Mundo. Estamos diante 

de uma rede transnacional que interliga alguns nichos de desenvolvimento 

espalhados pelo mundo, que por sua vez vão escasseando em virtude do 

ímpeto destrutivo da competição capitalista atual: essa a fonte da nova 

marginalidade urbana, muito diversa da que conhecemos no auge do antigo 

processo de modernização (ARANTES, 1998, p. 139).  

Assim como Arantes, Castells e Borja (1997) apresentam aspectos conflitantes desta política 

espacial centralizadora, destacando que zonas inteiras de um determinado território urbano 

ficam “fora do jogo” (CASTELLS e BORJA, 1997, p. 184) da competição internacional, 

assim como o marketing acaba por esconder e abandonar partes de uma cidade. No entanto, 

para tratar destes conflitos, os autores, incentivadores deste modelo, propõem que o poder 

público local seja o agente regulador, considerando-o o principal articulador das relações 

sociais e da rede internacional, amparado na autonomia administrativa e identidade cultural, 

advinda de uma relação mais próxima entre os munícipes. O poder local seria, desta forma, o 

mais apto a estabelecer a relação entre economia e sociedade, mediando os interesses do 

capital internacional (global) e da localidade (local). Os autores, baseando-se nesta 

justificativa da escala pontual e também na desregulamentação e ineficácia dos estados 
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nacionais, declaram que o espaço urbano “se constrói mais por grandes projetos do que como 

resultado da organização institucional e da gestão de serviços” (Ibid., p. 247).  

O que se observa é um foco destas recentes ações urbanísticas em pequenas porções da 

cidade, que os defensores qualificam como uma “metástase benigna”, justificando a 

necessidade de concentrar os investimentos nestes locais, para que, a partir daí, as 

transformações urbanas de “revitalização” ocorram. Assim, dota-se uma antiga área que já foi 

objeto de interesse econômico, com capacidade de inserir-se nesta nova estrutura econômica 

mundial. Por trás disto encontram-se, como já colocado, políticas de competição entre 

cidades, amparadas em um intenso esquema de marketing em busca de capitais, o denominado 

marketing urbano, ou city marketing. 

Fernandes (2001) discute duas linhas de pensamento advindas desta nova relação espacial 

entre local e global: de um lado, os defensores do chamado “desenvolvimento endógeno”, que 

priorizam justamente a necessidade de se criar aglomerações locais, onde a rigidez da linha 

fordista “seria superada através da grande capacidade de inovação, competitividade e 

cooperação em rede de pequenas e médias empresas que o distrito concentraria” 

(FERNANDES, 2001, p. 29). Este distrito seria responsável pela estimulação de 

solidariedades e desenvolvimento de uma identidade coletiva - determinada pelas 

características socioculturais da região - entre os membros. A autora complementa que, uma 

outra interpretação mais ampla do “desenvolvimento endógeno”, seria a expansão do distrito 

para a metrópole, que assumiria estas responsabilidades de agregar e conduzir essas relações 

econômicas. Ainda sobre este modelo, esta rede - ao mesmo tempo competitiva e solidária 

entre pequenas e médias empresas - seria estabelecida com a identidade territorial advinda das 

relações locais, que, aos poucos, iriam se consolidando como a escala mais apropriada com o 

novo padrão de acumulação flexível.  
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Diferentemente das propostas de “desenvolvimento endógeno”, autores já citados (HARVEY, 

1992, 1996; LEBORGNE e LIPIEZ, 1991) analisam essas reestruturações espaciais, não como 

uma superação de um regime de acumulação capitalista, mas um momento ainda incerto para 

definição deste modelo de acumulação. Fernandes (2001, p. 30) destaca que, nessas análises, 

“está presente o pressuposto de que o capitalismo produz uma avançada divisão de trabalho, 

em que especialização, fragmentação, interdependência e internacionalização foram 

desenvolvidas em níveis sem precedentes”. 

Ainda em relação ao “desenvolvimento endógeno”, Harvey (1996 apud COMPANS, 2005) 

coloca que a estrutura de governos locais, ao banalizar as condições gerais da produção 

reduzindo os custos de mudanças locacionais de empresas, aumenta sua possibilidade de 

flexibilidade geográfica, “conduzindo” a uma instabilidade. Além disso, o autor caracteriza 

essas propostas como concentradoras de renda, aumentando as desigualdades sociais.  

Apesar de tecer uma crítica às empresas no estudo sobre o “desenvolvimento endógeno”, as 

análises de Harvey, assim como de Lipietz (1988, 1990) e Sassen (1998), também servem de 

subsídio para o entendimento da implantação de outros equipamentos, como os grandes 

espaços culturais e turísticos, visto que estes, como colocado, também concentram os 

investimentos urbanos e interesses econômicos. Muitas cidades de países periféricos, como é 

o caso de Fortaleza e outras metrópoles nacionais, não possuem infra-estrutura industrial 

consolidada e apresentam características naturais bastante atrativas. Seus governantes, desta 

maneira, passam a focar o turismo natural e, mais recentemente, a cultura, como as qualidades 

para inserção nesta economia globalizada e informacional, como descrita por Castells (2001).  

No que se refere aos tipos de equipamentos implantados nestas intervenções associadas ao 

turismo e cultura, Vargas e Castilho (2006), ao analisarem as transformações urbanas nos 

centros históricos desde meados do século XX, qualificam as atuais intervenções como 
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reinvenções urbanas, surgidas a partir da década de 80. As autoras caracterizam esse período 

como conseqüência de um modelo anterior, compreendido entre os anos 70 e 90, no qual a 

preservação e a restauração histórica de edifícios ganharam grande destaque, sendo 

desenvolvidas, basicamente, três estratégias para a atração de usuários ao centro: intervenção 

física por meio de projetos arquitetônicos (empreendimentos), estabelecimento de políticas 

urbanas e a implementação de programas de gestão compartilhada entre os poderes público e 

privado. 

Segundo as autoras (VARGAS e CASTILHO, 2006), as referidas estratégias do modelo 

anterior ainda persistem neste atual. O que difere este do outro é a maior capacidade de 

comunicação advinda da “revolução” tecnológica, que transformou o território em 

mercadoria, além da intensificação dos projetos arquitetônicos e urbanísticos como maneira de 

promoção político-partidária. Ainda segundo as autoras, neste novo período ampliaram-se as 

áreas de intervenções, que passaram a ser feitas não apenas nos centros históricos, mas 

também em locais portuários (como é o caso do Dragão do Mar), industriais e orlas 

ferroviárias. Assim, diferente das áreas centrais, que ainda apresentam tais intervenções 

vinculadas à preservação histórica, estes novos locais receberiam projetos “inusitados”, 

desvinculados do aspecto histórico, denominados como integrantes de um período de 

reinvenções urbanas. O Dragão do Mar, como será visto, insere-se numa região portuária 

entendida como extensão do centro histórico ao mar e, apesar de o equipamento ter sido todo 

construído e deter características arquitetônicas “inusitadas”, como uma “ponte” que atravessa 

uma rua, vincula-se ao discurso de patrimônio histórico, com uma arquitetura associada a 

elementos históricos. No entanto, partiu-se efetivamente de um projeto novo, que agregou 

algumas residências antigas, como será visto mais adiante. 
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1.1) A cultura como atrativo econômico  

Essas transformações econômicas descritas no tópico anterior refletem-se na maneira de 

produção da cidade: se no período predominantemente industrial, visava-se ao ajuste da 

cidade à produção material, na economia “pós-industrial”, busca-se a produção imaterial; 

como serviços, cultura e informação (JACQUES e VAZ, 2001). 

Jacques e Vaz (2001) apresentam brevemente um histórico do processo de associação estrita 

entre cultura e economia, descrevendo três tipos de críticas a esta “cultura econômica”, 

construídas desde o início do século passado: a “industrialização da cultura”, a 

“espetacularização da cultura” e a “globalização da cultura”. O primeiro aspecto seria 

desenvolvido e questionado desde a Escola de Frankfurt, com Adorno e Horkheimer, 

preocupados com a crescente produção em massa de bens culturais, que, em vez de uma 

suposta democratização da cultura, torná-la-ia degradada e desvirtuada4. A “espetacularização 

da cultura”, amparada pelas críticas de Debord (1997), seria desenvolvida em meados do 

século passado, questionando a sociedade e o urbanismo modernista, que, pela 

“espetacularização” do consumo e da produção da cidade, tornavam as pessoas passivas e 

alienadas5. Por fim, tem-se a “globalização da cultura”, momento atual, no qual essas duas 

críticas intensificam-se, visto que tudo torna-se “cultural”, não havendo mais singularidade e 

onde o próprio conceito de cultura encontra-se ameaçado (JACQUES e VAZ, 2001). Ainda de 

acordo com as autoras (2001), a cultura, apesar de cada vez mais homogênea e padronizada, é 

                                                 
4 Torna-se importante apresentar este termo, pois, apesar de não ser aprofundado no trabalho, é 

utilizado pelos gestores do Estado do Ceará de uma maneira positiva, como será visto nas análises dos 

Planos de Governos e do Plano de Desenvolvimento Cultural. 
5 Guy Debord, filósofo e cineasta francês, escreveu, no final dos anos 60, o livro intitulado A 

Sociedade do Espetáculo, criticando a sociedade de consumo. O trabalho não aprofundará os termos 

desenvolvidos por Debord. Para uma análise mais aprofundada deste aspecto, ver Debord (1997), 

Jacques e Vaz (2001), Harvey (1992) e Arantes (2000). 
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utilizada como um instrumento simbólico de identidade e diferença de cada povo, passando a 

ser o principal meio de competição para se buscar a inserção de uma determinada cidade na 

economia mundial. Assim, as políticas culturais deixaram de dar respostas aos movimentos 

sociais para dar resposta ao desenvolvimento econômico, não apenas como instrumento de 

diversificação econômica local e coesão social, mas vinculado a toda estrutura social e urbana: 

subsídios deram lugar a incentivos; movimentos sociais, a parcerias; e, planejamento, ao 

projeto urbano. Este último, amparado à imagem urbana e intervenções culturais 

emblemáticas, como festivais, exposições e edificações marcantes. (JACQUES e VAZ, 2001). 

Harvey (1992) e Arantes (2000) também se remetem à Sociedade do Espetáculo para analisar 

o momento atual, no qual a cultura, cada vez mais consumida e massificada tornaria a 

“mercadoria vedete” desta nova transformação capitalista. Debord (1997), ao escrever o livro 

em 1967, caracterizou o espetáculo como o “momento em que a mercadoria ocupou 

totalmente a vida social. Não apenas a relação com a mercadoria é visível, mas não se 

consegue ver nada além dela: o mundo que se vê é o seu mundo” (DEBORD, 1997, p. 30). 

Tanto Harvey (1992) como Arantes (2000) buscam no período culturalista, reativo ao período 

fordista do urbanismo modernista, a origem desta exacerbação cultural atual. Segundo Harvey 

(1992), para o sistema capitalista manter-se equilibrado neste novo processo de transformação 

econômica por que passa, reverteu-se a “ordem dominante” de sua atuação: se o período 

fordista alcançou relativa estabilidade em sua dinâmica política econômica para produzir 

profundas mudanças materiais e sociais, a flexibilidade “pós-industrial”, prejudicada por uma 

instabilidade de seu aparelho político-econômico, compensou-se na geopolítica carismática, 

ancorada na cultura. Harvey (1992), assim, observa o fato de que o período fordista, 

caracterizado como o momento áureo do capitalismo, possibilitou a consolidação do momento 

cultural seguinte, visto que a padronização dos produtos e o consumo de massa intensificaram 

a “cultura como mercadoria”.  
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Arantes (2000), assim como Harvey (1992), analisa a cultura como o principal instrumento de 

estabilidade e controle social desta etapa do capitalismo, no qual cultura e economia estão 

cada vez mais vinculadas, servindo de amparo para o crescente empresariamento das cidades:  

Participação ativa das cidades nas redes globais via competitividade 

econômica, obedecendo portanto a todos os requisitos de uma empresa gerida 

de acordo com os princípios da eficiência máxima, e prestação de serviços 

capaz de devolver aos seus moradores algo como uma sensação de cidadania, 

sabidamente induzida através de atividades culturais que lhes estimulem a 

criatividade, lhes aumentem a auto-estima, ou os capacitem do ponto de vista 

técnico (ARANTES, 2001, p. 47). 

1.1.1) A política nacional de incentivo cultural  

Na esfera nacional, este foco na cultura associada à economia refletiu-se principalmente por 

leis de incentivos fiscais, em que se priorizou a busca por captação de recursos advindos dos 

meios privados e empresariais.  

Essa nova dinâmica nacional deve ser entendida como também conseqüente da reestruturação 

econômica mundial, advinda da “crise” dos Estados no sistema capitalista. Surgida, como 

colocado, a partir dos anos 70, seria instalada no país somente a partir dos anos 80, 

“administrada” pelo governo Geisel com ousado programa de investimentos públicos, 

financiado em grande parte com o endividamento externo (ARAÚJO, 1999).  

A partir dos anos 90, com Fernando Collor e, posteriormente e mais intensamente com 

Fernando Henrique Cardoso, esta política vinculada ao mercado internacional se consolida, 

necessitada e cada vez mais dependente do financiamento externo (ARAÚJO, 1999). Para 

financiar este déficit crescente, o país submete-se aos aplicadores, com diversas privatizações 

e altos juros. Desta forma, passa-se a priorizar a inserção do país no mercado mundial, em 
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uma política voltada à integração competitiva em detrimento da consolidação do mercado 

interno, tendendo a valorizar os espaços econômicos empresariais mais “resistentes” ao 

“choque de competição” (ARAÚJO, 1999). 

As reformas do Estado neste período, em complemento a esta internacionalização econômica, 

são direcionadas para sua menor presença nos investimentos das forças produtivas, quando se 

adotam uma menor importância de ações diretas e parcerias com instituições privadas 

(ARAÚJO, 1999), como as leis de incentivos fiscais.   

Apesar de esta política cultural ter sido intensificada, como colocado, na década de 90 com a 

consolidação de políticas neoliberais no país, iniciou-se a partir do governo Sarney, em 1986, 

com a Lei Sarney (Lei n. 7.505), a primeira experiência nacional de incentivo fiscal à cultura. 

Esta lei, assim como as outras que viriam, tirava do Estado a responsabilidade de 

investimentos na área da cultura, deixando principalmente para a dinâmica do mercado a 

escolha dos projetos. Com a lei, empresas ou mesmo pessoas físicas teriam desconto no 

imposto de renda mediante comprovação de investimento em projetos culturais cadastrados no 

Ministério da Cultura. A Lei Sarney foi bastante criticada pela falta de análise dos projetos por 

parte do governo e por permitir que qualquer despesa pudesse ser abatida do imposto de renda 

(SANT’ANNA, 2004). Esta lei foi mantida em vigor até 1990, quando Fernando Collor 

assume a presidência da República e fecha o Ministério da Cultura e seus diversos órgãos 

relacionados.  

Com pressões de produtores culturais e reivindicações da classe cinematográfica, são criadas 

as Leis Rouanet em 1991 (Lei n. 8.313) e a do Audiovisual, em 1993 (Lei n. 8685), esta 

última, como amparo ao fechamento da Embrafilme por Fernando Collor (JOSÉ, 2004). A Lei 

Rouanet, regulamentada apenas em 1995 pelo decreto n.1494, permitia a redução de 30% do 

imposto de renda à empresa parceira patrocinadora e 40% à empresa doadora, até o limite de 
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4% do valor total recolhido. Este sistema criado fazia com que o empreendedor privado 

arcasse com 36% ou 26% dos custos, enquanto o Estado, com 64% ou 74%, nos casos de 

patrocínio ou doação, respectivamente (JOSÉ, 2004). A Lei do Audiovisual apresentava 

vantagem ainda maior, possibilitando ao investidor deduzir 100% do valor do patrocínio do 

imposto de renda, até 3% do total do imposto de renda desta. Segundo José (2004), havendo 

também a possibilidade de abatimento do imposto com despesas operacionais, esta lei 

possibilitava ainda um aumento aplicativo de 34% do valor investido para o empreendedor. A 

Lei do Audiovisual, com os expressivos benefícios fiscais obtidos pelos investidores, levou à 

retomada do cinema brasileiro na década de 90 (JOSÉ, 2004). Como será demonstrado em 

tópico posterior, o Ceará se destacou com diversas produções audiovisuais neste período, 

advindas deste contexto nacional e amparadas na Lei estadual Jereissati.  

A Lei Rouanet foi a grande estruturadora da política nacional vinculada aos incentivos fiscais 

na área cultural. Suas principais alterações em relação à Lei Sarney foram a obrigatoriedade 

prévia de aprovação dos projetos encaminhados por uma comissão criada por representantes 

do poder público e de instituições culturais, além da diversificação das fontes de 

financiamento para o então criado Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac). Este 

programa estruturou-se em três modos de financiamento: Fundo Nacional da Cultura (FNC), 

desenvolvido como controle e regulamentação da distribuição desigual dos incentivos no 

território brasileiro; Incentivo a Projetos Culturais, conhecido como “mecenato”; e Fundo de 

Investimento Cultural (Ficart), destinado a atrair recursos exclusivamente comerciais. Este 

último, porém, não se efetivou pelo fato de ter recebido críticas, ausência de regulamentação 

específica e articulação entre o Ministério da Cultura e o sistema financeiro (SANT’ANNA, 

2004). Entre os anos de 1991 e 1994, o “mecenato”, que ganhou maior respaldo, não 

apresentou bom desempenho, havendo, então, diversas modificações refletidas em uma 

somatória de leis e decretos para se buscar uma maior “desburocratização de procedimentos, o 
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direcionamento de alguns incentivos e, principalmente, o aumento das vantagens fiscais 

oferecidas pelo governo” (SANT’ANNA, 2004, p. 236), dentre elas, a Lei 9.874 de 1999, que 

será mais bem desenvolvida posteriormente.  

Pesquisa da Fundação João Pinheiro, principal subsídio de análise desta política econômica 

voltada à cultura e encomendada pela Secretaria Federal de Apoio à Cultura, publicou em 

1998 dados referentes a esta dinâmica de incentivos e patrocínios. De acordo com 

levantamento, em 1997 a cultura tinha movimentado no país 6,5 bilhões de reais, revelando 

que a cada 1 milhão de reais investidos no setor, geravam-se 160 empregos, estimando-se, 

entre 1995 e 1998, a geração de 64 mil novos postos de trabalho, visto que o Ministério da 

Cultura aplicou cerca de 400 milhões de reais neste período. (apud WEFFORT, 1998). 

Segundo a mesma pesquisa, os investimentos com cultura em grupo de 111 grandes empresas 

entrevistadas passaram de 33 milhões de reais em 1990 para 147 milhões em 1997 (aumento 

de 350%), sendo a Lei Federal Rouanet a mais utilizada, viabilizando 84% dos projetos6. 

(apud WEFFORT, 1998). Dados da pesquisa também demonstraram que 53% das empresas 

utilizavam-se do marketing cultural como principal meio de comunicação com os 

consumidores, enquanto demais áreas de investimento, como educacional, científica e 

assistencial, não passaram de 13% cada, retratando que a cultura era assumida como a 

principal estratégia de marketing das empresas (apud Ministério da Cultura, s.d). De acordo 

com estimativas da pesquisa, é a partir de 1994 que as empresas privadas ultrapassam as 

públicas em investimentos na área cultural, se estabelecendo como principais patrocinadoras 

até o período da pesquisa, em 1997 (apud Ministério da Cultura, s.d). 

A Lei Rouanet abrangia as seguintes áreas passíveis de investimento: artes cênicas; livros de 

valor artístico, literário ou humanístico; música erudita ou instrumental; circulação de 
                                                 
6 De acordo com Weffort (1998), além das leis federais, havia naquele período mais 12 leis estaduais e 

17 municipais, que investiram em 165 projetos entre 1990 e 1997. 
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exposições de artes visuais; doações de acervos para bibliotecas públicas, museus, arquivos 

públicos e cinematecas, bem como treinamento de pessoal e aquisição de equipamentos para a 

manutenção destes acervos; produção de obras cinematográficas e videofonográficas de curta 

e média metragens, preservação e difusão do acervo audiovisual; e preservação do patrimônio 

cultural material e imaterial. (ver tabela 1). Após apresentar números crescentes nos anos de 

1996 e 1997, decai em 1998, como se constata na tabela 1. Em 1999, no entanto, como forma 

de dinamizá-la, o governo federal altera a Lei Rouanet, com a criação da Lei n. 9.874.  

TABELA 1 - Capacitação Leis Rouanet e do Audiovisual por Programa 
 

 
* Inclui os incentivos fiscais captados em produção audiovisual 
** Inclui os incentivos fiscais captados em artes plásticas e artes integradas 
*** Inclui os incentivos fiscais captados em humanidades 
**** Valores estipulados  
Fonte: Ministério da Cultura. Situação em Abril de 2002 apud JOSÉ, 2004. 
 

Considerando como áreas prioritárias no desenvolvimento de projetos culturais cinco das 

listadas, excluiu cinema, vídeo e patrimônio, ampliando ainda para 100% o abatimento no 

imposto. Assim, com esta resolução, os investidores foram desobrigados de qualquer 

contrapartida com recursos próprios e o governo passou a absorver sozinho o custo de 

investimento em cultura por empresas nestas cinco áreas escolhidas. Além disso, no caso de 

patrocínios, as empresas puderam utilizar gratuitamente até 20% do orçamento do projeto em 

Programas  1996 1997 1998 1999 2000 2001**** Total
Música e 
Artes 
Cênicas 

36.136.577 47.918.565 60.371.230 71.664.962 117.166.500 152.875.863 486.133.697 

Cinema, 
Som e 
Vídeo* 

75.350.881 113.615.462 73.341.006 59.701.919 55.350.600 87.481.161 464.841.029 

Produção 
e Difusão 
Cultural** 

27.727.925 61.086.975 67.549.422 53.831.473 73.471.148 64.003.424 347.670.367 

Patrimônio 
Cultural 25.269.973 46.066.803 50.271.631 39.217.191 37.531.476 44.059.264 242.416.338 

Livro 
Aberto*** 4.872.953 18.176.423 19.792.617 27.106.459 30.763.033 35.928.218 136.639.70 

Total 
 

169.358.309 286.864.228 271.352.906 251.522.004 314.282.757 384.347.930 1.677.701.134 
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comunicação e usufruir até 25% do produto cultural gerado, como livros e ingressos para 

distribuição promocional (REIS, 2003). Desta maneira, além de se eximirem de custos com o 

incentivo à cultura, os patrocinadores ainda receberiam contrapartida financeira. 

A partir de 1998 verifica-se uma diminuição no incentivo ao audiovisual (ver tabela 2). Se, 

inicialmente, bastante atrativa, esta lei receberia forte concorrência com a Lei n. 9.874. A Lei 

do Audiovisual, que em 1997 atingiu seu pico de maiores valores incentivados, acaba por 

perder apoio, como pode se observar na tabela 3. Procurando reagir a essas dificuldades, o 

governo federal lançou em 1988 o Mais Cultura, um outro programa de financiamento na área 

em parceria com o BNDES e o Banco do Brasil, com o objetivo de viabilizar produções até 

2002. No entanto, como descreve Reis (2003), o audiovisual acaba por não apresentar grande 

interesse de investimento por deter possíveis riscos no retorno para a empresa: a realização de 

produções é geralmente longa e sem retorno imediato e a execução de um filme não garante 

sua distribuição. 

 
TABELA 2 - Leis Rouanet, do Audiovisual e Recursos Orçamentários 
 

 1996 1997 1998 1999 2000 
 R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % 
Rouanet 111.377.791 42 207.846.607 52 227.572.953 62 209.705.164 57 274.777.328 61 
Audiovisual 58.665.318 22 79.875.826 20 43.068.470 12 40.262.433 11 31.842.564 07 
Orçamento* 96.903.485 36 112.054.110 28 98.660.448 26 120.204.337 32 141.087.591 32 
Total 266.946.594 100 399.776.543 100 369.301.871 100 370.171.934 100 447.707.483 100 

 
* Inclui Fundo Nacional de Cultura, Secretarias e entidades vinculadas  
Fonte: Ministério da Cultura. Situação em Agosto de 2001 apud REIS, 2003. 
 
 
TABELA 3 - Lei do Audiovisual 
 

R$ 1996 1997 1998 1999 2000 
Valor 
incentivado 58.665.318 79.875.826 43.068.470 40.262.433 31.842.564 

No de projetos 
 109 165 146 144 111 

Incentivo 
médio 538.213 484.095 294.989 279.600 286.869 

 
Fonte: Ministério da Cultura. Situação em Agosto de 2001 apud REIS, 2003. 
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De maneira geral, os diversos autores analisados qualificam essas iniciativas de incentivos 

fiscais como pouco eficazes no desenvolvimento efetivo de uma política cultural nacional a 

não ser como instrumento de consolidação de marketing de empresas patrocinadoras. (JOSÉ, 

2004; SANT’ANNA, 2004; DÓRIA, 2003). 

O Fundo Nacional da Cultura (FNC), criado pela Lei Rouanet para diminuir as desigualdades 

territoriais de incentivo, direcionando os investimentos para produções que não têm apoio do 

mercado, não se consolidou efetivamente. A tabela 4 demonstra que os recursos captados pela 

lei por região no país concentraram-se prioritariamente na porção sudeste. O FNC, regulador 

destas desigualdades, apresentou uma porcentagem significativa para o Nordeste em relação 

ao Sudeste, como se constata na tabela 6. No entanto, a região sudoeste ainda apresentou 

maiores concentrações. 

Ainda em relação ao FNC, observa-se que o valor adquirido via “mecenato” por três maiores 

empresas no período de 1995 a 2002, foi praticamente o mesmo retido pelo Fundo Nacional 

da Cultura, como se pode observar nas tabelas 5 e 6. Ainda se verifica na tabela 5 que os 

maiores investimentos advindos do “mecenato” centraram-se em poucas grandes empresas 

que, em muitos casos possuindo seus próprios centros culturais, aplicam suas cotas de 

dedução nestes locais. Dória (2003) enfoca que, entre 1998 e 2001, o Ministério da Cultura 

credenciou cerca de quatro mil projetos culturais como aptos a receberem os recursos da Lei 

Rouanet. No entanto, segundo o autor, não mais do que 15% destes projetos encontraram 

algum patrocinador. Ainda de acordo com Dória (2003), apenas 17 empresas responderam por 

61% dos incentivos fiscais, contra 2.629 que obtiveram somente 2% do total de incentivos. 

Por fim, o mesmo estudo demonstra que 320 empresas estabelecidas no eixo Rio - São Paulo 

controlam 94% dos incentivos absorvidos pelo mercado.  
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TABELA 4 - Percentual por Região dos Recursos Captados pela Lei Rouanet 
1996-2002. Percentual por Ano. 
 
 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Norte 0.42 0.48 1.36 0.38 0.05 0.13 0.62 
Nordeste 2.28 4.19 3.63 5.69 4.46 5.75 6.70 
C. Oeste 4.80 3.22 3.20 2.41 3.00 2.92 2.97 
Sudeste 88.70 84.78 83.76 85.21 82.10 78.15 83.25 
Sul 3.79 7.34 8.06 8.44 7.28 9.11 11.58 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
 
Fonte: Ministério da Cultura. Novembro de 2002 apud SANT’ANNA, 2004. 
 
 
TABELA 5 - Grandes Investidores de Projetos ao Mecenato 1995-2002. Em 
Reais. 
 
 Solicitado Aprovado Captado 
Fundação Roberto 
Marinho 172.506.503 87.404.699 29.423.888 

Assoc. Amigos do 
CCBB 179.267.012 92.943.858 43.861.666 

Instituto Itaú 
Cultural 140.667.858 122.506.199 89.392.695 

Total 492.441.373 302.854.756 162.678.249 
Total FNC   179.222.417 
 
Fonte: Ministério da Cultura. Novembro de 2002 apud SANT’ANNA, 2004. 
 
TABELA 6 - Fundo Nacional da Cultura 1995-2002. Valores Aprovados por 
Região.  
 
 Valor % 
Norte 12.355.619 6.89 
Nordeste 44.555.789 24.86 
Centro-Oeste 14.278.864 7.97 
Sudeste 55.620.297 31.03 
Sul 23.620.309 13.18 
Governo Federal 28.791.544 16.07 
Total 179.222.417 100.00 
 
Fonte: Ministério da Cultura. Dezembro de 2002 apud SANT’ANNA, 2004. 
 

Desta forma, esta estrutura criada para captação e investimento em cultura, se por um lado se 

isenta do controle possivelmente centralizador do Estado, por outro, torna-se comandada pelo 

interesse particular do empresariado. “Se antes cabia ao Estado nominar o que é cultura, agora 

cabe ao dinheiro fazê-lo” (DÓRIA, 2003, p. 4). Além disso, o Estado acaba por arcar com os 

ônus dos projetos. 
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1.1.2) As recentes intervenções urbanas nacionais 

Nesse contexto nacional de incentivos à cultura via controle do empresariado, decorrente de 

fatores internacionais como a crise financeira dos estados e intensa competição entre cidades 

em busca de divisas, como colocado no primeiro tópico deste capítulo, começam a ser 

desenvolvidos projetos urbanos nacionais ancorados na cultura como principal atrativo 

turístico e de lazer. Diversos autores, como colocado, remetem-se já ao final da década de 70 

para apresentar estes primeiros exemplos internacionais de projetos urbanos7. Entendidos 

prioritariamente como peças de desenvolvimento econômico, tornam-se objetos 

“qualificados”, pelo menos nos discursos de seus idealizadores, de inserção na rede global 

informacional descrita por Castells (2001), amparados por um efetivo marketing cultural. 

As leis de incentivos discorridas no tópico anterior, principais instrumentos nacionais de uma 

política cultural, associam-se à política urbana na medida em que auxiliam nos orçamentos 

dos projetos urbanos, geralmente ancorados ao patrimônio histórico, visto que estas recentes 

intervenções apropriam-se de áreas urbanas antigas, como industrial, portuária e centro 

histórico, “abandonados” historicamente pelas elites ou pelas mudanças de interesses 

produtivos nesta transformação econômica mundial.  

No caso do Dragão do Mar, as leis de incentivo relacionam-se diretamente à estrutura de 

funcionamento do espaço, parceiro de programas nacionais incluídos nestas leis, como o 

projeto MPB Petrobras. Essas leis, ainda referente ao objeto de estudo, vinculam-se também à 

idealização do equipamento, visto que a política cultural adotada pelo Estado, voltada à 

produção do audiovisual, amparou-se neste contexto nacional, como será visto adiante. 

Finalmente, outro aspecto significativo da associação entre as leis de incentivo e o Dragão do 

                                                 
7 Este trabalho não tem como objetivo analisar essas intervenções. Para um breve panorama 

comparativo nacional, no entanto, serão apresentadas algumas experiências no Brasil.  



 33

Mar refere-se ao Projeto Cores da Cidade, única iniciativa de preservação patrimonial 

vinculada ao equipamento e bastante questionado por variados motivos, como o enfoque dado 

à visibilidade atrativa em detrimento de um restauro efetivo. (SANT’ANNA, 2004; COSTA, 

2003). Este projeto, que será mais bem discutido no tópico 4.1 deste trabalho, foi também 

desenvolvido em outras capitais nacionais (como Rio de Janeiro, Recife e Curitiba) em uma 

parceria entre Governo do Estado, Fundação Roberto Marinho e Tintas Ypiranga. De acordo 

com Sant’Anna (2004), atualmente todas as áreas da Fundação Roberto Marinho se sustentam 

com recursos captados pelas leis de incentivos, e o patrimônio cultural é o segmento mais 

estável para se investir escolhido pela fundação.   

Diferentemente das leis de incentivo, estabelecidas, mesmo que de maneira questionável, 

como Programas, essas intervenções físicas não estariam vinculadas a um Programa 

centralizado nacional, apesar de em alguns casos haver o vínculo ao recente Projeto Federal 

Monumenta, voltado ao patrimônio histórico. No entanto, nos casos nacionais citados a seguir, 

seriam elaborados alguns instrumentos de respaldo, como legislações específicas ou mesmo 

um programa local relativamente integrado, se comparado ao Dragão do Mar. Na experiência 

de Fortaleza, entretanto, como será visto, não se criou nenhum amparo. O único programa 

associado à implantação do equipamento referente ao patrimônio histórico foi o Projeto Cores 

da Cidade.  

Tem-se, como primeiro exemplo, o Programa de Recuperação do Centro Histórico de 

Salvador, no Pelourinho, experiência iniciada em 1992. Sant’Anna (2004, p. 75) qualifica da 

seguinte forma esta iniciativa: “uma estratégia de marketing do governo para se diferenciar da 

administração anterior, mediante a construção de uma imagem de governo ancorada na 

valorização da identidade cultural e das tradições da Bahia [...]”. Trabalhando quadras como 

unidade de intervenção e não lotes individuais, não resgatando, assim, um restauro fiel, além 

de seriamente comprometido com as questões sociais, visto que não incluía os moradores 
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originais, as primeiras etapas desta “recuperação” foram bastante criticadas por estudiosos 

(SANT’ANNA, 2004; COSTA, 2003).  

Outra experiência nacional em centro histórico constituiu-se no Projeto Corredor Cultural no 

Rio de Janeiro, no início da década de 1980. Capital da colônia portuguesa a partir de 1753, 

tornando-se sede do Império com a proclamação da República e depois da capital federal até 

1960, quando esta se transferiu para Brasília, o Rio de Janeiro apresenta um rico acervo de 

arquitetura “oficial” de variados estilos e épocas. Houve, neste caso, uma legislação 

específica, transformando grande parte da área central em Zona de Preservação Paisagística e 

Ambiental, vinculada ao Instituto Municipal de Arte e Cultura. De acordo com Sant’Anna 

(2004), a iniciativa inicial, apesar de se buscar elevar o nível de renda dos freqüentadores do 

centro, deu-se de maneira participativa e integrada entre intelectuais, moradores próximos e 

poder público, consistindo-se em intervenções opostas à rigidez normativa e estetização dos 

locais, preservando-se atividades populares existentes. A autora, no entanto, frisa que, a partir 

dos anos 90, quando a cidade passa a desenvolver mais intensamente políticas voltadas à 

inserção competitiva nos mercados nacional e internacional, as intervenções no Corredor 

Cultural passam a se associar aos “modismos urbanísticos da década, aos requerimentos do 

city marketing e às necessidades de controle da ordem urbana embutidas no novo projeto de 

valorização [...]” em que seria necessário “afastar da vista os seguimentos de baixa renda e 

suas formas de sobrevivência” (SANT’ANNA, 2004, p. 133).  

Essas novas intervenções chegariam na área portuária, com diversas propostas de projetos 

para o píer Mauá na década de 90, culminando com o “Projeto Guggeheim-Rio” do arquiteto 

Jean Nouvel no início do anos 2000, por meio de um Plano de Revitalização e Recuperação da 

Área Portuária (LOBO, 2006). Com o projeto embargado, a prefeitura desloca o foco da 

intervenção para a região vizinha Gamboa, lançando em 2003 um novo projeto urbano 

turístico e de lazer denominado “Cidade do Samba”, arcando-se com 120 milhões de reais 
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(LOBO, 2006). Estas propostas pontuais estariam integradas em um plano urbano, 

denominado Plano Porto do Rio, consistindo-se em uma estruturação física da região portuária 

pautada em um sistema viário que interligaria diversas intervenções associadas ao lazer e 

turismo, além das já citadas. (LOBO, 2006) 

Em Recife, foi lançado em 1991 o Plano de Revitalização do Bairro do Recife, compreendido 

pela antiga região central e portuária, baseando-se em um Plano Diretor proposto inicialmente 

pelo governo do Estado. Além dos serviços de cultura, lazer e turismo, sugeriu-se a 

manutenção do comércio varejista e proposta de habitação (Costa, 2003). De acordo com 

Costa (2003), entretanto, percebe-se que o Plano ainda não conseguiu tratar de maneira 

satisfatória a questão da habitação na área, consolidando-se como um bairro voltado ao 

comércio e lazer, com a intervenção centrando-se na melhoria da infra-estrutura (rede elétrica 

e de telecomunicações subterrâneas), dos espaços públicos (calçada, drenagem e iluminação 

pública) e de alguns poucos imóveis.     

Em Belém, destacam-se, a partir de meados de 1990, duas recentes intervenções na região 

histórica: “Ver-o-peso”, mais direcionada à manutenção das atividades comerciais da feira e 

dos mercados, e na vizinha área portuária, “Estação das Docas”. Esta última, iniciada em 

1997, aparou-se em um Programa de Preservação do Patrimônio Histórico empreendido pelo 

governo estadual, que arcou com 19 milhões de reais, em parceria com a iniciativa privada, 

que financiou 6 milhões (LIMA e TEIXEIRA, 2006). O projeto centrou-se no restauro de 

quatro galpões de estrutura de ferro inglesa, transformados em locais de lazer e 

entretenimento, como restaurantes, museu, feiras, entre outros, caracterizando-se como um 

local voltado à classe alta. Esta intervenção, no entanto, de acordo com Lima e Teixeira 

(2006), não consegue se manter, havendo um alto índice de inadimplência por parte dos 

equipamentos privados instalados, que deveriam pagar aluguéis. Assim, o governo arca com 

investimentos mensais.  
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Estudo de José (2004) também retrata esta política cultural amparada no patrimônio histórico 

na região da Luz, no centro de São Paulo, com a atividade turística servindo como ponto de 

apoio para a “revitalização” econômica do local e para recuperação física de conjuntos 

arquitetônicos. Descrevendo os processos históricos e políticos de “retomada” para a área 

central, com apoio de leis municipal, estadual e federal, além de forte amparo de parcela da 

sociedade civil (como Associação Viva o Centro) e obtendo-se resistência de movimentos 

sociais, José (2004) demonstra que, principalmente a partir dos anos 90, as diversas 

intervenções nesta região estariam amparadas na “âncora cultural”. Entre elas, a reforma da 

Pinacoteca do Estado (tida como marco inicial, em 1992) e restauro das Estações Júlio 

Prestes, transformada na Sala São Paulo de concertos e da Luz, sede do Museu da Língua 

Portuguesa. O projeto federal Monumenta-Luz, que viria alguns anos depois se efetivar na 

região, apesar de criticado, entre outros aspectos, como uma política isolada e pontual de 

edificações, incluiu diversas dessas intervenções em um perímetro estipulado.  

Tais intervenções, de maneira geral, mesmo que com especificidades não abordadas neste 

trabalho, foram amparadas, como descritas, no patrimônio histórico para, em seguida, serem 

estabelecidas as diversas atividades voltadas primordialmente ao lazer e turismo. No caso de 

Fortaleza, diferentemente, apesar dos discursos de “revitalização” da área central, como se 

mostrará mais à frente, não houve nenhum programa nesse sentido, a não ser o Projeto Cores 

da Cidade, e a implantação do equipamento deu-se muito mais associada às intervenções na 

orla do que no centro histórico. Como complemento a essa constatação, o local de 

implantação do objeto de estudo é regido por uma legislação urbanística municipal que 

estimula a verticalização em detrimento da preservação histórica, como será mais bem 

demonstrado no terceiro capítulo deste trabalho.  

Desse modo, entendendo o Dragão do Mar como um novo equipamento destituído de política 

voltada ao patrimônio histórico, este trabalho não se aprofundará neste aspecto, que será 
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discutido apenas como mais um instrumento de discurso para atrativo econômico e pouco 

efetivo no que se refere à preservação de bens históricos. O que se pretende melhor discutir no 

aspecto cultural, que na visão do autor caracteriza-se como particularidade do objeto de 

estudo, é uma análise relacionada a um plano cultural para o Estado e às atividades oferecidas 

pelo espaço e o tipo de público freqüentador. Se o processo de implantação do Dragão do Mar 

não se amparou em programa vinculado ao patrimônio histórico, fundamentou-se em uma 

política cultural mais ampla para o Estado, mesmo que fragmentada e pouco efetiva. Além 

deste aspecto, outra particularidade do equipamento, que será melhor discutida 

posteriormente, diferentemente da maioria destes recentes espaços, usufruídos por população 

de alto poder aquisitivo, é a freqüência de um público diversificado, no que se refere aos 

estratos sociais. 

Questionadas como intervenções pontuais nas áreas de interesse para “revitalização”, trazendo 

consigo aspectos como a concentração econômica por parte do poder público, estas 

experiências nacionais apresentadas tornam-se menos pontuais do que o Dragão do Mar, que 

se constituiu como uma única intervenção8, apesar de monumental. Outra particularidade do 

objeto de estudo refere-se à criação de um novo equipamento. Construído em uma antiga 

região portuária, assim como as propostas de Belém, parte das do Rio de Janeiro e Recife, não 

se utilizou edificação característica para sua construção, como galpões ou armazéns. Optou-se 

por um novo projeto que associa algumas residências históricas. Diferentemente de locais 

portuários mais consolidados, como é o caso das outras experiências nacionais, o local onde se 

implantou o Dragão do Mar serviu de base de instalações portuárias somente até os anos 40, 

como será demonstrado, quando o porto se transferiu para o bairro do Mucuripe e, a partir de 

                                                 
8 Houve, associado à implantação do Dragão do Mar, o já colocado Projeto Cores da Cidade, que será 

mais bem desenvolvido no quarto capítulo deste trabalho. De qualquer forma, no entanto, se constituiu 

como um programa questionável, centrando-se em imóveis lindeiros ao Dragão do Mar e duvidosos 

quanto seus aspectos históricos.   
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então, se desenvolveu intensamente. O espaço, apesar de bem próximo ao mar, não deteve 

características exclusivas e consolidadas de uma região portuária, apresentando edificações de 

apoio, como galpões e armazéns, mas também residências. Além disso, insere-se próximo ao 

centro histórico de Fortaleza. Assim, o equipamento em estudo situa-se em um “limiar” não 

muito bem definido entre região portuária e centro histórico.    

1.2) Considerações do capítulo 

Todas as intervenções nacionais apresentadas, diferentemente do que ocorre geralmente em 

países desenvolvidos, em que a iniciativa privada também assume os investimentos, o poder 

público arca com os riscos e altos investimentos para se tentar atrair o meio privado como 

parceiro. (SANT’ANNA, 2004).  Desta maneira, os Estados, em crise fiscal, acabam por 

despender grande parte de seus recursos para esses locais. Se os discursos de inclusão nas 

redes globais amparam-se na necessidade de divisas conseqüentes de crises econômicas na 

esfera pública, os ônus dos investimentos e manutenção continuam despendidos pelo Estado. 

A construção e o funcionamento do Dragão do Mar, como será visto no quarto capítulo, 

enquadram-se nesta dinâmica.   

Essa política, vinculada às intervenções pontuais em áreas específicas potencialmente atrativas 

para o uso turístico e de lazer amparadas pelo aspecto cultural, recebe, como colocado no 

capítulo, variadas críticas de pesquisadores, notadamente referentes à concentração espacial, 

econômica e à gentrificação. O Dragão do Mar, como será demonstrado, enquadra-se nestas 

características, com exceção da última, no que se refere ao tipo de público usuário. 

O equipamento, assim, deve ser entendido como conseqüente das transformações econômicas 

mundiais e da condução da política nacional cultural, associada às recentes estratégias de 

atração de investimentos. Todo este panorama geral discutido, no qual são desenvolvidos 

políticas e discursos competitivos, amparados num marketing efetivo, buscando-se associar as 
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cidades às empresas na maneira de conceber sua gestão, retratam fielmente a política 

econômica conduzida pelos governantes do Ceará com os chamados “governos das 

mudanças”, integrantes do mesmo partido na esfera federal, como será demonstrado no 

próximo capítulo. 
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2) DISCURSO E PRÁTICA DE INSERÇÃO NA ECONOMIA GLOBAL: OS 

“GOVERNOS DAS MUDANÇAS” 

2.1) Os empresários no comando: série de “governos das mudanças” 

A partir de meados dos anos 80, o Estado do Ceará sofreria mudanças políticas que 

culminariam em significativas transformações socioeconômicas e espaciais, notadamente 

vinculadas à reestruturação econômica mundial e nacional. 

Nas eleições para o governo do Estado do ano de 1986, Adauto Bezerra, candidato pelo PFL e 

apoiado pelas forças políticas até então dominantes, é derrotado por um jovem empresário que 

concorria pela primeira vez a um cargo público. A partir de então, iniciava-se um novo 

período político do Estado - o dos “governos das mudanças” -, liderado pelo “jovem 

empresário”9 Tasso Jereissati. Após o primeiro mandato, Ciro Gomes, também integrante 

deste grupo, elege-se em 1990 e, nas duas eleições seguintes (1994 e 1998) Jereissati se 

reelege. (GONDIM, 2004). Nas últimas eleições (de 2002), Lucio Alcântara10, ex-senador, é 

eleito governador, enquanto Tasso, ex-governador, torna-se senador. Assim, este grupo 

mantém-se no governo do Estado até hoje. 

                                                 
9 Este termo serviu para designar o grupo de empresários formado por Tasso Jereissati, Benedito 

(Beni) Veras, Amarílio Macedo, entre outros, que se destacaria na política do Ceará a partir de 1986. 
10 Lúcio Alcântara, que já tinha pertencido à ARENA e ao PFL, havia sido eleito deputado federal pelo 

PDT em 1994. Porém, o partido declarou oposição ao governo de Fernando Henrique Cardoso, então 

apoiado por Lúcio, aliado de Tasso no Ceará. Assim, em fevereiro de 1995, Alcântara se filia ao 

PSDB. Alguns estudiosos (GONDIM, 2005 e BARBALHO, 2005) não incluem a gestão de Lúcio 

Alcântara nos “governos das mudanças”, já que este não foi integrante da formação inicial. No entanto, 

entendendo a continuidade adotada pela atual gestão na política econômica do Estado e nos principais 

objetos de estudo deste trabalho - Dragão do Mar e Centro Multifuncional de Eventos e Feiras -, 

idealizados nas gestões de Ciro Gomes e Jereissati, respectivamente, optou-se por incluí-la nos 

“governos das mudanças”, visto que, além disso, integram o mesmo partido político.   
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A formação do grupo dos “governos das mudanças” remonta a 1978, quando o empresário 

Benedito Veras assume a direção do Centro Industrial Cearense (CIC), fundado em 1919 por 

um pequeno grupo de empresários.  

O CIC tinha uma estrutura social bastante restritiva originalmente. Para ser sócio, era preciso 

“ser proprietário ou diretor de um estabelecimento industrial situado no Ceará, no qual 

estejam empregados, pelo menos, dez operários. Eram pouquíssimas as empresas que 

poderiam atender os requisitos”.  (MATOS et al, 1999, p. 7). Ponte (2001) também destaca em 

seu livro o aspecto conservador da criação do CIC, relatando o fato deste ter surgido para 

conter a politização do operariado cearense, que estava recebendo influência da revolução 

bolchevique na Rússia em 1917 e do Partido Comunista Brasileiro, fundado em 1922.  

Segundo Tasso Jereissati, o CIC nunca teve “conscientemente” um projeto político de poder 

para o Estado do Ceará, mas que, pelos posicionamentos políticos em função do momento do 

país (referindo-se ao apoio de seu grupo pelo fim da ditadura militar), aproximaram-se de uma 

vinculação partidária:  

Tínhamos muito orgulho e apego à nossa independência e era um fato 

político importante, porque significava o primeiro grupo empresarial [...] 

independente - [...]. Havia uma posição de não ter nenhuma vinculação 

partidária. Mas essa vinculação foi em função dos próprios acontecimentos e 

do próprio posicionamento do CIC, acontecendo naturalmente, não uma 

vinculação formal, mas uma simpatia e uma aproximação maior com o MDB 

(MATOS et al, 1999, p. 159).      

Os “jovens empresários”, sucessivos presidentes do CIC durante os anos 80, dirigiam 

empresas privadas de diversos ramos: Benedito Veras, presidente entre 1978 e 1980, 

coordenava uma empresa do setor têxtil; Amarílio Macedo, gestão de 1980 a 1981, era um dos 
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herdeiros do Grupo J. Macedo, cujo principal setor de atuação é o de alimentos; Tasso 

Jereissati, de 1981 a 1983, vinculado aos setores de fabricação de refrigerantes, hotelaria e 

administração de shopping centers; Sergio Machado, de 1983 a 1985, filho de um político 

tradicional e empresário do setor têxtil; e Assis Machado Neto, de 1985-1986, dirigente de 

construtora (GONDIM, 2005). 

Parente (apud SAMPAIO FILHO apud BERNAL, 2004) lembra que Tasso ainda era 

estudante quando seu pai Carlos Jereissati, empreendedor econômico e ex-senador, falece em 

1963 e que, após 22 anos de sua morte, o Grupo Jereissati havia diversificado suas atividades 

empresariais, englobando os seguintes setores: imobiliário, agropecuário, hoteleiro, 

mineração, metalúrgico, industrialização de alimentos, moagem de trigo, além dos citados no 

parágrafo anterior.       

A partir da presidência de Benedito Veras, o CIC caracteriza-se como um importante fórum de 

discussão sobre questões sociais, econômicas e políticas, convidando debatedores de renome, 

muitos de oposição ao regime militar, como Celso Furtado, D. Hélder Câmara, Henfil, entre 

outros. O CIC ganha ampla cobertura da imprensa local e nacional, projetando os empresários 

cearenses nacionalmente. Em 1984, o grupo engaja-se na campanha pelas diretas-já e no 

movimento pró-candidatura de Tancredo Neves. No bojo desse engajamento, Tasso Jereissati 

torna-se candidato pelo PMDB nas eleições de 1986 (seria candidato pelo PSDB a partir das 

eleições de 1990). Sua campanha é organizada a partir do slogan da mudança e da 

modernização do Estado, em oposição ao tradicional e ao coronelismo11 (BARBALHO, 

2000).  

                                                 
11 Gondim (2004) descreve “coronelismo” como a formação de uma rede de relações pessoais e diretas 

entre pessoas que ocupam posições políticas e econômicas assimétricas, baseada na troca de bens de 

naturezas distintas, como a oferta de terra para moradia em barganha de serviços e voto. A autora, 
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Vale lembrar que desde o início da década de 60, o Estado era comandado por três grupos 

políticos, liderados pelos “coronéis” Adauto Bezerra, César Cals e Virgílio Távora. Nas 

eleições de 1982, um acordo entre eles conduziu Luis Gonzaga Mota, antigo secretário de 

Planejamento do governador Virgílio Távora, à vitória. Mota, apesar de pertencente ao quadro 

técnico do BNB (Banco do Nordeste) e ter, assim, uma imagem mais “moderna”, 

desempenhou uma gestão marcada pelo clientelismo, atingindo 140% de despesas da 

arrecadação com funcionários, além dos atrasos dos salários em até três meses (GONDIM, 

2005). 

Segundo Barreira (apud Gondim, 2005), a rejeição popular a essa política marcada pelo 

clientelismo favoreceu a surpreendente vitória - em 1985 - da candidata do PT Maria Luisa 

Fontenele para a prefeitura da capital. No entanto, sua baixa popularidade, desgastada por 

diversas greves de funcionários municipais, possivelmente corroborou para a vitória dos 

“jovens empresários” ao governo do Estado em 1986, os quais receberam, inclusive, o apoio 

de parte da esquerda (incluindo o PCB e o PC do B). Tasso recebeu 1,4 milhão de votos 

contra 800 mil de seu principal concorrente, Adauto Bezerra (Revista Fale, ano II, n. 18, de 

Agosto de 2003).   

É interessante frisar que a escolha de Jereissati nessas eleições deu-se pela indicação de Mota, 

o governador anterior que havia rompido a aliança política com os “coronéis” (MATOS et al, 

1999). Em entrevista, Tasso coloca: 

Entrou (em minha casa) um amigo comum, do Gonzaga Mota e meu, dizendo 

que o Gonzaga queria falar comigo [...] que ele estava querendo me convidar 

para ser candidato ao governo do Estado do Ceará. Evidentemente que na 

                                                                                                                                                         
baseando-se em Raimundo Faoro, em Os donos do poder, caracteriza também a estrutura “clientelista” 

dentro deste processo, como uma interpenetração entre o público e o privado.  
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hora, eu levei na brincadeira, mas o que estava acontecendo era mais ou 

menos o seguinte: os três “coronéis” se uniram e, aparentemente, naquela 

época eram (sic) um esquema absolutamente imbatível. [...] No momento em 

que houve a ruptura concreta, em que o Gonzaga se desgarrou deles, eles 

sentiram de alguma forma uma ameaça [...] Na verdade, dentre nós, se 

tivéssemos de escolher um candidato, a candidatura natural era o Beni 

(Benedito Veras). Mas, por uma série de circunstâncias, o pessoal começou a 

gostar da idéia [...] (referindo-se à candidatura dele). Então, nós saímos 

realmente sem a expectativa de ganhar a eleição [...] mas a escolha foi do 

Gonzaga (MATOS et al, 1999, pgs. 161 e 162).  

Sergio Machado, um dos “jovens empresários”, também justifica a escolha de Tasso pelo fato 

de possuir “trânsito” livre na mídia local: “Tasso é casado com Renata Jereissati, uma das 

herdeiras do Grupo Edson Queiroz, dono do Sistema Verdes Mares de Comunicação, o maior 

conglomerado midiático do Ceará”. (Revista Fale, ano II, N. 18, de Agosto de 2003).  

A primeira gestão de Jereissati (1987-1990) teve como prioridade iniciar uma reforma 

administrativa, visando ao equilíbrio das finanças públicas. Inserido no poder, “o novo 

governo colocaria em prática medidas de saneamento da máquina estatal, com uma rigorosa 

contenção de despesas e uma inflexível política de enxugamento do quadro de pessoal e 

contenção nos salários dos servidores públicos” (BERNAL, 2004, p. 57).  

Para assumir o governo do Estado (1991-1994), Ciro Gomes - lançado por Jereissati - deixa a 

gestão como prefeito de Fortaleza para o vice Juraci Magalhães, do PMDB, que se tornaria o 

líder do grupo político concorrente na capital do Estado. Ciro, apesar de não ser um “jovem 

empresário” do CIC, destaca-se também como uma forte liderança ligada a este grupo. É em 

sua gestão que o Executivo passa a contar com a maioria na Assembléia Legislativa, com 32 

deputados (de um total de 46) apoiando o governo em 1992.  
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No governo de Ciro Gomes e, sobretudo, nos mandatos seguintes de Jereissati (1995-1998 e 

1999-2002), foi desenvolvida uma intensa política industrial, com concessão de incentivos 

fiscais, investimentos em infra-estrutura de transporte, recursos hídricos e educação. 

(GONDIM, apud BERNAL 2004). Bernal (2004), Coriolano (1998) e Rocha Jr. (2000), 

destacam que, além da indústria, o turismo passa a ser o grande foco econômico do Estado12, 

principalmente a partir da segunda gestão de Jereissati, em 1995, e potencializado na gestão 

de Lucio Alcântara. Estado caracterizado historicamente como refém das políticas 

coronelistas, variados pesquisadores questionam as reais mudanças e rupturas propostas pelos 

“governos das mudanças” no Ceará, no que se refere ao modelo político adotado. 

Segundo Domingos (2000 apud Bernal 2004, p. 57), o “agrupamento político eleito em 1986 

pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) continua adotando as antigas práticas de 

dominação política, especialmente no interior do Ceará”.  

Gondim (2004, p. 414) analisa os “governos das mudanças” não como uma possível 

continuidade do coronelismo, mas como conseqüência de mudanças político-administrativas 

já em andamento. “[...] Essas mudanças haviam começado há mais de três décadas, tendo 

como marco inicial a criação do Banco do Nordeste, em julho de 1952”. A criação do Banco 

do Nordeste (BNB), segundo a autora, possibilitou a formação de novas elites, com a 

contratação de técnicos especializados em planejamento e pesquisa, o que iniciaria a alteração 

de uma estrutura “patriarcal” para uma “burocrática”.  

Para Barbalho (2000, p. 3): 

Uma análise mais detalhada mostra que a “profunda” reforma administrativa 

buscada pelo “projeto mudancista” é, de um modo geral, pouco inovadora. 

Ela limitou-se a substituir, extinguir e/ou fundir órgãos e moralizar, de forma 

                                                 
12 Sobre este aspecto, ler tópico seguinte. 
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autoritária, a política de pessoal objetivando o equilíbrio das finanças 

públicas.  

De forma geral, esses autores interpretam as questões econômicas destes governos de maneira 

semelhante, condizente com o neoliberalismo. Bernal (2004, p. 58) retrata-os da seguinte 

forma: 

Assim, no Ceará, a nova configuração do aparelho do Estado ter-se-ia 

mostrado sincrônica à lógica da reestruturação produtiva pela incorporação 

do ideário hegemônico do mercado, onde a intervenção estatal dar-se-ia no 

sentido de apoio à acumulação privada, isto é, considerando os interesses dos 

capitais particulares. 

Gondim (1998) ampara-se na análise de que compartilham com o neoliberalismo a 

preocupação com a austeridade financeira e fiscal, mas “alicerçam-se” em uma forte relação 

entre Estado e economia.  

O modelo de gestão iniciado por Tasso Jereissati caracteriza-se por uma 

proposta de modernização política que configura um novo paradigma nas 

relações entre Estado e sociedade civil. Assim, ao contrário do 

neopatrimonialismo até então vigente, este novo paradigma demarca um setor 

público gerido por princípios universalistas, configurando um modelo legal 

de dominação, com seu correlato modelo burocrático de administração: 

busca-se o equilíbrio orçamentário, a eficiência da máquina administrativa e 

a probidade no trato com a coisa pública. Apesar de compartilhar com o 

neoliberalismo a preocupação com a austeridade financeira e fiscal, os 

governos de Tasso e de Ciro alicerçam-se numa forte relação entre Estado e 

economia, propondo um modelo de desenvolvimento onde o setor público 

atua como indutor de investimentos (GONDIM, 1998, p. 35). 
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Outro ponto em comum entre os variados autores em estudo (GONDIM, 2005; BERNAL, 

2004; BARBALHO, 2005; GUNN, 1999; NÉRI, 2003; ROCHA JR., 2000) foi o 

desenvolvimento crescente de uma política amparada no marketing. Além do fato, já 

colocado, de Tasso Jereissati possuir livre trânsito pela mídia local, o grupo amparou-se em 

um intenso esquema publicitário, não apenas para seus integrantes, mas também para o Estado 

do Ceará e Fortaleza. Como exemplo, pode-se citar as novelas Tropicaliente - ambientada no 

Porto das Dunas, próximo ao Beach Park - na gestão de Ciro Gomes, em 1994; e Meu Bem 

Querer, exibida em 1998 na então gestão de Jereissati. Ambas pela TV Globo. (Gondim 

2000). A tele-novela Tropicaliente foi exibida com a condição de que se mostrasse “o lado 

que tem infra-estrutura turística, modernidade e indústria” no Ceará (Revista Veja, de 

25/05/95 apud GONDIM, 2004). 

Em artigo intitulado A mídia na guerra dos lugares: a experiência tucana no Ceará, Gunn 

(1999, p. 157) qualifica de Boosterismo13, os métodos deste grupo de empresários. “Coragem, 

astúcia, determinação, capacidade de comunicar um discurso socialmente progressista e lidar 

com a mídia aparecem como as qualidades exigidas de qualquer porta-voz do ‘grupo do 

CIC’”.  

De acordo com Néri, (2003, p. 211) os “governos das mudanças” “puseram em curso uma 

mentalidade e atitude, aproximando a participação política da comunicação social, das 

técnicas de planejamento empresarial e marketing [...]”. A política ligada ao marketing ainda 

será retomada ao longo das análises nos Planos de Governos. 

                                                 
13 Segundo o autor, o fenômeno Boosterismo é “concebido em termos de promoção e marketing de 

lugares”, sendo iniciado nos Estados Unidos, no fim do século XIX, “numa nova indústria de 

propaganda”, que se deu por meio da compra, do governo russo, do futuro Estado do Alasca, entendida 

como um grande negócio imobiliário. (GUNN, 1999, pp. 147 e 148).  
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Apesar de questionável uma efetiva “mudança” (seja econômica, política ou social) proposta 

por estes gestores, como ainda será mais bem demonstrada com informações e dados 

estatísticos, o que se começou a observar ao longo destes governos foi uma transformação 

gradual na maneira de conceber o turismo e a cultura, essa, inserida cada vez mais naquele e 

ao aspecto econômico primordialmente. Servindo como atrativos competitivos do Estado, 

esses instrumentos tornaram-se as principais peças de um discurso de inclusão do Ceará na 

economia globalizada, como será demonstrado nas análises dos Planos de Governos. 

2.2) Turismo, cultura e os Planos de Governos  

Foram cinco Planos elaborados ao longo desses vinte anos dos “governos das mudanças”, com 

conteúdos e slogans semelhantes no que se refere ao discurso de uma ruptura com o passado 

coronelista e clientelista, priorizando-se uma intensa mudança econômica e social do Estado. 

O primeiro (governo Jereissati de 1987 a 1991) denominou-se Plano de Mudanças: Juntos 

Mudando o Ceará; o segundo (Ciro Gomes, de 1992 a 1995), Plano Ceará Melhor; o terceiro, 

com Tasso reassumindo entre 1995 e 1998, chamou-se Plano de Desenvolvimento 

Sustentável: Avançando nas Mudanças; o quarto, com a reeleição do mesmo para os anos de 

1999 a 2002, Consolidando o Novo Ceará: Plano de Desenvolvimento Sustentável; e, por fim, 

o atual, do governo Lucio Alcântara, Ceará Cidadania: Crescimento com Inclusão Social 

(para os anos de 2003 a 2006). Apesar de estes Planos deterem características próprias e 

independentes, observa-se uma transformação gradual na maneira de adotar políticas urbanas 

relativas ao turismo e cultura, cada vez mais associadas e voltadas à busca de divisas para o 

Estado, em um cenário explícito de competição e inserção no mercado internacional. 

Esses Planos, de uma maneira geral, apresentam um discurso de uma efetiva eficiência 

administrativa na gestão pública ao longo dos “governos das mudanças”, com o saneamento 

das finanças e as reformas administrativas, retratando, no aspecto social, dois principais 
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objetivos: uma política que prega a distribuição de renda (como conseqüente do 

desenvolvimento econômico) e a diminuição de concentração de investimentos e infra-

estrutura na capital para acabar com a desigualdade social e espacial, como se pode observar 

em todos os Planos: 

• O Plano de Mudanças aponta: “acelerar a taxa de crescimento econômico, buscando 

atingir melhor distribuição da renda, favorecendo as camadas mais necessitadas e as áreas 

menos desenvolvidas” (GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, PLANO DE 

MUDANÇAS, s.d., p. 26); 

• O Plano Ceará Melhor também coloca nos seus principais objetivos “interiorizar o 

desenvolvimento” e a necessidade de “redução da pobreza, maior liberdade pessoal e vida 

cultural mais frutífera” (GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, PLANO CEARÁ 

MELHOR, s.d., p. V);  

• O Plano de Desenvolvimento Sustentável mantém os mesmos objetivos, destacando os 

seguintes fundamentos: “Uma Sociedade Justa: queremos viver numa sociedade em que o 

espectro da pobreza tenha sido banido”; e uma ”Sociedade Espacialmente Equilibrada: 

reduzindo a atual macrocefalia da capital” (GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, s.d., p. 5 e 6); 

• O Plano Consolidando o Ceará apresenta os mesmos fundamentos do Plano anterior 

(GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, PLANO CONSOLIDANDO O CEARÁ, s.d.); 

• Plano Ceará Cidadania: Crescimento com Inclusão Social coloca como objetivo geral: 

“reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover a inclusão social” (GOVERNO 

DO ESTADO DO CEARÁ, PLANO CEARÁ CIDADANIA: CRESCIMENTO COM 

INCLUSÃO SOCIAL, s.d., p. 16). 
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Torna-se interessante constatar que, apesar de todos esses anos, o crescimento econômico é 

apresentado nos Planos como a grande qualidade adquirida e consolidada pelo Estado com os 

“governos das mudanças”, enquanto a desigualdade social e a concentração espacial em 

Fortaleza são sempre os grandes objetivos das políticas destes governos. Ou seja: de acordo 

com o próprio poder estadual, os números econômicos apresentaram destaque positivo ao 

longo desses vinte anos; enquanto que os sociais recebem o mesmo discurso, sem efetivas 

alterações, como se verifica em trecho do último Plano de Governo, elaborado em 2003: 

“Nossa sociedade é pobre e desigual [...]. A ocupação demográfica e econômica do território é 

extremamente desbalanceada” (GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, PLANO CEARÁ 

CIDADANIA: CRESCIMENTO COM INCLUSÃO SOCIAL, s.d., p. 12). O reflexo desta 

política econômica será mais bem analisado em outros trechos do trabalho14. 

O turismo irá se consolidar ao longo dos Planos como principal instrumento para este 

almejado desenvolvimento econômico15, caracterizando-se como estruturador do espaço 

urbano e absorvedor não apenas de um discurso cultural, mas de parte da própria política 

cultural estadual, sendo ele grande agente atrativo de divisas para o Ceará.  

Benevides, (1995), professor da Universidade Federal do Ceará (UFC) na área de turismo, 

apresenta, em extenso artigo de jornal, alguns fatores significativos que levaram os “governos 

das mudanças” a priorizar o turismo, atividade típica da economia globalizada, segundo o 

autor, no que se refere à homogeneização de processos produtivos e organizacionais em todo o 
                                                 
14 Serão desenvolvidas análises mais aprofundadas sobre as conseqüências socioeconômicas e 

espaciais. Em relação às questões socioeconômicas, ver o próximo tópico deste capítulo. O impacto 

espacial desta política econômica na capital será abordado nos capítulos 3 e 4. 
15 Bernal (2004) destaca que e o turismo e a indústria são os principais eixos do desenvolvimento 

econômico do Estado. Outros autores (CORIOLANO, 1998; ROCHA JR., 2000) remetem-se apenas 

ao turismo como o principal foco “estruturador” deste desenvolvimento econômico. O trabalho ora 

presente também se detém apenas no aspecto turístico, não tendo como objetivo tecer uma análise 

comparativa entre ambos os aspectos.   
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mundo. O primeiro deles, como possibilidade de nova estratégia econômica em face do 

limitado dinamismo da agricultura e indústria no Estado; em segundo, a “saturação” de pólos 

turísticos tradicionais no país (não cita quais); terceiro, como um novo instrumento possível 

integrador do litoral cearense (com o Prodetur); quarto, pela ampliação de uma nova relação 

ente governo e setor privado, como parceiros;  e, finalmente, pelo Estado ainda possuir regiões 

“exóticas e menos transformadas”, passíveis de um “desenvolvimento [...] em escala e padrão 

internacionais”. Benevides (1995) também cita a cultura como instrumento da 

“modernização” do Estado, incluída na diretriz turística dos “governos das mudanças”. O 

turismo seria, dessa forma, “uma diretriz de modernização da economia cearense e um 

‘simulacro’ veiculador da modernização cultural e política do Estado”. (Jornal O Povo, 

“Turismo reinventa Terra do Sol”, de 26/08/95). 

A cultura, cada vez mais associada ao turismo, acaba por se enquadrar no mesmo discurso 

econômico: de inserção na globalização e como possível agente do desenvolvimento social. 

Para o entendimento desse processo, no qual se tem o Dragão do Mar como principal base de 

estudo, desenvolver-se-á, a seguir, uma análise referente à relação entre cultura e turismo ao 

longo dos “governos das mudanças”, extraída dos Planos de Governos e complementada com 

diversos dados estatísticos, para, na seqüência, discorrer-se sobre o processo de idealização do 

Centro Cultural.  

No primeiro Plano, denominado Plano de Mudanças, a cultura é diagnosticada como uma 

qualidade regional do Ceará, contribuindo com grupos folclóricos, artesãos, festas religiosas e 

a literatura. O Plano apresenta como referência exemplos de experiências culturais locais. A 

cultura não é associada ao turismo, não se colocando ainda um discurso da necessidade de 

uma cultura competitiva e globalizada, pelo contrário: “Nas últimas décadas, estabeleceu-se 

um período de esvaziamento das manifestações culturais locais, em benefício de uma 

produção importada, quase sempre alheia às raízes e modo de ser cearense, tendo como 
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veículos privilegiados as grandes redes de comunicação em massa” (GOVERNO DO 

ESTADO DO CEARÁ, PLANO DE MUDANÇAS, s.d., p. 99). 

A implantação de um Pólo Industrial de Cinema e Audiovisual16 é uma das diretrizes do Plano 

e, assim como a cultura, é apresentada como um instrumento de defesa ao “desregrado 

processo de imposição cultural estrangeira” (ibid., p.101). O audiovisual é justificado pela 

“geografia privilegiada, com insolação constante e paisagem física de litoral, serra e sertão; 

um panorama variado de manifestações artísticas e culturais; uma tradição na área, de 

expressivas contribuições legadas ao país” (ibid., p.100). 

O aspecto cultural é, de maneira geral, retratado como uma ferramenta capaz de resgatar a 

identidade do cearense, afetada com a massificação e que deve resistir à imposição de uma 

cultura externa. A preservação do patrimônio histórico edificado também ganha destaque 

neste Plano, que prioriza a recuperação, preservação e atualização de 12 equipamentos, entre 

museus, casas de espetáculos e bibliotecas (no entanto, não detalha quais). 

O turismo, diferentemente da cultura, já é retratado como setor voltado à economia 

internacional, apesar de ainda pouco desenvolvido neste aspecto, se comparado aos outros 

Planos. A localização mais próxima ao mercado europeu e norte-americano é apresentada 

como fator de destaque do Ceará para o incremento turístico, sendo sempre relembrada nos 

Planos seguintes.  

O Plano de Mudanças lança o Programa de Desenvolvimento do Turismo em Área Prioritária 

do Litoral do Ceará (Prodeturis). Este Programa definiu-se como um guia para os investidores, 

                                                 
16 Parte deste Pólo só seria realizado na gestão de Ciro Gomes. Este aspecto torna-se relevante, pois foi 

integrante de uma política voltada à criação de uma indústria cultural na qual seria construído o 

Centro Cultural Dragão do Mar (sobre esta questão, ver tópico seguinte).  
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um roteiro de programas oficiais e um indicador de planejamento turístico proposto para o 

litoral cearense (Prodeturis apud CORIOLANO, 1998).  

O Plano justifica o aspecto natural como o grande potencial turístico do Estado, enfatizando 

pouco a cultura, associando-a com o aspecto local: “Quanto aos atrativos culturais, destacam-

se as festas religiosas [...], o artesanato, o folclore, a arquitetura antiga e os eventos 

programados (festivais, feiras, exposições)” (GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, 

PLANO DE MUDANÇAS, s.d, p.133). De qualquer maneira, a cultura aparece não como uma 

potencialidade - como está colocada a beleza natural -, mas conseqüente do desenvolvimento 

do turismo. “Concebe-se o turismo como instrumento de desenvolvimento econômico, social e 

cultural, e não como eventual e improvisado expediente de exploração de alguns itens de 

potencialidades do setor, já identificados no Ceará” (ibid., p.134).  

Apesar de o item turismo não apresentar o patrimônio histórico nos objetivos, diretrizes e 

potencialidade turística, este aspecto é o que ganha maior destaque neste setor, sendo 

enquadrado como “forma dinamizadora da atividade turística” (ibid., p. 134), propondo-se 

mais ações (“restaurar 50 monumentos histórico-culturais”) do que no item cultural. A 

justificativa espacial destas intervenções, como, por exemplo, a proposta de uma política 

urbana para a área central, não é colocada neste e em nenhum Plano posterior. 

A relação com o marketing ganha destaque neste Plano, recebendo status de Programa, 

denominado Programa de Marketing Turístico, que “visa divulgar e melhorar a imagem 

turística do Estado, com fins de incrementar o fluxo turístico” (ibid., p. 135). 

O Plano Ceará Melhor também qualifica a cultura como uma manifestação local que deve ser 

preservada e estimulada. “Não se tem registro e memória histórica da verdadeira identidade de 

nosso povo, de seus hábitos e costumes [...]” (GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, 

PLANO CEARÁ MELHOR, s.d., p. 90). Porém, mais que o primeiro, que criticava a 
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“importação” da cultura estrangeira, este Plano traz questionamentos sobre o modelo 

econômico vigente no Brasil no período, no qual “conduz a um reducionismo no que se refere 

às questões culturais, diminuindo sua importância, valorizando a base material da sociedade, 

considerando o homem apenas como produtor material [...]” (ibid., p. 90). Tecia-se, assim, 

uma crítica sobre a associação entre cultura e mercadoria, algo que seria explicitamente 

vinculado no mesmo governo, três anos depois, com o Plano de Desenvolvimento Cultural17 e 

com o Plano seguinte, denominado Plano de Desenvolvimento Sustentável. 

A criação de um Pólo de Audiovisual e Cinema também se destaca no Plano. É nessa proposta 

que a cultura, diferentemente do discurso de uma identidade local apresentada ao longo do 

texto, torna-se instrumento para que seja transformada em uma “cultura de massa” (ibid., p. 

92).  Neste Plano, no entanto, o aspecto natural é a única justificativa apresentada para a 

criação deste pólo no Ceará. 

No que se refere ao patrimônio histórico, o Plano utiliza-se do mesmo texto crítico do anterior, 

subentendendo-se assim, a pouca efetivação deste aspecto no Plano de Mudanças. “Quanto à 

preservação do patrimônio histórico e arquitetônico, inexiste um trabalho sistemático de 

cadastramento, inventário e levantamento dos monumentos culturais e históricos” (ibid., p. 

91). Na página seguinte, porém, diminui-se a crítica: “tem havido um relativo impulso no 

aspecto da Preservação e Valorização do Patrimônio [...]” (ibid., p. 92). Essa questão, no 

entanto, não recebe maiores detalhes no que diz respeito a uma política urbana efetiva 

patrimonial e na região central, nem nas identificações dos espaços. Semelhante com o Plano 

anterior, a questão do patrimônio histórico, apesar de pouco detalhada, aparece apenas no 

tópico sobre turismo, sob o Programa de Revalorização e Aproveitamento dos Recursos 

Culturais. 

                                                 
17 Sobre este Plano, ver tópico seguinte. 
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Em relação ao turismo, mostram-se prioritariamente aspectos relacionados à cultura local. Se 

no tópico cultural são descritas características ligadas à arte cênica, produção musical, artes 

plásticas, artesanato; no turismo, o texto detém-se no folclore, artesanato, manifestações 

religiosas, culinária e eventos. Observa-se, assim, mesmo que um limite impreciso das 

políticas culturais e turísticas, o atrativo local como principal instrumento do turismo. Em 

relação a este aspecto, vale frisar que o artesanato recebe o mesmo enfoque que o turismo, 

sendo incluído junto deste no capítulo, denominado “turismo e artesanato”. 

Ainda no tópico sobre o turismo, o mercado internacional é também retratado como 

potencialidade a ser mais bem alcançada, diagnosticado como baixo fluxo neste aspecto: “A 

baixa expressividade da demanda turística internacional em Fortaleza não deve ser creditada à 

falta de atratividade, mas sim à inexistência de uma escala local, resultado da não 

internacionalização do aeroporto” (ibid., p.168). Em 1998, seria ampliado o aeroporto 

internacional. 

No início da gestão de Ciro Gomes, em 1992, o Ceará passa a integrar o Programa de Ação 

para o Desenvolvimento do Turismo do Nordeste (Prodetur-NE), programa federal criado em 

1990 por iniciativa dos governadores nordestinos, vigente até os dias atuais. Financiado pelo 

Banco Internacional de Desenvolvimento (BID), direciona áreas específicas para serem 

dotadas de infra-estrutura e serviços públicos nos setores de saneamento, meio ambiente, 

patrimônio histórico, obras viárias e melhorias de aeroportos. No caso do Ceará, escolheu-se a 

Costa do Sol Poente (litoral oeste de Fortaleza) para a execução deste Programa (Prodetur-

CE). (CORIOLANO, 1998). Como Fortaleza é o “portão” de acesso deste programa no Ceará, 

o governo viabilizou recursos públicos para a consolidação de uma infra-estrutura de recepção 

e distribuição dos turistas no Estado, com a ampliação do Aeroporto Internacional e a 

implantação da Rodovia Estruturante, que liga a capital ao litoral oeste, os locais de enfoque 

do Prodetur-CE.  
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Este Plano também apresenta uma lista com diretrizes para o turismo, algumas relativamente 

efetivadas ao longo dos anos e outras - a maioria - bastante questionáveis. Dentre as primeiras, 

propunha: “promover as potencialidades turísticas do Estado atraindo investimentos para 

implantação de infra-estrutura turística” (GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, PLANO 

CEARÁ MELHOR, s.d., p.175), algo que se efetivou com a rodovia Estruturante e a 

ampliação do Aeroporto, advindos do Prodetur-CE; e aumento de hospedagem, também 

verificado com o crescente número de unidades, principalmente em Fortaleza (Setur, 2005a). 

Em relação ao segundo aspecto, destaca-se o enfoque na “permanência das populações nativas 

em seu habitat” e “preservação do meio ambiente [...] e do patrimônio físico, ecológico e 

cultural” (GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, PLANO CEARÁ MELHOR, s.d., p. 176), 

destacados em quatro das nove diretrizes apresentadas. Estes aspectos, como serão mais bem 

demonstrados no quarto capítulo deste trabalho, apresentam resultados bastante questionáveis. 

No que se refere ao marketing, o Plano Ceará Melhor mantém o Programa de Marketing 

Turístico, discorrendo com o mesmo discurso de competitividade: “o Governo desenvolverá 

uma estratégia de marketing turismo (sic) no País e no exterior ‘vendendo a imagem’ do 

turismo cearense [...] O trabalho destinado a motivar concretamente os investidores a optarem 

pelo Ceará, como melhor alternativa [...] será contínuo e sistemático” (ibid., p.175). Além da 

novela Tropicaliente produzida no Ceará, como apresentado no tópico anterior, Néri (2003) 

ainda lembra que na gestão de Ciro, nove periódicos estrangeiros publicaram matérias 

jornalísticas de caráter não-editorial sobre o Ceará, explicitando a potência comunicativa do 

então governador e o foco crescente ao mercado estrangeiro.  

O Plano de Desenvolvimento Sustentável, elaborado para os anos de 1995 e 1998, enfatiza 

uma política mais explícita de inserção no mercado global, amparando-se na sustentabilidade 

do Ceará de acordo com os seguintes itens: sociedade em harmonia com a natureza; 

espacialmente equilibrada; democrática; justa; avançada quanto à cultura, ciência e tecnologia; 



 57

economia sustentável; e um Estado a serviço da sociedade. “[...] o meu Governo terá 

condições para avançar na transformação do Ceará, tornando-o um Estado mais próspero e 

equânime, integrado de modo competitivo no mercado nacional e aberto ao intercâmbio 

econômico, comercial e cultural com o resto do mundo” (GOVERNO DO ESTADO DO 

CEARÁ, PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, s.d., p.iii).   

Diferentemente dos outros Planos, a cultura não é mais apresentada como um aspecto de 

necessário resgate da produção local e regional, mas, sim, uma ferramenta que deve se 

associar às produções externas ao Estado e realizar o “intercâmbio”, como citado acima. “[...] 

cultura não se restringe às manifestações culturais convencionais (artes, literatura, música, 

folclore, artesanato, lazer etc.), mas envolve um modo de viver, articulado com as diversas 

instâncias da vida social, construindo o simbólico e organizando o imaginário” (ibid., p. 6). 

Neste Plano, a cultura torna-se peça importante para a inserção do Ceará no mercado 

internacional e competitivo, explicitamente associada ao aspecto econômico: “O poderio 

econômico das nações passou a ser, então, derivado do seu patrimônio educacional, científico 

e tecnológico. No mundo de hoje, tem poder quem tem conhecimento” (ibid., p. 26). O Plano 

destaca-a como um novo instrumento que, não mais conseqüente do desenvolvimento 

econômico, torna-se sujeito na obtenção de divisas: “Considerando a experiência das nações, 

principalmente a mais recente, veremos que ela aponta para a constatação de que o 

desenvolvimento cultural é antes um pressuposto que uma conseqüência do desenvolvimento 

econômico” (ibid., p. 25). 

O turismo ganha grande atenção por parte do governo, que o insere no mesmo patamar da 

indústria convencional, qualificado como “atividade econômica estruturadora, situando-se, em 

termos de potencialidade, no mesmo nível de prioridade governamental conferida à indústria 

convencional” (ibid., p.79). Além deste aspecto, a política turística é definida como 
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estruturadora do ordenamento urbano, (“guardando íntima relação com as políticas de 

ordenamento urbano, [...], primordialmente de meio ambiente”) (ibid., p. 79).  

Em termos conceituais e estratégicos, o Estado desenvolverá o seu produto 

turístico dentro do conceito de turismo com conservação da natureza, o qual 

envolve o planejamento integrado das ações para manutenção dos recursos 

naturais, humanos e culturais, preservando o patrimônio turístico, ecológico e 

a ambiência das áreas ocupadas pela população local18 (ibid., p. 79).  

Trecho do Plano seguinte definiu da seguinte maneira a política turística adotada pelo Estado 

a partir do Plano de Desenvolvimento Sustentável: “O turismo, a partir de 1995, recebeu 

tratamento especial do governo como ação estruturadora, capaz de causar impactos sobre a 

base física estadual e com efeitos multiplicadores na economia, contribuindo para o aumento 

das oportunidades de trabalho e alternativas de geração de renda.” (GOVERNO DO 

ESTADO, PLANO CONSOLIDANDO O NOVO CEARÁ, s.d., p. 78).  

A cultura é apresentada constantemente ao longo do tópico turístico, mas de maneira abstrata 

apenas, como objeto atrativo do turismo. O patrimônio histórico, por exemplo, não é colocado 

em nenhum dos tópicos (de cultura e turismo), assim como a política de desenvolvimento do 

Pólo de Audiovisual. 

Em relação ao marketing, assim como os Planos anteriores, é destacado um tópico específico, 

no qual se observa um discurso de competição de maneira mais clara, apropriando-se da 

cultura:  

Os investimentos nessa área (referindo-se ao marketing) serão realizados 

dentro de uma perspectiva de tornar o Ceará um destino turístico conhecido e 

                                                 
18 Sobre estes aspectos, observou-se uma política urbana bastante questionável, que será mais bem 

analisada a partir do capítulo seguinte.  
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vantajoso quando comparado aos demais concorrentes [...] O produto que se 

tenciona comercializar não estará restrito ao binômio sol e mar. Agregar-se-á 

a ele outras vantagens naturais e culturais de que o Estado dispõe 

(GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, PLANO DE 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, s.d., p. 82). 

O Plano seguinte, elaborado pelo reeleito Jereissati para os anos de 1999 a 2002, caracterizou-

se como uma continuidade do Plano de Desenvolvimento Sustentável. “O Plano de Governo 

[...] consubstancia-se nos fundamentos e princípios que nortearam a elaboração do Plano de 

Desenvolvimento Sustentável” (GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, PLANO 

CONSOLIDANDO O NOVO CEARÁ, s.d., s.p.).  

É interessante destacar que, assim como o Plano anterior, este associa a cultura e o turismo 

como uns dos aspectos indutores de serviços urbanos mais qualificados.  

O intercâmbio comercial, turístico e cultural, potencialmente, colocará novas 

possibilidades e requisitos de educação e de qualificação profissional; 

fornecerá mercados e tecnologia para a indústria; expandirá a demanda do 

turismo externo pelos equipamentos do Estado; tenderá a elevar a qualidade 

de nossos serviços urbanos [...] (ibid., p. 49). 

Este Plano desenvolve três principais estratégias por parte do Estado: “capacitar a população 

para o desenvolvimento”, “avançar no crescimento econômico” e “melhorar a qualidade de 

vida da população”. Cultura e turismo são inseridos juntos na segunda opção, na qual se 

verifica a proposta de “desenvolver uma indústria cultural forte” (ibid., p. 70), inexistente até 

então de acordo com o Plano e “potencializar a indústria do turismo” (ibid., p. 70), já em 

andamento. O audiovisual é retomado neste Plano, sendo incluído como uma das três linhas 

de ação do governo no aspecto cultural: ampliar a infra-estrutura de equipamentos culturais, a 

divulgação, a difusão e o apoio às atividades culturais; promover a implantação de um pólo de 
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cinema, de audiovisual e de produção musical; e apoiar iniciativas que atendam ao novo 

mercado de bens simbólicos (cinema, teatro e dança). Assim como o audiovisual, o 

patrimônio cultural também é enfocado pelo Plano, com o Programa de Preservação do 

Patrimônio Cultural. No entanto, é pouco aprofundado e não espacializado.   

O Plano cria, dentro dos objetivos turísticos, um programa denominado Fortaleza Atlântica, 

que seria mantido no Plano atual. Após os diversos discursos dos Planos anteriores 

apresentando Fortaleza como portão de entrada dos mercados turísticos estrangeiros no Brasil, 

visto sua maior proximidade com a Europa e os Estados Unidos, realiza-se um programa 

direcionado a este aspecto. Apesar de ainda pouco efetivo, estabelece como diretriz o 

“rezoneamento do uso e ocupação do solo na área costeira e reordenamento da faixa litorânea 

e servirá, ainda, como estímulo ao turismo náutico e aos cruzeiros oceânicos” (ibid., p. 79 e 

80). O programa divide o litoral de Fortaleza em três áreas, utilizando-se como atrativo o 

aspecto cultural nas imediações do Dragão do Mar e Praia de Iracema. São elas: a região leste 

e nordeste, compreendida pelo porto do Mucuripe e Praia do Futuro, com dotação de infra-

estrutura para recebimento de maior número de turistas no porto; o corredor turístico cultural/ 

Centro Histórico, incluindo a faixa norte da cidade; e trecho noroeste, onde se inserem o Rio 

Ceará e os bairros populares Barra do Ceará e Pirambu. Não são desenvolvidos mais detalhes 

sobre este programa.  

O atual Plano de Governo, desenvolvido para os anos de 2003 a 2006, intensifica o discurso 

de inserção na economia global, destacando a necessária competitividade econômica do 

Estado nesse sentido. O foco no desenvolvimento social, no que se refere às diminuições de 

concentração espacial e de renda, apesar de ser uma constante nos Planos, ganha elevado 

destaque neste, sendo, inclusive, o conteúdo de seu slogan: Crescimento com Inclusão Social. 



 61

Este Plano utiliza-se de dois grandes objetivos para o desenvolvimento do turismo no Estado, 

amparados na necessária competitividade do Ceará. Mantendo o discurso iniciado em 1995, 

apresenta o primeiro objetivo como busca do desenvolvimento sustentável do turismo “dentro 

dos princípios da competitividade territorial, econômica, social e ambiental” (ibid., p. 66); e o 

segundo, “na inserção econômica do Ceará nos diferentes mercados” (ibid., p. 66), visando a 

“aumentar a geração de fluxo permanente e diversificado e fazer crescer o tempo de 

permanência do turista [...]”. (ibid., p. 66). Dentro desse segundo objetivo, o Plano destaca a 

continuidade da implantação do Centro Multifuncional de Eventos e Feiras19, iniciada em 

meados da gestão anterior. O turismo, bastante frisado pela política econômica dos “governos 

das mudanças”, passa, então, a se direcionar ao turismo de eventos e negócios, como se pode 

constatar em trecho do site da atual Secretaria de Infra-estrutura do Estado (Seinfra): 

O Ceará, por vocação e por sua própria posição geográfica, pode tornar-se 

um destacado pólo turístico nacional e internacional. Seu patrimônio natural 

inestimável requer, contudo, para o seu pleno desenvolvimento, políticas de 

aproveitamento como sustentabilidade, planejamento e implantação da infra-

estrutura estratégica e adequada promoção como destino turístico vinculado a 

eventos, convenções e feiras. (GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, 

SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, s.d) 

Para isso, o governo ampara-se em um discurso explícito de competitividade interestadual, 

como se observa em relato do atual governador Lúcio Alcântara: “o estoque e a qualidade da 

infra-estrutura atual são elementos que diferenciam o Ceará dos Estados vizinhos e 

estabelecem uma clara vantagem competitiva para a tomada de decisão sobre investir na 

região” (GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, PORTAL DO GOVERNO, 

                                                 
19 Sobre o processo de idealização e implantação deste equipamento, ver tópico 4.4.1. 
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www.ceara.gov.br/noticias/noticias_detalhes.asp?sTipoConsulta=mensagemgovernador&nCo

digoNoticia=9412. Acesso em 10/ 01/ 06). 

O atual Plano de Governo, se por um lado prega um discurso mais intenso de inserção do 

Estado na economia mundial, como colocado acima, associa a política cultural à 

municipalidade e regionalismo, destacando a cultura como instrumento de inclusão social. A 

linha de ação deste foco, no entanto, ampara-se no fomento ao “empreendedorismo cultural” e 

“economia da cultura” (GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, PLANO CRESCIMENTO 

COM INCLUSÃO SOCIAL, s.d., p. 113). Estes aspectos, porém, não são desenvolvidos, 

sendo apresentados apenas em tópicos. De qualquer forma, observa-se em trecho do Plano 

uma síntese da função da cultura, entendida como peça possível da integração entre o aspecto 

local e o internacional, este, vinculado à exportação: “A visão do Governo de que o reforço às 

identidades locais é fundamental à sua auto-estima é simbolizada pela expressão cearensidade, 

a qual deverá ser trabalhada desde a escola até os diversos produtos cearenses para 

exportação” (ibid., p.114). 

Em relação ao audiovisual, que, a partir deste período não se destaca mais no cenário estadual, 

como será visto no próximo tópico, o Plano tece poucas considerações, restringindo-se a uma 

pequena frase na qual o associa às telecomunicações. O patrimônio histórico edificado não é 

enfocado no Plano.  

Referente ao Centro Cultural Dragão do Mar, nos Planos de Governos em que é citado, é 

incluído nas justificativas como atrativo turístico, desvinculado de qualquer conteúdo cultural. 

O Plano Ceará Melhor é o único que apresenta no aspecto cultural a necessidade de um 

espaço semelhante ao que viria a ser o Dragão do Mar, colocando a necessidade de um local 

em Fortaleza, “onde se possam realizar eventos variados [...] utilizado permanentemente para 

o desenvolvimento das atividades de formação nas diversas áreas da arte” (GOVERNO DO 
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ESTADO DO CEARÁ, PLANO CEARÁ MELHOR, s.d., p. 94). Apesar de não haver mais 

detalhes, nem ser associado a nenhuma região específica, o Centro Cultural Dragão do Mar foi 

o grande espaço executado nestes moldes, não havendo, no entanto, a formação cultural20. O 

Plano Consolidando o Novo Ceará, lançado no ano de conclusão do Dragão, insere-o no 

aspecto fomento e promoção do turismo, junto com obras do Prodetur-CE, como o Aeroporto 

e a Via Estruturante. O Plano Crescimento com Inclusão Social também destaca o Dragão do 

Mar no tópico turístico, no objetivo estratégico: Ceará como destino preferencial do turismo.  

2.2.1) Reflexo da política econômica adotada  

O grande enfoque em uma política internacional e competitiva turística, adquirida 

gradativamente ao longo dos 20 anos dos “governos das mudanças”, apresenta resultados 

crescentes neste aspecto, principalmente de estrangeiros - seja turista, seja investidor. Segundo 

informações da Secretaria de Cultura do Governo do Estado, Setur (2005), em 1994, a 

demanda turística no Ceará, via Fortaleza, foi de 716.098 pessoas (incluindo estrangeiros), 

enquanto que, em 2004, esses valores saltaram para 1.784.354, representando um aumento de 

149% em 10 anos.  

No que se refere ao número de estrangeiros, apesar de ainda representar uma pequena fatia do 

mercado turístico no Estado, observa-se uma taxa crescente a cada ano. Em 2004, de um total 

de 1.784.354 turistas que visitaram o Ceará via Fortaleza, 249.810 eram estrangeiros, 

representando a parcela de 14%. Em 1996, de um total de 773.247 turistas, 40.209 eram 

estrangeiros, ou, apenas 5,2% do total. (SETUR, 2005). Ou seja: a visitação estrangeira 

aumentou em mais de seis vezes no período de 1996 a 2004, enquanto que a nacional, apesar 

de ainda muito mais expressiva, apenas dobrou, em números absolutos. 

                                                 
20 Sobre este aspecto, ver tópico 2.3. 
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Entre os estrangeiros, os portugueses destacam-se como os principais visitantes do Estado. Em 

2003, representavam 30,2% (58.684 pessoas), seguidos de italianos, com 10% (19.432) e de 

holandeses, com 9,7% (18.849). (SETUR, 2005). Em 2004, constatou-se uma queda na 

diferença, apesar de ainda expressiva a superioridade numérica de portugueses: 22,4% 

portugueses, 15,6% italianos e 13,9% holandeses. (SETUR, 2005a). 

Além de turismo a passeio, os estrangeiros investem cada vez mais em negócios turísticos no 

Estado do Ceará. O grupo português Vila Galé21, proprietário de um luxuoso hotel de mesmo 

nome na Praia do Futuro, em Fortaleza, anunciou recentemente dois novos empreendimentos 

no Ceará: o Cumbuco Golf Resort, que deverá ser construído em 2006 na praia do Cumbuco, 

litoral oeste do Estado e o Vila Galé Dunas, na capital, com projeto ainda em fase de 

aprovação. (Revista Carta Capital, “Portugueses no Nordeste”, de 09/11/05).  

Estudo de Bernal (2004) destaca que, dos lançamentos imobiliários residenciais em Fortaleza 

de frente para o mar (de padrão mais elevado) nos períodos de 2002 e 2003, portugueses e 

holandeses compraram 80% do total, utilizando-os como veraneio e aluguel. Fortaleza 

também apresenta constantes vôos internacionais para Lisboa (três vezes por semana), Buenos 

Aires (diariamente), Miami (uma vez por semana) e Milão (também uma vez por semana). 

Entendido como Estado inserido no mercado global advindo do turismo externo, no entanto, o 

Ceará, comparado ao turismo mundial, ainda detém números baixos, assim como todo o país. 

Apesar de se verificar um significante aumento gradativo de chegadas internacionais de 

turistas no Brasil no período compreendido entre 1995 e 2005, quando os dados apontaram 

crescimento de 170% (enquanto que em todo o mundo foi de 50%), em números absolutos a 

                                                 
21 O grupo é o segundo maior na hotelaria de Portugal, perdendo, no Brasil, para o Grupo Pestana, que 

possui seis unidades hoteleiras no país, de acordo com reportagem. 
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fração é bem mais modesta. O país recebeu, em 2005, não mais do que 0,67 dos turistas de 

todo o mundo (GOVERNO FEDERAL, 2006). 

Em relação ao turismo nacional, dados da Setur (2005a) apresentam a própria região do 

Nordeste como a principal procedência de turistas no Ceará em 2004: 35,7% do total 

(Pernambuco aparece em primeiro, com 7,9%; Rio Grande do Norte em segundo, com 6,3% e 

Piauí em terceiro, com 6,2%); contra 33,6 do sudeste (São Paulo com 18,7%, o Rio de Janeiro, 

com 11,8 são os principais locais). A região sul do país é a que apresenta o menor número de 

turistas, tendo registrado, em 2004, apenas 6,5% do total. São Paulo e Rio de Janeiro 

caracterizam-se como as principais cidades emissoras de turistas. 

Reportagem de revista destacou Fortaleza, Canoa Quebrada e Jericoacoara como as praias 

preferidas dos turistas nacionais, em 2004. (Revista da Folha, “Sol e água fresca: os destinos 

nacionais preferidos de brasileiros e estrangeiros e opções para evitar praias superlotadas”, de 

21/11/04). Em relação à preferência estrangeira, segundo mesma reportagem, em 2003, 

Fortaleza estava em terceiro lugar, atrás de Rio de Janeiro e Salvador.  

Um dado interessante levantado pela Setur (2005a) refere-se à motivação que leva turistas a 

irem para o Ceará: 90,5% dos entrevistados22 responderam que é o atrativo natural. Em 

segundo lugar, apareceu visita a parentes e/ou amigos, com 22%. Em terceiro, com 14,3%, 

negócios e trabalho. Neste levantamento, não houve porcentagem expressiva vinculada à 

cultura - apenas 1,5% dos entrevistados responderam, como principal motivo da viagem, as 

manifestações populares. O aspecto cultural apresenta-se, assim, inexpressivo para a grande 

                                                 
22 Segundo a Setur (2005a), foram aplicados 3.123 questionários, nos seguintes locais: Aeroporto, 

Rodoviária, BR 020, BR 116, BR 220 e CE 040, realizados nos meses de Janeiro, Julho e Dezembro de 

2004. 
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parte dos turistas que vão ao Estado. O patrimônio histórico edificado não recebeu nenhuma 

porcentagem. 

Referente ao turismo de negócios, mais novo foco estadual, segundo dados da Setur (2005), 

houve um aumento de 69.418 pessoas em um intervalo compreendido entre 1995, quando 

foram registrados 152.355 turistas, e 2004, que apresentou 221.773 (aumento de 45%). Nos 

dados relativos ao turismo de eventos, passou-se de 15.236, em 1995, a 75.992, em 2004. Um 

aumento bastante expressivo, em relação a números relativos: 398%. 

Apesar de todos estes números otimistas e do discurso de crescimento econômico com o 

turismo, há questionamentos contundentes quanto uma efetivação disso. Estudo de Bernal 

(2004), baseado em pesquisa do Banco do Nordeste (BNB) mostra que, em 2000, o turismo no 

Ceará ocupava apenas um entre cada nove trabalhadores (cerca de 350 mil pessoas). Pesquisa 

de Castelar e Teixeira (apud ROCHA JR., 2000) demonstra que a cada 1 milhão de reais 

gastos pelos turistas, criam-se não mais do que 76 empregos no Estado. Comparando com 

dados da cultura apresentados no tópico 1.1.2 deste trabalho, quando a cada 1 milhão de reais 

investidos criou-se 170 empregos em 1997 (apud WEFFORT, 1998), os números relacionados 

ao turismo no Ceará tornam-se significativamente mais restritos. 

No que se refere ao ajuste fiscal, continuamente reverenciado nos Planos, Bernal (2004), 

analisando dados do Banco Central, constata que a política de atração de investimentos 

industriais e turísticos, baseada nos incentivos fiscais e oferta de infra-estrutura por parte do 

poder Estadual, vem aumentando a dívida do Ceará: “Enquanto a receita líquida real cresceu 

de R$ 1,72 bilhão para R$ 2,79 bilhões entre Dezembro de 1997 e Janeiro de 2001, o saldo da 

dívida saltou de R$ 1,77 bilhão para R$ 3,76 bilhões”. (BERNAL, 2004, p. 83).  

Ainda referente ao aspecto econômico, entretanto, essa política obteve alguns êxitos. De 

acordo com o atual Plano de Governo do Estado, o Produto Interno Bruto cearense acumulou, 
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no período de 1995 a 2000, uma taxa positiva de 68,42%, enquanto que no Nordeste e no 

Brasil, obteve-se, respectivamente, 46,61% e 46,52%, com crescimento médio anual de 

3,54%, contra 2,58% do Nordeste e Brasil.  (GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, PLANO 

CRESCIMENTO COM INCLUSÃO SOCIAL, s.d.). 

Bernal (2004) coloca que o Ceará, no período Tasso, foi beneficiado em seu crescimento 

econômico, porém os segmentos da população prioritariamente atingidos com tais benefícios 

foram as camadas sociais mais ricas. “O governo que se instalou no poder na época assumiu 

um Estado forte, comprometido com a burguesia industrial e comercial, para a qual foram 

oferecidas as vantagens econômicas para o fortalecimento do circuito mercantil e financeiro 

do capital.” (BERNAL, 2004, p. 85). Em análise de documento do Banco do Nordeste (BNB), 

a autora ainda destaca outro fator importante deste comprometimento com o capital 

estrangeiro: “além do elevado valor do investimento por emprego, outro problema detectado 

nos projetos turísticos financiados pelo BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) é o 

impacto social negativo, com a expulsão de moradores das comunidades litorâneas”. 

(BERNAL, 2004, p. 79, parênteses nosso). 

No aspecto social, números mostram a pouca eficácia desta política no que se refere à 

distribuição de renda discursada em todos os Planos. Dados de 2000 apresentam o Estado com 

42,4% de excluídos, enquanto que a média nacional foi de 25,3% (MAPA DA EXCLUSÃO 

SOCIAL NUM PAÍS ASSIMÉTRICO: BRASIL, apud GOVERNO DO ESTADO DO 

CEARÁ, 2003). Ainda de acordo com o mesmo documento, 56% de toda a população 

cearense ganham até meio salário mínimo ao mês, enquanto que, no Nordeste, este dado 

representa 51% e, no Brasil, 30%.  

O mesmo documento apresenta, em relação à população do Ceará, outros dados críticos 

quanto aos aspectos de saneamento, escolaridade e renda: 39,2% não têm acesso à água 
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encanada; 66,1% não têm saneamento; 38,5% não são atendidos por coleta regular de lixo; 

24,7% têm baixo grau de instrução e 65,6% têm renda insuficiente para sobrevivência (MAPA 

DA EXCLUSÃO SOCIAL NUM PAÍS ASSIMÉTRICO: BRASIL, apud GOVERNO DO 

ESTADO DO CEARÁ, 2003). Ainda em relação à renda, segundo o mesmo documento, 10% 

dos mais ricos detêm 52% da renda do Estado, enquanto que os 50% mais pobres, apenas 

12,5%. 

Relatório do próprio Banco Mundial (2003), financiador de políticas urbanas do Estado, 

comprova a contínua e delicada situação social em que se encontra o Ceará. Em análise do 

período compreendido entre 1985 e 1999, trecho do documento denominado Brasil: 

Estratégias de redução da pobreza do Ceará evidencia: “não tem ocorrido qualquer alteração 

expressiva na desigualdade social no Ceará” (BANCO MUNDIAL, 2003, p. 24). O relatório 

ainda questiona a política estadual vinculada ao crescimento econômico:  

O crescimento é necessário, mas não é suficiente para produzir uma rápida 

diminuição da pobreza no Ceará: os altos níveis de desigualdade reduzem o 

impacto do crescimento sobre o declínio da pobreza e a desigualdade, via de 

regra, tem mostrado alta persistência, ao longo do tempo (ibid., p. 37).  

Em relação ao emprego, Bernal (2004) destaca que, em Fortaleza, o desemprego, que era de 

10,5% em 1996, chegou a 16,1% em 2001, utilizando-se dados do Instituto de 

Desenvolvimento do Trabalho (IDT), antigo Serviço Nacional de Emprego (Sine). A autora 

ainda lembra que, em muitas das pessoas empregadas, o Estado promove o rebaixamento das 

condições de subsistência do salário, com a instalação de cooperativas de trabalho, surgidas 

para terceirizar a produção industrial, estabelecendo, assim, uma competição entre os 

trabalhadores autônomos que, além do mais, estão fora do sistema de seguridade propiciada 

pelo Estado.  
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No entanto, ainda no aspecto social, houve alguns avanços, como a redução da mortalidade 

infantil, o crescimento da taxa de matrícula nos três níveis de ensino e o aumento da esperança 

de vida ao nascer. (GONDIM, 1998 e BONFIM apud GONDIM, 2005).   

Justamente por esses aspectos sociais positivos que o Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH)23 do Estado, guardadas as limitações de análise com este parâmetro, apresentou um 

crescimento de 0,102 entre 1991 e 2001 (passou de 0,597 para 0,699), mostrando-se, apesar de 

mínima a diferença, o melhor índice do Nordeste (a Bahia, em segundo lugar, apresentou taxa 

de 0,693). (Proposta de Trabalho PPA 2004 - 2007 Compartilhado, Governo do Estado do 

Ceará, 2003).  

2.3) O audiovisual e o Plano de Desenvolvimento Cultural: idealização do Dragão do 

Mar 

A iniciativa de idealização do Centro Cultural Dragão do Mar deu-se pela Secretaria de 

Cultura do Governo Estadual do Ceará (Secult), em 1994, na então gestão de Ciro Gomes 

(1991-1994).  

A Secult, surgida em 1966 e que, desde o início dos “governos das mudanças”, começou a ser 

foco de maiores investimentos, passou a receber uma atenção ainda maior com o governo Ciro 

Gomes (BARBALHO, 2005). Em seu mandato, foi nomeado como secretário o publicitário 

Augusto Pontes, “uma espécie de “guru” dos marketeiros políticos cearenses” (BARBALHO, 

2000, p. 5). Dois anos após sua nomeação, foi substituído por Paulo Linhares, jornalista e 

                                                 
23 O IDH, criado pela ONU, analisa os seguintes parâmetros sociais: educação (alfabetização e taxa de 

matrícula), longevidade (esperança de vida ao nascer) e renda (PIB per capta). Seu intervalo de análise 

compreende do zero ao um. Quanto mais próximo do um, melhores as condições da população.  IDH ≤ 

0,499 - Baixo Desenvolvimento Humano; 0,499 < IDH ≤ 0,799 - Médio Desenvolvimento Humano; 

IDH >0,799 - Alto Desenvolvimento Humano. 
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também publicitário e responsável pela campanha vitoriosa de Ciro Gomes ao governo, tendo 

sua atuação marcada pelo intenso investimento em propaganda e publicidade. “Aliás, ela 

passa a ser a Secretaria que mais produz material de divulgação e que mais anuncia em 

revistas, jornais e televisão. E a que mais recebe cobertura da mídia nacional” (BARBALHO, 

2000, p. 5). De acordo com Gondim (1998), Linhares concebia sua gestão vinculada a uma 

política de referência internacional, condizente com o modelo de espetacularização, típico da 

atuação de Ciro Gomes, focando também a eficiência empresarial, priorizada por Tasso 

Jereissati.  

Paulo Linhares foi o principal personagem da implantação do Centro Dragão do Mar, 

equipamento idealizado inicialmente como a infra-estrutura da almejada indústria cultural 

para o Estado, que seria vinculado à criação de um estruturado pólo de audiovisual. Apesar de 

esta política ter se efetivado (em parte) na gestão de Linhares, a idealização de um pólo 

cultural ligado a cinema e vídeo precede o secretário, já sendo observada desde o primeiro 

Plano de Governo dos “governos das mudanças”, como colocado. 

De acordo com Barbalho (2005), desde Violeta Arraes, secretária da Cultura do primeiro 

governo de Tasso Jereissati, discutia-se isso e, fora do campo político, e anterior a esse, a 

proposta já vinha do início dos anos 80 de um grupo de cineastas cearenses - vinculados à 

Universidade Federal do Ceará (UFC). Reportagem de jornal, já do início de 1987, apresenta 

um documento elaborado por cineastas, economistas e professores universitários que seria 

entregue ao recém-eleito Tasso Jereissati solicitando o desenvolvimento de um projeto “para 

que o Ceará se transforme num importante centro de produção de cinema, vídeo, TV e discos 

do país”. (Jornal O Povo, “Cultura pode dar lucro?”, de 23/04/87).  

O Plano de Desenvolvimento Cultural [1995?], elaborado por Linhares para os anos de 1995 e 

1996, foi o principal material para o entendimento da política cultural proposta pelo Estado e, 
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consequentemente, para a implementação do Dragão do Mar. É interessante constatar que, 

apesar de a concorrência para a escolha do projeto vencedor2244 ter ocorrido no final de 1994, o 

Plano foi elaborado depois e que, devido aos diversos atrasos na inauguração da obra, acabou 

por se enquadrar na justificativa de implementação do Centro Cultural. Segundo Gondim 

(2005), e o próprio Paulo Linhares, um dos principais objetivos deste documento foi o 

convencimento de Tasso Jereissati - recém-eleito governador e que manteve Linhares na 

Secretaria de Cultura - da importância de uma “indústria cultural” no Estado. “O Tasso nunca 

participou da fundação, da criação do Dragão. Ele era contra. [...]. Nós passamos três anos pra 

convencer ele a retomar a obra.25” (Paulo Linhares, em entrevista concedida ao autor, em 21 

de Novembro de 2005).  

O Plano apresenta um breve panorama das transformações econômicas mundiais, 

especificamente da “revolução da informação” (GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL, [1995?], p. 10) apontada por Castells 

(2001) neste trabalho, qualificando-a como uma real possibilidade de trocas mais equilibradas 

entre países ricos e pobres. “(estas novas relações) tornaram mais fácil aos países pobres 

exportar para países ricos e vice-versa. Este acesso eqüitativo ao capital reduziu a vantagem 

decorrente de nascer num país rico” (ibid., p. 10, parênteses nosso). O documento caracteriza 

essa nova “revolução” como “intensamente liberadora de mão-de-obra” (ibid., p. 11), tratando 

a cultura e a capacitação de recursos humanos como os grandes detentores destes 

trabalhadores e, mais ainda, como os grandes agentes da diminuição da enorme concentração 

de renda existente no Ceará. “Aqui no Ceará, por exemplo, apenas 65.945 mil pessoas têm 

renda acima de 20 s.m. E o pior: em uma década, apenas 15 mil pessoas entraram neste 

                                                 
24 Sobre este aspecto, ver tópico do capítulo Implementação do Centro Cultural Dragão do Mar. 

25 O Plano de Desenvolvimento Cultural apresenta uma nota de observação na qual diz que o Dragão 

do Mar encontrava-se, no período de elaboração do documento, com 20% de sua estrutura executada.    
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circuito cor de rosa” (ibid., p. 13). Mostram-se ainda outros dados estatísticos de renda do 

Estado, associando diretamente o acesso à cultura com a possibilidade de aumento de renda e 

de uma classe média no Estado.  

A cultura surge, assim, como o setor mais propício para combater a desigualdade social, o 

desemprego e inserir o Ceará no “futuro”, deixando para trás seu passado atrasado. “O futuro 

está em educação, pesquisa, cultura e meio ambiente. Para fazer isso, precisamos de uma 

classe média preparada culturalmente” (ibid., p. 12). Sobre essa “inserção no futuro”, o 

documento retrata o Ceará como o Estado mais apto, discorrendo um discurso de competição 

com seus vizinhos Pernambuco e Bahia, que, por serem mais tradicionais, rígidos e deterem 

pequenos monopólios de informação, “perdem terreno para quem for capaz de realizar 

mudanças em alta velocidade” (ibid., p. 13). E o Ceará, justamente por ter se constituído 

historicamente como uma economia pouco “tradicional”, torna-se o principal “jogador” desta 

nova configuração mundial, cada vez mais associada à informação e cultura. “À medida que 

muda a economia baseada nos braços para a economia baseada no cérebro, surge a 

necessidade de que este setor de alta qualificação se prepare através de processos em que o 

conhecimento se torna o recurso essencial” (ibid., p. 17). 

Linhares ainda enfoca a cidade de Barcelona como a grande referência “bem-sucedida” deste 

novo “modelo” de ação cultural para a idealização do Dragão do Mar, questionando a 

centralização cultural que ocorre no eixo sudeste do país:  

O que eu acho é que Fortaleza é uma cidade que não vai ter mais emprego 

industrial. A tendência dessas grandes cidades é a redução do emprego 

industrial e que ela pode ser, até na época, uma cidade que eu falava muito, 

gostava muito, que era Barcelona, que na verdade é uma cidade de ponta 

hoje, em design, em moda. [...] A história da cultura lá (referindo-se à 

Espanha) corresponde muito a um respeito ao regionalismo e eu achava que 
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isso era importante, que a gente devia ter núcleos de produção cultural no 

Brasil, regional, em Pernambuco, no Ceará, na Bahia, no Rio Grande do Sul, 

e não essa coisa centralizada. (Paulo Linhares, em entrevista concedida ao 

autor, em 21 de Novembro de 2005).   

O Plano de Desenvolvimento Cultural propõe em linhas gerais, uma forte política cultural 

dividida em duas áreas de atuação: Políticas Compensatórias, destinadas às comunidades 

carentes, com caráter assistencialista e bancadas por recursos públicos e as Políticas de 

Universalização de Conhecimento, nas quais se devia buscar uma maior clientela, já que seus 

custos seriam divididos com o público. Estas duas áreas, no entanto, são pouco aprofundadas 

no Plano. Os equipamentos físicos desta política cultural seriam o Centro Cultural Dragão do 

Mar na capital e a criação de Casas de Cultura no interior do Estado, interligados por uma 

“rede estadual de cultura”.  

São apresentados no Plano os diversos programas culturais a serem implantados no biênio 

1995/1996 e seus respectivos valores, verificando a grande aposta no Dragão do Mar, que 

teria previsão de gastos para construção de pouco mais de 11 milhões de reais. Os outros 

programas teriam investimentos menores, comparados ao Centro Cultural: o Programa de 

Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico receberia aproximadamente 370 mil; o 

Programa de Desenvolvimento de Ações Culturais receberia 6 milhões (divididos em: Centro 

de Artes Visuais Raimundo Cela, inserido no espaço do Dragão do Mar, receberia 2,8 milhões 

para eventos e programações; Teatro José de Alencar, aproximadamente 800 mil para 

“dinamização das artes cênicas”; a biblioteca pública - ligada fisicamente ao Dragão do Mar - 

receberia 1,4 milhão para modernização e recuperação de materiais; o Museu do Ceará, 

aproximadamente 325 mil para restauros do acervo e programações e o Arquivo Público, 

aproximadamente 800 mil para restauro de acervo, montagem de equipe e programação); o 

Programa de Promoção e Difusão das Ações Culturais receberia 5,1 milhões (divididos em 



 74

Plano de Desenvolvimento do Audiovisual, receberia aproximadamente 3 milhões, Plano de 

Ação Editorial, 1 milhão e Política de Interiorização, 1,1 milhão) e, finalmente, o Programa 

de Modernização Administrativa, para a capacitação de recursos humanos, receberia 

aproximadamente 2,9 milhões de reais. O total gasto seria de aproximadamente 26 milhões de 

reais em dois anos, com a construção do Dragão do Mar representando 38% do total (ver 

tabela 7). Como será visto posteriormente, o equipamento custou quase o dobro deste valor 

original: cerca de 20 milhões de reais, sendo inaugurado por completo somente em 1999.   

 
TABELA 7 - Plano de Desenvolvimento Cultural. Investimentos por Programas. 
Em reais. 
 
 
 1995 1996 
1. Centro Dragão do Mar de 
Arte e Cultura 11.172.760,00 - 

2. Preservação do 
Patrimônio Histórico, 
Artístico e Arqueológico 

208.516,00 164.525,00 

3. Desenvolvimento das 
Ações Culturais 3.178.554,00 3.058.206,00 

4. Promoção e Difusão das 
Ações Culturais 2.988.000,00 2.138.000,00 

5. Modernização 
Administrativa 1.416.000,00 1.512.352,00 

Total  18.923.830,00 6.873.083,00 
 
Fonte: Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, Plano de Desenvolvimento Cultural, [1995?] 
 
 

O Centro Dragão do Mar é apresentado como “a pedra angular do fenômeno artístico do 

espaço urbano” (ibid., p. 71) para a criação de uma nova sociedade com “aspiração verdadeira 

de justiça social e felicidade” (ibid., p. 71), sendo, ainda, o equipamento possível de 

transformar uma sociedade “dominada única e exclusivamente pelo mercado que só tem um 

critério de valor: o lucro” (ibid., p. 71). O Dragão do Mar seria, assim, o local possível desta 

superação de uma sociedade que apenas visa ao lucro. 
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O Centro Cultural ainda seria qualificado, de acordo com o Plano, como o “lócus” de quatro 

aspectos: Caráter de libertação - “Será, portanto, um lugar de invenção artística e social. 

Assim, abolimos as divisões de elite e povo” (ibid., p. 73); Caráter gratuito - “Embora 

tenhamos espaços privados, vamos possibilitar o passeio, a visita aos museus, ao planetário, 

sem nenhum fim material” (ibid., p. 73); Caráter hedonístico - “A cultura deve ser sempre 

associada à procura da felicidade” (ibid., p. 73); e Caráter de sociabilidade - “O Centro tem 

uma função maior de possibilitar o encontro, a sociabilidade de base” (ibid., p. 73).    

Junto com a concepção do Centro Cultural, foi criado em 1996, o Instituto Dragão do Mar de 

Arte e Indústria do Audiovisual do Ceará, que seria o local formador da cultura relacionada ao 

audiovisual e sucessor do já existente projeto criado por Linhares “Luz, Câmera, Imaginação”. 

O Centro Cultural, embora tenha sido qualificado pelo Plano como espaço para criação, 

difusão e animação cultural, sendo sugerida inclusive a criação - que acabou por não se 

concretizar - de uma Escola de Comunicações e Artes (ECOA), não apresentava espaço 

efetivo para a criação, como diversas salas de aula. Foi no Instituto Dragão do Mar que, como 

colocado, a formação aconteceu. 

Iniciados antes do Centro Cultural, os cursos do Instituto foram ministrados em diversos 

locais já existentes de Fortaleza, como o Teatro José de Alencar e o Senac, na espera de 

serem, posteriormente, centralizados nas imediações do Centro Cultural Dragão do Mar. O 

Instituto oferecia cursos livres e técnicos, divididos em cinco módulos articulados: Centro de 

Estudos Básicos (duração de 40 h/aula), com aulas de iniciação de cinema e vídeo, artes 

cênicas e design e artesanato, e também os cursos de Design, Realização Audiovisual, Artes 

Cênicas e Gastronomia, com duração de até três anos. 

De acordo com Barbalho (2005), o Instituto Dragão do Mar foi parte integrante de uma 

política estruturada em um tripé de ações para a viabilidade da “indústria do audiovisual”: 
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Capacitação, Produção e Difusão, amparada no contexto nacional das leis de incentivos 

fiscais, colocadas no primeiro capítulo deste trabalho. A Capacitação, que em apenas um ano 

formou 1.038 alunos, era desenvolvida pelo Instituto; a Produção, advinda das leis de 

incentivos fiscais (como a Lei Jereissati) e da criação de um bureau de cinema e vídeo; e a 

Difusão, onde se destacava o Cine Ceará (tendo completado sua 160 edição em 2006) e o 

Centro Cultural Dragão do Mar, ainda em construção naquele período. 

O financiamento desses programas ambiciosos para a cultura deu-se prioritariamente de duas 

maneiras: aumento do investimento público, advindo de recursos federais do Fundo de Apoio 

ao Trabalhador (FAT), mantido pelo Ministério do Trabalho (lembrando que era do mesmo 

partido, oferecendo, assim, apoio nacional), e com a Lei Jereissati (Lei n. 12.464 de Junho de 

1995), que atraía empresas privadas com uma política de incentivos fiscais. (BARBALHO, 

2005). 

A Lei Jereissati permitia a dedução de até 2% do imposto pago ao ICMS (Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços). O apoio financeiro recebido poderia ser 

encaminhado a um Fundo Estadual de Cultura (FEC), semelhante ao Fundo Nacional de 

Cultura (FNC), gerido por uma comissão nomeada pelo próprio secretário da Cultura, ou 

direcionado diretamente ao proponente. Foram criadas três modalidades de recursos na Lei: 

Doação, com 100% de dedução, quando o apoio se dava sem proveito para a empresa; 

Patrocínio, com 80% de dedução, quando as empresas se beneficiavam do projeto cultural por 

meio de promoção e publicidade; e Investimento, com 50% de dedução, quando as empresas 

participariam dos lucros obtidos pelo projeto financiado. (Ibid., 2005).    

Linhares, em entrevista ao jornal O Povo, referenciava-se às leis nacionais de incentivo à 

cultura, como a Lei Sarney e a Lei Rouanet para a elaboração da Lei Jereissati. O então 

secretário destacava ainda, com a lei cearense, mais do que uma relação pautada apenas no 
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investimento entre “mecenas” e artistas, a criação de um “novo espaço” entre o público e o 

privado, que seria o de produtores culturais, responsáveis pela intermediação entre o Estado e 

o mercado. (Jornal O Povo, “A cultura da miséria gera a miséria da cultura”, entrevista com 

Paulo Linhares, em 18/07/00). Linhares, apesar de se amparar nas leis nacionais de incentivo 

para a criação da Lei Jereissati, enfatiza que a estrutura de captação de recursos vinculada ao 

imposto de renda é muito pequena no país, e, no caso do Nordeste e do Ceará, seria ainda mais 

inviável. “[...] Daí a vantagem de uma lei que garanta descontos mensais no ICMS das 

empresas locais”, diferenciando-se das leis nacionais, ancoradas no Imposto de Renda (ibid., 

2000). 

A mesma reportagem criticava, no entanto, a maneira de como se direcionavam os incentivos 

na Lei Jereissati, sob responsabilidade do Estado, que acabava por priorizar filmes e eventos 

que “divulgassem (bem) a imagem do Ceará” (ibid., 2000), resultando em produções 

duvidosas. Além disso, de acordo com o jornal, apesar de um relativo sucesso, a lei não se 

consolidou mais e centrou-se prioritariamente na relação entre o Estado e o Centro Dragão do 

Mar: “hoje, porém, a Lei Jereissati perdeu sua força. Grande parte dos projetos viabilizados 

através da lei tem relação com o próprio governo do Estado e o Centro Dragão do Mar. Se 

houve uma efervescência de produção, principalmente no cinema e na música, pode-se 

questionar se teria deixado marcas”. (ibid., 2000). 

Barbalho (2005) coloca que esta política voltada ao audiovisual deve ser entendida sob dois 

contextos: primeiro, o nacional, advindo de um clima favorável ao cinema, com as leis 

Rouanet e do Audiovisual; segundo, o local, visto que correspondia aos objetivos dos 

“governos das mudanças” “propagar a imagem de suas administrações” (BARBALHO, 2005, 

p. 210), já que o cinema trazia consigo muito mais prestígio institucional do que o vídeo.   
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O mesmo autor (2004) lembra que esta política voltada ao audiovisual obteve relativo êxito, 

realizando-se diversos filmes longa-metragem de destaque nacional com os incentivos 

nacional e estadual. Entre eles: a Ostra e o Vento, de Walter Lima Jr.; Corisco e Dadá, de 

Rosemberg Cariry e Bocage, o triunfo do amor, de Djalma Limongi. 

Viveu-se, de qualquer maneira, uma grande expectativa de transformar o Ceará em um 

renomado pólo de audiovisual: “A criação de um Birô de cinema na segunda gestão do 

governador Tasso Jereissati trouxe para o Ceará grandes realizadores nacionais, dando a 

impressão que nos tornaríamos a Califórnia brasileira” (PAULA, 2003, p. 142). Segundo 

Paula (2003, p. 145), o Instituto teve um grande mérito no processo de formação de diversos 

jovens, que tiveram aulas práticas e teóricas com “os melhores professores, artistas e 

cineastas, do Brasil e da América Latina”. 

Trecho de reportagem dada por Linhares para o Jornal O Povo sintetiza a política cultural 

adotada pelo Estado neste período e as funções dos principais equipamentos criados: 

Hoje a gente vive um momento bastante singular no mundo, que é a questão 

do fim do emprego industrial na forma tradicional. Já o mercado do 

entretenimento, da arte, da cultura, do turismo, junto com o mercado de 

informática, é o setor que mais dá emprego no mundo e já no Brasil. Então eu 

enxergo que há uma vaga para o Ceará, para Fortaleza, disputar hoje no 

Brasil esse mercado, ter uma produção respeitável e competitiva. Pra isso, 

precisamos ter uma indústria cultural forte e capaz de produzir bem e com 

qualidade. A partir desse diagnóstico, nós montamos um sistema de 

financiamento da cultura, que é o sistema de leis e incentivos; um programa 

de criação de infra-estrutura, que é o Centro Cultural Dragão do Mar e as 

casas de cultura no interior; um centro de formação, que é o Instituto Dragão 
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do Mar para qualificar a mão-de-obra [...]. (Jornal O Povo, “A hora da 

autonomia”, de 21/03/98). 

Em todo este contexto de “indústria cultural”, o Centro Cultural Dragão do Mar deve ser 

entendido como instrumento detentor de dois principais objetivos: seria parte da “infra-

estrutura” física desta política, voltada inicialmente à difusão cultural e também o 

equipamento “revitalizador” da área central, apesar deste aspecto ser pouco aprofundado no 

Plano de Desenvolvimento Cultural [1995?]26. 

No entanto, o que se verificou na idealização e consequentemente implantação do Centro 

Cultural Dragão do Mar foi um processo fragmentado e desarticulado, não o integrando ao 

Instituto: 

As pessoas (referindo-se a membros do governo do Estado) diziam ‘faz 

primeiro um Centro Cultural, porque se for fazer o Centro Cultural e o 

Instituto, tu não consegue (sic) fazer as duas coisas ao mesmo tempo e no 

prédio do Centro Cultural com o Instituto fica muito grande, vai inviabilizar’. 

Teve muito problema de racionalidade ali, porque o Centro foi um 

equipamento muito barato [...]. A gente começou a analisar que, para fazer o 

Instituto ali, tinha que fazer outra obra, porque o Instituto tinha ficado tão 

grande. Aí a gente resolveu dizer ‘não, já tá funcionando o Instituto, vamos 

fazer primeiro o Dragão’. (Paulo Linhares, em entrevista concedida ao autor, 

em 21 de Novembro de 2005). 

Como uma das justificativas dessa incompatibilidade entre a idealização inicial e a 

implantação, Linhares coloca a “questão política” como a principal causa:  

                                                 
26 Sobre o aspecto referente à “revitalização” da área central com o Centro Cultural Dragão do Mar, 

ver tópico 4.1.  
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Eu fui ser deputado achando que ia reforçar a questão da cultura, mas na 

verdade lá é um outro campo de força, outra lógica. Então eu levei uma 

bolada nas costas. Que é o seguinte: quando eu fui para a Assembléia 

(elegeu-se deputado estadual pelo PSDB), que eu assinei o negócio da CPI do 

Fundef, que eu fui presidente, essa CPI provocou um grande desgaste para o 

governo, então eu fui rapidamente colocado diante de muitas pressões [...], eu 

fiquei numa posição muito complicada no governo. [...] Aí houve um 

rompimento, eles colocaram um cara que começou a trabalhar contra mim, 

(começou) a destruição do modelo do Instituto. Primeiro, foi a questão 

política: estava em cima da inauguração do Dragão, [...] aí o Dragão estava 

ligado ao meu nome, eles achavam que essa coisa pra eles incomodava um 

pouco [...] e, ao mesmo tempo, teve a questão da CPI do Fundef, que eles 

achavam que eu tava dando corda pro PT [...]. Bom, aí quando o Dragão foi 

inaugurado, foi inaugurado contra mim, eu praticamente não fui chamado no 

dia da inauguração. [...] Bom, aí eu acho que ele é muito fragilmente tocado, 

porque eles não compreendem o que é ali. O projeto era que de seis em seis 

meses a gente definisse grandes temas de análises e a cidade inteira 

discutisse. [...] Isso nunca foi feito, porque ficou uma visão muito 

fragmentária do Dragão. [...] A pretexto de unificar o Centro com o Instituto, 

o Instituto foi destruído. (Paulo Linhares, em entrevista concedida ao autor, 

em 21 de Novembro de 2005). 

O tripé de ações para a viabilidade da “indústria do audiovisual” se desintegrou em um curto 

período. A Capacitação, setor responsável justamente pela sustentação da formação da 

“economia baseada no cérebro” - como idealizada no Plano de Desenvolvimento Cultural - 

teve seu fim com a breve extinção do Instituto Dragão do Mar, em 2003. O papel que era 

antes vinculado ao Instituto passou, dessa forma, para o Centro Cultural, que não comporta 

atualmente cursos estruturados e longos para a formação cultural. As outras bases do tripé - 
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Produção e Difusão - se desestruturaram. A Produção, no que se refere à Lei Jereissati, obteve 

valores semelhantes ao longo dos últimos anos, mas o número de projetos captados restringiu-

se sensivelmente, como pode se observar na tabela 8. A produção cinematográfica de longas 

metragens, em contrapartida, não se destaca mais no cenário nacional, havendo atualmente 

prioridade na elaboração de curtas, com orçamentos bem mais modestos27. Por fim, uma parte 

da Difusão se mantém atualmente com o Cine Ceará e a outra, o Centro Cultural Dragão do 

Mar, ganha grande destaque no cenário estadual, recebendo valores mensais expressivos28. No 

entanto, o local, idealizado originalmente para a Difusão cultural, passou a assumir a 

Capacitação, não havendo, no entanto, infra-estrutura (nem física nem humana) para isso.  

 
TABELA 8 - Lei Jereissati 
 

Ano  
Quantidade de 

CEFICS 
Liberados *  

Valor de 
CEFICS 

Liberados (R$) 
CEFICS 

Captados **  
Valor 

Captado (R$)  

1996 246 2.952.629,96 66 2.053.226,08 
1997 262 4.780.315,49 117 3.912.717,42 
1998 212 4.978.703,04 137 4.011.663,47 
1999 152 3.458.012,55 116 4.153.389,60 
2000 199 3.770.152,48 114 3.677.026,26 
2001 218 4.670.314,50 109 4.266.419,53 
2002 236 4.615.448,80 106 4.248.745,52 
2003 149 3.565.737,80 59 3.049.932,94 
2004 160 4.401.867,99 43 3.786.439,01 

2005*** 143 4.553.279,99 40 3.425.106,09 
Total 1977 41.746.462,60 817 36.584.665,92 

 
* CEFICS Liberados: Projetos que já foram aprovados pela Comissão de Análise de Projetos (CAP), e tiveram 
seus Certificados Fiscais de Incentivo Cultural, CEFIC, emitidos pela Secretaria da Fazenda do Estado. 
** CEFICS Captados: Projetos que já receberam recursos das empresas contribuintes que optaram pela dedução 
do ICMS. 
*** Valores Aprovados, Captados e Aplicados, atualizados até Novembro de 2005. 
 
Fonte: Secretaria da Cultura do Estado do Ceará. Novembro de 2005. 
 

                                                 
27 Esta informação foi adquirida em participação no Seminário Cultura e Negócios, realizado pelo 

Sebrae/CE e Secult, entre os dias 12 e 13 de Maio de 2006, com a presença de diversos profissionais 

da área do audiovisual. 
28 Sobre estes valores, ver tópico 4.2. 
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Esta mudança de prioridade cultural deve ser entendida como uma conseqüência de diversos 

fatores. Barbalho29 enumera alguns motivos para o fim do Instituto Dragão do Mar: a estrutura 

do equipamento cresceu demais (como colocou Linhares) e tornou-se muito cara para ser 

mantida; os recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador foram diminuindo; a troca de 

secretários acabou por causar uma diferença de enfoque administrativo, visto que Linhares 

propunha uma cultura de rompimento com o “provincianismo”, muito mais associada a 

centros cosmopolitas, enquanto seus sucessores, principalmente a atual secretária, foram 

adeptos de uma cultura “mais tradicional”, um pouco mais ligada ao regionalismo. Deve-se 

lembrar também, como coloca Gondim (2005), que, embora tenha sido sucedido por um 

colaborador próximo (secretário Nilton Almeida), divergências entre ambos enfraqueceram a 

influência de Paulo Linhares sobre os rumos da política no Ceará a partir de 1999, quando o 

Dragão do Mar já havia sido inaugurado oficialmente.  

Apesar de não se poder afirmar a existência de um projeto cultural claramente formulado, 

visto que o então secretário de Cultura teve que convencer o governador do Estado da 

importância de uma política cultural como propulsora econômica com o Plano de 

Desenvolvimento Cultural, houve, de fato, uma incorporação da cultura no discurso político 

dos “governos das mudanças”. Pôde-se perceber isto nas análises dos Planos de Governos 

desenvolvidas no tópico anterior.  

De acordo com Gondim (2005), a política cultural adveio como conseqüência de um projeto 

de marketing político para os governantes dos “governos das mudanças”: 

Na verdade, a idéia de utilizar uma política cultural como estratégia para 

inserir o Ceará no processo de globalização parece ter sido um recurso 

utilizado a posteriori, para viabilizar a transformação da Secretaria de Cultura 

                                                 
29 Em entrevista concedida ao autor, em 18 de Maio de 2006. 
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num órgão prestigiado pela contribuição que pudesse dar ao marketing 

político e ao projeto de desenvolvimento dos “governos das mudanças” 

(GONDIM, 2005, p. 131) 

2.4) Considerações do capítulo 

Como se procurou demonstrar neste capítulo, os gestores dos “governos das mudanças” 

procuraram, e ainda procuram, desenvolver uma política econômica estritamente vinculada às 

recentes transformações descritas no primeiro capítulo, condizentes ao neoliberalismo. 

Integrantes dos meios empresariais, utilizaram-se de estratégias direcionadas à “venda” da 

cidade de Fortaleza, com intenso marketing e foco no turismo como o principal meio de 

inserção nesta rede econômica internacional.  

Todos estes discursos, de certa maneira, surtiram alguns retornos econômicos para o Estado, 

como o aumento crescente de turistas estrangeiros e do PIB estadual. No entanto, como se 

pôde perceber com os outros dados estatísticos apresentados, notadamente os referentes ao 

aspecto social, este relativo sucesso da política econômica, questionada por Bernal (2004) 

como colocado, não se transformou em benefício social e nem em uma efetiva inserção na 

economia global. O turismo no Ceará, assim como na esfera nacional, ainda está longe de se 

consolidar como transformador social e de se consolidar como atrativo internacional. 

A análise dos Planos de Governos ao longo dos “governos das mudanças” explicitou essa 

política econômica empreendida pelos gestores do Estado. O que se verificou foi um discurso 

gradativo, no qual o turismo foi se destacando como agente principal do desenvolvimento 

econômico e também estruturador do espaço urbano do Estado, principalmente da capital. A 

cultura, que inicialmente era vinculada ao resgate das manifestações locais e regionais, passou 

a ser um instrumento inserido no turismo, caracterizando-se como instrumento fundamental 

dessa inserção na economia mundial. Esse aspecto, como apresentado, não se restringiu ao 
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Ceará e deve ser entendido como foco de um contexto externo, mundial e nacional, visto que 

foi parte integrante da associação crescente entre cultura e economia. 

O Plano de Desenvolvimento Cultural, elaborado pelo então secretário Paulo Linhares, torna-

se importante subsídio para compreensão da idealização do Dragão do Mar neste contexto 

mundial e nacional. Apesar de o Centro Cultural ter sido incluído nos aspectos turísticos dos 

Planos de Governos e se caracterizado muito mais como um espaço expositivo e de lazer em 

detrimento da formação cultural, foi apresentado como a infra-estrutura cultural capaz de 

trazer transformações sociais significativas aos habitantes. Seus dois principais objetivos 

encamparam: instrumento para o desenvolvimento de uma política cultural associada a 

transformações sociais inserida em uma “indústria cultural”; e a “revitalização” do centro 

histórico, em que se buscava o estímulo a novos usos culturais em associação à crescente 

ocupação de espaços com essa finalidade na área, como será demonstrado na análise histórica 

da Prainha (tópico 3.2.2). O primeiro objetivo, como colocado, não se consolidou e ainda foi 

questionado por autores como Gondim (2005) e Barbalho (2005) como sendo instrumento de 

um marketing político. O segundo, relacionado principalmente ao aspecto urbanístico, será 

mais bem analisado a partir do próximo capítulo, destinado às intervenções urbanas 

empreendidas pelo poder público que servem de contexto para a implantação do Dragão do 

Mar. 
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3) FRAGMENTO URBANÍSTICO PARA FORTALEZA: AS RECENTES 

INTERVENÇÕES 

A partir da assumida ao poder estadual em 1986 dos integrantes dos “governos das 

mudanças”, viu-se um novo discurso baseado em uma busca de internacionalização do Ceará, 

centrado na capital. O governo do Estado amparou-se, como descrito no capítulo anterior, em 

uma intensa exposição da imagem de uma Fortaleza moderna, transformada em relação ao seu 

passado “coronelista” e crescentemente dotada de infra-estrutura turística, cultural e urbana 

apta a se enquadrar na economia globalizada e competitiva. 

Implantado nas adjacências da primeira área portuária de Fortaleza, uma extensão do centro 

histórico ao mar e vizinho à Praia de Iracema, o Dragão do Mar constituiu-se como elemento 

concludente de uma sucessão de intervenções urbanas iniciadas na região desde o início da 

década de 90, vinculadas ao turismo. Marcadas pela desarticulação com o espaço circundante 

- e, no caso do Dragão, inserido inicialmente em uma política cultural - estas intervenções 

servem de subsídio para melhor compreensão da política urbana adotada pelo poder público. 

O Dragão do Mar, justificado como possível equipamento “revitalizador” do centro histórico, 

deve ser entendido principalmente como um complemento às obras turísticas e de lazer da 

vizinha Praia de Iracema. 

Após os dois primeiros capítulos, direcionados às políticas turísticas e culturais, pretende-se, a 

partir de agora, focar a análise no espaço urbano. De maneira geral, essa reflexão urbanística a 

ser desenvolvida neste capítulo estrutura-se em três partes: primeiramente em um retrato 

histórico da região onde se implantou o Dragão do Mar associado ao crescimento urbano de 

Fortaleza; em seguida, numa compreensão da estrutura urbana existente, refletindo-se sobre a 

localização do Centro Cultural na cidade; e, por fim, nas descrições e análises urbanas das 
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diversas obras recentes em Fortaleza, notadamente no que se refere à implementação, que 

subsidiam no entendimento da construção do equipamento em estudo.   

A primeira parte a ser desenvolvida estará baseada principalmente nas bibliografias de 

estudiosos locais. Na segunda parte, a partir principalmente dos estudos de Villaça (2001), 

pretende-se apresentar subsídios para o entendimento espacial das intervenções discutidas, 

notadamente o Dragão do Mar. Buscar-se-á, assim, uma análise do “efeito do espaço sobre o 

social” (Ibid., p. 46), mostrando-o como instrumento de controle social30. A terceira parte, por 

se constituir um aspecto recente e ainda pouco refletido nos meios acadêmicos direcionados à 

Fortaleza, voltar-se-á para uma observação empírica do autor, amparada prioritariamente em 

artigos de jornais. 

3.1) Antecedentes: constituição da Prainha no contexto urbano da cidade 

A Prainha teve um papel de destaque na formação e constituição de Fortaleza, sendo 

representada nas primeiras plantas elaboradas pelo engenheiro Silva Paulet (ver fig. 1). Foi em 

suas imediações que se localizou o primeiro porto da cidade, em 1810 e, consequentemente, 

região por onde escorreram as principais atividades econômicas do Estado. Junto com a área 

central, tornou-se o primeiro pólo de ocupação de Fortaleza. O Rio Pajeú, escolhido como 

principal recurso hídrico de consumo, situava-se justamente entre a Prainha e o Centro 

original da então Vila da Nossa Senhora da Assunção. 

 

                                                 
30Sobre as linhas de pensamento e o debate entre espaço e sociedade, ver Villaça (2001) e Gottdiener 

(1993). Estes autores discutem o espaço também como agente do controle capitalista, em complemento 

às análises marxistas tradicionais, nas quais o espaço é muito mais um receptáculo dos conflitos 

sociais.  
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O ribeiro do Pajeú dividia em duas zonas distintas as terras imediatas à 

Fortaleza de N.S. da Assunção: na margem direita, o planalto, conhecido por 

Oiteiro da Prainha; ao lado oposto, terrenos ligeiramente acidentados, onde se 

acha agora a máxima parte da cidade (BRÍGIDO, 2001. p. 221). 

 

 
 

Fig. 1 
 

Desenho de Silva Paulet de Fortaleza. Início do séc. XIX.                      
Destaque (em elipse) da região da antiga área portuária. Seta aponta o riacho Pajeú, limite inicial do  

crescimento da cidade. 
Fonte: Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF), 2003. 

 

Até meados do século XIX, as instalações do porto eram bastante precárias, havendo uma 

pequena ponte, denominada “ponte velha”, e uma área de desembarque próxima à praia. 

Nesse período, o acesso de mercadorias e passageiros aos navios era feito por barcos menores 

(CASTRO, 1977). (ver fig. 2). 
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Fig. 2 
 

Antiga Ponte Metálica.  
Sem data. 

Fonte: Museu da Imagem e do Som de Fortaleza (MIS).                        
Autor: desconhecido. 

 

Durante o período que se estende até fins do século XIX, o Ceará caracterizou-se como uma 

economia periférica ao sistema agro-exportador brasileiro, sendo a atividade de charqueada -

produção e comércio de carne salgada -, o principal produto. Essa atividade possibilitou a 

interiorização do Estado por meio de vaqueiros. 

Foi somente a partir de meados do século XIX, no entanto, que o Estado iniciou a produção 

para o mercado externo de sua principal matéria: o algodão. (LEMENHE, 1991). Com a 

intensificação da exportação desse produto, o pequeno porto desenvolveu-se, assim, como as 

áreas adjacentes, com a instalação crescente de armazéns, galpões e o comércio atacadista. 

Lemenhe (1991) ainda lembra que os principais sistemas econômicos - pecuarista e algodoeiro 

- no Estado ampliavam o papel centralizador dos latifúndios, dificultando a possibilidade de 

emergir nas vilas, como Fortaleza, atividades tipicamente urbanas.  
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Nesse período, diversos estabelecimentos consolidavam a Prainha como local de grande 

importância institucional e econômica. Em 1864, deu-se início à construção do Seminário da 

Prainha (ou Seminário Episcopal do Ceará), apontado como uma das instituições responsáveis 

pela efetiva firmação do bairro. Esse Seminário viria a formar o Padre Cícero, principal figura 

religiosa no Estado do Ceará.  

Em 1868 foi implantado o Edifício Boris, sede da empresa comercial dos irmãos Boris, com 

matriz em Paris (GIRÃO, 1997) e existente até os dias atuais. Ponte (2001) destaca que a 

firma se tornou, em pouco tempo, a mais poderosa instituição econômico-financeira 

estrangeira do Ceará, intermediando, inclusive, empréstimos europeus contraídos pelo Estado.   

No ano de 1875, o engenheiro suíço Adolpho Herbster, responsável pelo planejamento da 

expansão da cidade, elaborou a “Planta Exacta da Capital do Ceará” (ver fig. 3), criando um 

plano de alinhamento das ruas do centro com bulevares, de forma semelhante ao que se 

passava em Paris.  

 

Fig. 3 
“Planta da cidade da Fortaleza”, elaborada por Herbster em 1875.  A mancha preta é a área consolidada da 

cidade. Propunha-se, como se pode observar, um plano quadriculado de expansão e também criação de 
boulevares.   

Fonte: Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF), 2003. 
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A Prainha ainda seria o palco da resistência do movimento abolicionista no Ceará. Em 1879, 

surgia a Sociedade Perseverança e Porvir, formada por comerciantes que se dispuseram a 

comprar cartas de alforria para cativos; em 1880, constituir-se-ia a Sociedade Cearense 

Libertadora que, no ano seguinte, mobilizaria os jangadeiros que trabalhavam no porto a se 

recusarem a transportar escravos até os navios. O líder dos jangadeiros e morador da Prainha, 

Francisco do Nascimento, conhecido como Chico da Matilde, após essa iniciativa, assumiu 

papel de destaque no movimento abolicionista (ver fig. 4). Receberia em visita à corte, no ano 

de 1884, o apelido de Dragão do Mar31 pela imprensa do Rio de Janeiro. Chico da Matilde 

seria, então, intensamente referenciado como símbolo da abolição da escravidão. (GONDIM, 

2005).  

 

Fig. 4 
 

Jangada de Chico da Matilde, o “Dragão do Mar”. 1881.  
Fonte: Museu da Imagem e do Som de Fortaleza (MIS).                         

Autor: desconhecido. 

 

Farias (1997) destaca um importante fator para esse “pioneirismo” cearense na abolição: o 

escravo negro tinha pouco peso na economia cearense, pois a pecuária não utilizava mão-de-

obra em grande escala. Como a escravidão não se constituía como fundamental para a 

                                                 
31 Nome que seria dado ao Centro Cultural em homenagem ao jangadeiro. 
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economia do Estado, esse processo deu-se sem grandes conflitos entre abolicionistas e 

escravagistas. Sobre os primeiros, Funes (2004, p. 129) coloca: “na prática essas sociedades 

sempre se propugnaram pelo fim do escravagismo ‘dentro do marco da legalidade, da 

transição de forma lenta e conservadora”. 

Em 1879, consolidou-se uma rede de transporte, instalando-se um ramal ferroviário com 

acesso ao porto e, um ano depois, uma linha de bonde, garantindo a ligação entre o porto e o 

centro da cidade. Nesse período, inauguraram-se também linhas de navios a vapor para a 

Europa. No ano de 1893, a alfândega foi inaugurada (ver fig. 5), mantendo-se a mesma 

construção até os dias atuais: uma extensa lâmina horizontal feita com componentes metálicos 

de fabricação escocesa. Fortaleza, a partir de então, definiu-se como capital hegemônica do 

Estado. 

 

Fig. 5 
 

Antiga Ponte Metálica. Ao fundo, antiga alfândega. Ao lado, Seminário da Prainha.                      
Sem data. 

Fonte: Museu da Imagem e do Som de Fortaleza (MIS).                         
Autor: arquivo Nirez 

 

Já no início do século XX, o bairro de Jacarecanga, limítrofe a oeste da Prainha, configurava-

se como o primeiro bairro de elite de Fortaleza, para onde se havia deslocado a maior parte 
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das famílias abastadas que viviam no Centro. Jacarecanga, segundo Jucá (2000, p. 34), “até os 

anos 40, era conhecido como o mais aristocrático”. Benfica, ao sul de Jacarecanga, também 

detinha parte da elite. 

Essa “fuga” por parte da elite para Jacarecanga, local ainda “afastado” da Prainha e do Centro, 

ocorreu em razão de uma sucessão de fatores sociais: de 1917 a 1925 diversas greves e a 

criação de combativas associações de operários (como Associação Gráfica do Ceará e a 

Federação das Classes Trabalhadoras - de influência anarquista) acontecem no centro; 

aumenta-se o índice de delitos e transgressões (causado pelo êxodo rural, proletarização, 

desemprego etc.); intensifica-se o adensamento populacional e proliferam-se estabelecimentos 

comerciais (PONTE, 2004). Gondim (2005) destaca também saques e distúrbios provocados 

pelos “flagelados da seca” no início do século, atraídos por frentes de trabalho; e revolta de 

1912 de intelectuais, operários, comerciantes, estudantes, artesãos e estivadores para dar fim a 

20 anos de dominação da oligarquia comandada por Nogueira Accioly32.  

A partir de meados da década de 1920, a porção leste da Prainha, constituída primordialmente 

por jangadeiros e conhecida originalmente como Praia do Peixe, começou a ser objeto de 

interesse das elites, passando a ser ocupada por casas de veraneio (ver fig. 6). Em seus limites, 

foram erguidas as primeiras sedes de clubes de Fortaleza, como o Ideal e o Náutico, ainda 

existentes. (ver fig. 7). No mesmo período, um abaixo-assinado elaborado pelos novos 

usuários do bairro propunha ao então prefeito que substituísse o nome “vulgar e impróprio” de 

Praia do Peixe para Praia de Iracema (SCHRAMM, 2001). O pedido foi aceito. 

                                                 
32 O oligarca Nogueira Accioly comandou o Estado do Ceará entre 1896 e 1912. Segundo Ponte (2001, 

p. 45), “em sua longa vigência, a oligarquia aciolyna pautou-se por inúmeras arbitrariedades. Além do 

nepotismo, cometeu falcatruas financeiras e fraudes eleitorais. Contra seus ferrenhos opositores, 

lançou mão de empastelamento de jornais, deportações, espancamentos e assassinatos”. 



 93

 

Fig. 6 

Praia de Iracema e alguns casarões.  
Sem data. 

Fonte: Museu da Imagem e do Som de Fortaleza (MIS).                         
Autor: desconhecido 

 

 

Fig. 7 
 

Clube Náutico.  
Sem data. 

Fonte: Museu da Imagem e do Som de Fortaleza (MIS).                         
Autor: desconhecido 

 

Segundo Rocha Jr. (2000), no entanto, ainda em meados dos anos 30 do século passado, os 

setores da cidade não vinculados à atividade portuária mantinham um explícito desinteresse 

pela faixa de praia. “A malha urbana apenas tangenciava a praia, com os edifícios construídos 
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de costa para o mar” (ROCHA JR, 2000, p. 117). Algumas das grandes construções dessa 

época, como a Alfândega, voltavam-se para o interior da cidade (ver figs. 5 - p. 91 - e 8). 

 

Fig. 8 
 

Vista para o Poço da Draga.                      
Ao fundo, gasômetro, evidenciando o desinteresse pela orla.                      

Sem data. 
Fonte: Museu da Imagem e do Som de Fortaleza (MIS).                         

Autor: arquivo Nirez 
 

É partir dos anos 30 e 40 que o bairro Aldeota (vizinho a leste do Centro) começou a 

despontar, passando a abrigar moradias de uma burguesia emergente, integrada por recém-

migrantes do interior. A origem da fortuna desses moradores provavelmente estava 

relacionada a ganhos obtidos em programas governamentais de obras públicas e de 

distribuição de gêneros alimentícios para as vítimas da seca de 1932. A fraude fiscal, ou 

contrabando praticado por comerciantes, seria uma outra fonte de enriquecimento (GONDIM, 

2005). 

Nesses anos, inaugurou-se a industrialização da zona oeste da Prainha (bairro Jacarecanga e 

imediações) e a favelização se intensificou ao longo do litoral noroeste (ver fig. 9). A estrutura 

urbana da cidade passou a intensificar a dualidade social existente até os dias atuais: a zona 
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oeste, com instalações industriais e população de baixa renda, ao longo da linha férrea ou em 

terrenos públicos ou abandonados; e a zona leste, com o início da ocupação da elite. 

 

Fig. 9 

Praia de Pirambu e diversas moradias próximas ao mar.                       
Observa-se o trilho do trem cercado. 1920 

Fonte: Museu da Imagem e do Som de Fortaleza (MIS).                        
Autor: desconhecido 

 

A seca de 1932 merece um breve destaque, pois retratou de maneira eloqüente a relação social 

segregada entre as diferentes classes sociais. Além do pavor por parte da classe dominante 

com a chegada dos “famintos” à capital, Rios (2001)33 discorre sobre a existência de campos 

de concentração no Estado do Ceará para contê-los. 

Os anos 30 também marcaram os questionamentos referentes à adequação do porto na área da 

Prainha. Apesar de consolidadas as atividades, sempre foram precários os embarques e 

desembarques. 

                                                 
33 Em texto do Jornal O Correio do Ceará (em 05/03/32), a autora extrai o seguinte trecho: “os 

retirantes vêm vindo [...] É a seca em toda sua rudeza que traz aos nossos rumos esses infelizes, 

míseros destroços da catastrophe que enluta os sertões e que acabará por nos envolver completamente 

[...]”. (RIOS, 2001, p. 30).  
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Os engenheiros não se cansavam de afirmar que o porto só poderia ser feito 

fora da cidade, no Mucuripe (fora, naquela época, é claro). Outras tantas 

vezes os exportadores influíam na decisão final, em defesa de seus interesses, 

porque tendo armazéns e instalações comerciais perto do centro, não lhes 

convinha mudar para longe (CASTRO, 1977, p. 37).   

Foi em 1938, pelo Decreto-Lei nº 544, editado em 7 de Julho, que se iniciaram as obras de 

transferência das instalações para a enseada de Mucuripe, localizada no extremo leste do 

litoral norte de Fortaleza (ver fig. 10).  

 

Fig. 10 

Mucuripe poucos anos antes das instalações do porto. 1935. 
Fonte: Museu da Imagem e do Som de Fortaleza (MIS).                        

Autor: desconhecido 

 

Essa mudança para o Mucuripe de fato ocorreu, concretizando-se apenas no final da década de 

1940 e início da de 50. Em conseqüência dessa brusca alteração, podem-se citar diversos 

fatores nos usos do solo que desfiguraram significativamente ambos os locais. Na Prainha, a 

infra-estrutura instalada, o chamado retroporto (galpões, armazéns, linhas de trem e bonde) foi 

abandonado e o entorno do ramal ferroviário, ocupado por populações de baixa renda, 
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formando o Poço da Draga. No Mucuripe, local onde viviam muitos pescadores e ainda existia 

uma preservada paisagem litorânea, a vinda de equipamentos pesados viria a se instalar.  

Surgiu, assim, uma nova dinâmica de usos e atividades conflitantes, que trariam sérios 

transtornos à cidade. A indústria localizava-se, originalmente, na porção oeste do primeiro 

porto; o comércio situava-se no centro histórico, próximo ao porto; as residências abastadas 

estavam a leste; e o novo porto, encontrava-se mais a leste ainda (CASTRO, 1977). Essa 

mudança traria uma intensa reestruturação econômica e espacial em toda a cidade: implantou-

se nova malha ferroviária, perdeu-se a proximidade com a área industrial original, a bela 

paisagem litorânea desse trecho foi destruída, entre outros fatores conflitantes. Além disso, 

com o desinteresse dos poderes público e privado ao longo do trecho oeste da Prainha - não se 

utilizando mais o ramal ferroviário que se ligava à Prainha e o abandono de variadas indústrias 

localizadas ao longo da via oeste (Av. Francisco Sá) em direção ao antigo porto - aumentou-se 

a ocupação de uma população de baixa renda nesse setor, intensificando-se ainda mais o 

caráter dicotômico de Fortaleza.    

A faixa de praia da Praia de Iracema também sofreria com as intervenções do novo porto, em 

um processo intenso de assoreamento: 

A construção do Porto do Mucuripe altera o movimento das águas do mar, 

que ao chocarem-se com o litoral a oeste do porto destroem parte da faixa de 

praia e do casario à beira–mar da Praia de Iracema, assim os veranistas 

passam a procurar outros refúgios. A faixa litorânea fica como enclausurada, 

à semelhança do Poço das Dragas, instalando-se no local, focos de 

Insalubridade (ROCHA JR, 1984, p. 50). 

Dessa forma, a Praia de Iracema, local de veraneio da elite e de ainda residência de 

pescadores, foi abandonada pela primeira. Muitos dos pescadores começaram a habitar o Poço 



 98

da Draga e o Mucuripe (SCHARAMM, 2001), locais, já naquele período, bastante 

descaracterizados originalmente. 

As décadas de 60 e 70 são marcadas pela estagnação econômica na Prainha - com armazéns e 

lojas comerciais sendo abandonados - e Praia de Iracema e o aumento da favelização no Poço 

da Draga. Esse quadro se opunha à valorização da faixa de praia mais a leste, tendência 

reforçada pela abertura e posterior urbanização da Avenida Beira Mar, que beneficiaria os 

bairros - ainda dois dos mais nobres atualmente - Meireles e Aldeota. Esse período marca o 

fenômeno da “aldeotização”, fazendo nascer, ao longo da década de 70, novos bairros de elite 

para a porção leste, notadamente Papicu, Cocó e Água Fria, consolidando ainda mais a 

dualidade da cidade: o lado rico que se produzia a leste, e o lado pobre, a oeste. 

Entre 1962 e 1963 é elaborado o Plano Diretor da Cidade de Fortaleza, importante para se 

perceber o já antigo interesse por parte do poder público na região “decadente” da Prainha, 

notadamente o Poço da Draga, com ocupação crescente de moradores de baixa renda. Trazia 

em suas propostas a temática “renovação”, indicando a criação de um Centro Cívico e 

recreativo no Poço da Draga. Apresentava em seu texto (Lei n. 2128 de 20/03/1963):  

[...] junto à ÁREA CENTRAL, dentro do esquema previsto para a execução 

da Avenida Beira-Mar, o Poço da Draga será aterrado para dar lugar a um 

parque e locais de concentração pública (feiras, exposições, congressos etc.), 

complementando paisagisticamente a remodelação do forte de 

Schoonenborch e a do passeio público (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

FORTALEZA, 1963, p. 24).  

Como justificativa, colocou-se: “Falta a Fortaleza um Centro Cívico e Social, uma zona que, 

reunindo os edifícios de Governo, Cultura e Culto, marque plasticamente a sua condição de 

Capital" (ibid., p. 23). Para se completar essa “renovação”, era sugerido também enfoque na 
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questão viária, com a implantação de terminais de transporte, alteração na circulação de 

veículos e pedestres. Essas propostas, no entanto, não se realizaram. 

É interessante assinalar no texto do Plano Diretor da Cidade de Fortaleza a relação mais 

explícita com a iniciativa privada. Coloca-se, em alguns trechos, o auxílio desta para o 

desenvolvimento dos “centros de bairros” (“estímulo à colaboração da iniciativa privada”, 

ibid., p. 23); e, mais adiante, o incentivo para que a iniciativa privada se aproprie de lotes no 

Poço da Draga (“a iniciativa privada disporá também de uma faixa de terrenos para construção 

de novos edifícios”, ibid., p. 24).  

No final da década de 60 e início da de 70, outro Plano, denominado Plano de 

Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Fortaleza (Plandirf), é desenvolvido. 

Buscava, assim como o anterior, transformar o local com a retirada dos moradores do Poço da 

Draga, com a “recuperação” da Prainha com edificações verticalizadas, “remoção da favela 

existente” (PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, 1970, p. 25,) e a abertura de uma 

extensa via expressa do Porto do Mucuripe até a Av. Francisco Sá (direção oeste), que cortaria 

justamente o Poço da Draga.  

recuperação da Praia de Iracema e o equacionamento do problema das 

favelas litorâneas, que teria de ser conjugado com o programa de construção 

de conjuntos habitacionais. [...] O remanejamento litorâneo traria 

considerável valorização da área nordeste onde se localizam os melhores 

clubes e restaurantes da cidade e que se tornaria apta a receber maior 

equipamento recreativo e, por exemplo, um hotel de padrão internacional 

(ibid., p. 25 e 26).  

Verificam-se, dessa maneira, as propostas no Poço da Draga como conseqüências de uma 

“recuperação” da Praia de Iracema. Elas, apesar de não efetivadas em um curto período, foram 
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realizadas. Atualmente, existe uma extensa avenida que atravessa os locais sugeridos pelo 

Plano (apesar de estreita e não mais vinculada principalmente para atividades portuárias), e a 

região de Iracema transformou-se no pólo turístico e de lazer de Fortaleza, com seus diversos 

bares e restaurantes. O Poço da Draga é a exceção, visto que a comunidade ainda se mantém 

no local. 

O Poço da Draga formou-se originalmente com pescadores, grande parte, como já colocado, 

indo habitá-lo após os problemas ambientais causados com a construção do Porto do 

Mucuripe. De acordo com antiga líder comunitária34, o local é constituído atualmente por 

1818 moradores, de acordo com o último levantamento elaborado pelos próprios residentes, 

liderados por ela. Ainda segundo a entrevistada, houve um aumento significativo populacional 

nos últimos anos, visto que, em 2001, havia 1118 moradores. Reportagem recente de jornal 

destaca que, das 310 habitações existentes, menos de 50 apresentam fossas sépticas feitas 

pelos moradores, não havendo esgotamento sanitário, apenas atendimento de água (ver fig. 

35). Ainda em relação ao saneamento, a mesma reportagem descreve que este viria finalmente 

com o projeto do Centro Multifuncional de Eventos e Feiras. Porém, neste caso, é exigida a 

“retirada de moradores”. (Jornal Diário do Nordeste, “Poço da Draga e dos abandonos”, de 

22/05/06).  

Uma sucessão de impactos urbanísticos tornou o Poço, gradativamente, um espaço confinado, 

mantendo-se assim até os dias atuais. O primeiro deles, anterior à formação da comunidade, é 

a presença de um grande edifício horizontal da Caixa Econômica Federal, em que funcionava 

a antiga Alfândega, que isola o Poço da avenida principal (Pessoa Anta) e do Dragão do Mar. 

A partir de meados de 1970, instalou-se a Inace (Empresa Naval do Ceará, particular) em 

grande parte da faixa de praia, impedindo o acesso público ao mar nesse trecho (ver fig. 36). 

Com isso, o Poço, já confinado para a avenida, fechou-se para o mar. No início da década de 
                                                 
34 Em entrevista concedida ao autor, em 23 de Novembro de 2005. 
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80, a construção de um extenso edifício do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 

(DNOCS), ao lado do Poço, intensificou seu caráter enclausurado e fragmentado, 

impossibilitando o deslocamento de pedestres entre a ponte velha e a ponte dos Ingleses 

(GONDIM, 2005). Além dessas grandes edificações na área, a presença de uma fábrica de 

óleos (Cipa) também aumentou o estado de confinamento do local. 

Em 1979, outra lei municipal aprovada (Lei de Uso e Ocupação do Solo 5.122-A) torna-se 

objeto de importante compreensão das transformações urbanísticas da região. Além de 

incentivar a verticalização na Avenida Beira-Mar, definiu a faixa de praia da Praia de Iracema 

com os mesmos índices urbanísticos permissíveis, o que explicou a vinda do setor imobiliário 

para aquele trecho de Iracema. Um fator importante para se entender a vinda, junto dos 

edifícios multifuncionais, de bares e restaurantes para Iracema foi a não diversificação do uso 

nos pavimentos térreos dos edifícios da Avenida Beira-Mar, o que induziu a ida de muitos 

empresários do setor gastronômico para os bairros de Varjota e Praia de Iracema 

(SCHRAMM, 2001). 

Durante a década de 80, o bairro da Praia de Iracema foi formado em parte por um uso 

residencial de classe média, predominantemente horizontal. Na Prainha, alguns antigos 

galpões eram utilizados pelo comércio atacadista - como distribuidora de alimentos, lojas de 

materiais de construção - enquanto outros permaneciam desocupados e recebiam prostíbulos 

(GONDIM, 2005).  

3.2) Caracterização urbanística atual  

Fortaleza, atualmente, é a quinta maior capital do país, tendo registrado, em 2003, 2.282.513 

habitantes35 (atrás apenas de Salvador, no Nordeste) e detendo 30% da população do Ceará. 

                                                 
35 Fonte: PPA - Plano Plurianual - 2004-2007 do Governo do Estado do Ceará. Dados referentes a 
2003. 
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Apesar de todos os Planos de Governos terem apresentado como um de seus principais 

objetivos a descentralização espacial, o município mantém-se intensamente concentrador. Para 

se ter uma idéia de seu poder atrativo, sua região metropolitana (RMF), constituída por 

Fortaleza em conjunto com outras 12 cidades, apresentou 3.209.603 habitantes em 2003. Ou 

seja, mais de 70% da população da RMF vive em Fortaleza, que detém também 70% dos 

empregos do Ceará e 85% da RMF. Caucaia, vizinha à capital, é a segundo mais populosa de 

todo o Estado e absorve apenas 286.577 habitantes, pouco mais de 10% da população de 

Fortaleza36. Dados do mesmo documento ainda demonstram que 70% do PIB do Estado 

concentram-se na RMF.  

A cidade ocupa a 927ª colocação nacional no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) municipal. Em relação às nove capitais nordestinas, encontra-se na quinta posição, atrás 

de Salvador, Recife, Aracaju e Natal37. Dados divulgados pelo jornal Diário do Nordeste, em 

15 de Março de 2001, mostravam Fortaleza como a capital brasileira com a pior distribuição 

de renda, segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (apud BERNAL, 2004). Com 

informações obtidas pelo IBGE, Bernal (2004) demonstra que a razão da desigualdade de 

renda dos 10% mais ricos e dos 40% mais pobres na capital, aumentou de 23,94 para 26,77 

entre os anos de 1993 a 1999. Ainda de acordo com o mesmo estudo da autora, em 

depoimento extraído de entrevista com representante do Centro de Defesa dos Direitos 

Humanos de Fortaleza, a quantidade de favelas aumentou bruscamente na cidade a partir de 

1985: de 234 unidades e 352.250 residentes, passou para mais de 614, com mais de 700 mil 

pessoas em 2002, concentradas principalmente ao longo das porções oeste e noroeste da 

capital. (ver mapa 1, p. 104).  

                                                 
36 Ibid. 
37 Ibid.  
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Bernal (2004, p. 162) discorre sobre a dinâmica imobiliária como um elemento estruturador 

urbano de Fortaleza e principal intensificador da segregação sócio-espacial. “[...] o Estado, ao 

associar-se aos interesses privados dos agentes imobiliários, coloca a implantação daqueles 

serviços geralmente nas áreas de população de maior poder aquisitivo, isto é, nas zonas leste e 

sudoeste da cidade”. Mais adiante, a autora completa: “Assim, Fortaleza teria se expandido à 

margem de normais legais, ignorando-se totalmente ou utilizando a legislação de acordo com 

os interesses dos agentes que intervinham na produção do espaço” (BERNAL, 2004, p. 163). 

Na cidade, como apresentado nos dados acima, intensifica-se atualmente a histórica dinâmica 

socioespacial conflituosa, com duas regiões explicitamente distintas socialmente: as porções 

noroeste e oeste, onde estão os bairros mais carentes e os principais problemas 

socioambientais, principalmente ao longo do Riacho Maranguapinho e na faixa de praia, em 

bairros como Pirambu, Barra do Ceará e Cristo Redentor; e a porção leste (bairros tradicionais 

como Aldeota e Meireles), detentora da população com maior poder aquisitivo. O sul da 

cidade, de maneira geral, encontra-se ainda pouco ocupado e com baixa urbanização. A 

porção sudeste é a que preserva os melhores aspectos ambientais, com ocupação rarefeita, 

extensos lotes e ruas não pavimentadas e, mais recentemente, detém condomínios fechados 

direcionados às classes média e média-alta. (ver mapas 1, 2 e 3).  
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Mapa 1 – Município de Fortaleza, favelas. Destaque (em seta) do local do CDM. 
Fonte: Prefeitura Municipal de Fortaleza 2002, dados IBGE, Censo 2000. (linhas pretas, divisão de macrozonas 

proposta ainda em andamento). 
 
 

 
Mapa 2 – Município de Fortaleza, renda domiciliar (s.m). Destaque (em seta) do local do CDM. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Fortaleza 2002, dados IBGE, Censo 2000. (linhas pretas, divisão de macrozonas 
proposta ainda em andamento). 
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Mapa 3 – Município de Fortaleza, densidade demográfica (hab/ ha). Destaque (em seta) do local do CDM. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Fortaleza 2002, dados IBGE, Censo 2000. 

 

Villaça (2001), analisando o espaço como um componente social, denomina de setor de 

círculo o trecho que a elite passa a ocupar a partir do momento em que sai do centro levando 

consigo novos pólos de comércio e serviço, sendo uma característica presente nas diversas 

metrópoles do país. Ainda de acordo com o autor, diferente de países mais ricos, nos quais a 

ocupação espacial da elite se expande em formas de círculos concêntricos e mais equilibrados 

socialmente, no Brasil, e inclusive na maioria dos países da América Latina, este modelo 

proposto para entender essa estruturação urbana denota o controle dessa classe sobre o 

território, intensificando o caráter de segregação espacial. O autor também explica que, a 

partir da compreensão do setor - que se restringe a um principal em cada cidade-, efetua-se o 

controle, tanto físico como ideológico, da região central. Apesar de possivelmente distantes do 

centro, as camadas de mais alta renda, por meio da infra-estrutura viária criada pelo Estado, 

têm fácil acesso ao centro, onde se concentram importantes locais de serviço e comércio (ver 
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mapa 4). O autor, desta maneira, qualifica a localização como importante subsídio de 

compreensão da estrutura urbana. 

 

Mapa 4 – Município de Fortaleza, sistema viário. Destaque (em seta) do local do CDM e da Avenida 
Washington Soares (em elipse). Fonte: Prefeitura Municipal de Fortaleza 2002, dados IBGE, Censo 2000. 

 

O centro histórico de Fortaleza, notadamente sua porção litorânea Prainha, onde se implantou 

o Dragão do Mar apresenta uma localização peculiar: situa-se na área de transição entre as 

referidas porções leste e oeste (ver mapa 2, p. 104). A Prainha, no ponto central da orla 

marítima norte da cidade, torna-se, assim, importante marco nas intervenções turísticas e de 

lazer. Ao longo da sua faixa leste, localizam-se as recentes obras do calçadão de Iracema e, 

não tão novas, da Beira-Mar, onde se situam alguns dos edifícios mais nobres da cidade e seu 

calçadão de lazer. Do seu lado oeste, um extenso trecho no qual predominam bairros pobres e 

carentes de infra-estrutura, objetos de um projeto estadual denominado Projeto Costa Oeste, 

que será mais bem discutido no próximo tópico. 
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A área de implantação do Dragão, inserida na região mais antiga de Fortaleza, originalmente 

constituída por galpões, com uso vinculado a atividades portuárias; anos mais tarde sofrendo 

com a mudança do porto para o Mucuripe; e, pouco mais adiante, “ressurgindo” com foco de 

interesse para o comércio atacadista; esteve, historicamente, associada a uma atividade 

produtiva: a portuária. Nesta dinâmica econômica, associada à proximidade física do centro 

histórico comercial, concentraram-se importantes investimentos de infra-estrutura. 

Característica preservada até os dias atuais, com exceção do Poço da Draga, local confinado 

espacialmente e carente de saneamento básico. 

Analisando-se dados recentes de Fortaleza referentes ao atendimento de infra-estrutura 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, 2003), constata-se que a Prainha se insere 

em uma área urbanizada e consolidada38. A única exceção que ocorre é a baixa densidade 

demográfica (ver mapa 3, p. 105) que a torna subutilizada para as condições de ocupação que 

oferece. 

Villaça (2001) não foca Fortaleza em suas análises, mas a cidade retrata plenamente a 

estrutura espacial em setor circular (ver mapa 2, p. 104). O acesso ao centro da capital, dá-se, 

mais recentemente, também para o atendimento de lazer e turismo. O centro histórico, como 

                                                 
38 Segundo Resoluções 302 e 303 de 2002 do Conama - Conselho Nacional do Meio Ambiente, “Área 

Urbanizada Consolidada” define-se como: 

a) definição legal pelo poder público; 

b) existência de, no mínimo, 04 das seguintes infra-estruturas: 

- malha viária com canalizações de água pluvial; 

- rede de abastecimento de água; 

- rede de esgoto; 

- distribuição de energia elétrica e iluminação pública; 

- recolhimento de resíduos sólidos urbanos; 

- tratamento de resíduos sólidos urbanos; 

c) densidade demográfica superior a 5 mil hab/km2.  
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será visto mais adiante, não se tornou o principal atrativo, mas sim sua extensão ao mar - onde 

se encontra o Dragão do Mar - e imediações, notadamente a Praia de Iracema, atualmente já 

relativamente abandonada pela elite local, retratam esse interesse de retorno das altas camadas 

às proximidades da área central. O calçadão da Beira-Mar, para onde se deslocou a maior 

parte da elite a partir de meados do século passado, é também local para o uso de lazer da 

cidade, localizando-se ao lado leste da Praia de Iracema.  

As novas intervenções em Fortaleza apresentam ainda mais um aspecto espacial: apesar de 

pontuais e pouco consolidadas no espaço circundante, como será demonstrado no próximo 

tópico, situam-se nas continuidades do setor da alta renda. Algumas delas localizam-se nas 

extensões sudeste e leste desse setor; enquanto outras, na região litorânea central e ao longo 

da porção oeste da cidade, no outro extremo desse setor. Assim, podem-se observar duas 

regiões de Fortaleza incentivadas pelo poder público para se consolidarem como os novos 

atrativos turísticos: a orla norte, próxima ao centro histórico e a orla leste, como será visto no 

tópico. O trabalho presente desenvolverá uma análise mais aprofundada da primeira, visto que 

é o mais recente foco do governo do Estado e detém o objeto de estudo, o Centro de Arte e 

Cultura Dragão do Mar, amparado pelo aspecto cultural. 

Torna-se importante destacar na cidade que, assim como as classes altas têm acesso direto às 

imediações turísticas e de lazer, principalmente pela Avenida Washington Soares, as menos 

favorecidas, localizadas sobretudo do lado oposto da cidade (todo setor oeste), também, com 

as vias radiais (ver mapa 4, p. 106). Deve-se lembrar que, além desse acesso, as classes 

populares habitavam e ainda habitam porções do centro histórico de Fortaleza, vizinho às 

recentes intervenções da orla norte. O que se observa na cidade, dessa forma, é a atratividade 

dos novos espaços de lazer criados no litoral (sejam obras pontuais ou viárias), em que alguns, 

como o Dragão do Mar, localizam-se próximos ao centro histórico, sendo aproveitados pela 
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oferta de sistema viário oferecida para a região central, tanto para a elite como para as 

camadas mais populares.  

Essas novas obras, localizadas em pontos de atrativo turístico - seja natural ou histórico -, de 

qualquer maneira, situam-se próximas do setor de alta renda, visto que esta classe habita as 

regiões mais valorizadas da cidade, seja em relação ao aspecto natural ou mesmo próxima a 

pólos de comércio e serviço, surgidos a partir de seu deslocamento, como lembra Villaça 

(2001). Outro fator referente à acessibilidade das classes menos favorecidas nesses pontos de 

lazer é a grande quantidade de bairros populares ou mesmo favelas no município, havendo 

muitos destes dentro do setor da elite, ou da sua extensão, como o Poço da Draga, desprovido 

de saneamento e vizinho ao Dragão do Mar e à Praia de Iracema.  

Sobre este aspecto, Villaça (2001, p. 225) analisa que, de maneira geral, estas localizações 

privilegiadas das camadas populares acabam servindo principalmente de apoio ao 

subemprego. “Elas (referindo-se às camadas pobres) não podem usufruir as vantagens do 

sistema viário, cada vez mais produzido para o automóvel, o comércio e os serviços. 

Usufruem principalmente a proximidade ao subemprego”. (parênteses nosso). 

Todo esse atrativo recente voltado ao turismo e lazer está refletido na estrutura urbana de 

Fortaleza. Apesar de ser, historicamente, uma cidade caracterizada pela concentração de 

investimentos inicialmente na sua porção central e depois, na leste e sudoeste, as novas 

intervenções acabam por intensificar esta concentração espacial. Como coloca Bernal (2004, 

p. 182), referindo-se aos recentes investimentos de lazer e consumo em Fortaleza: 

Assim, as mudanças têm qualidades desiguais no território da cidade. No 

Centro, na Praia de Iracema e na Aldeota predomina a construção de grandes 

equipamentos de comércio e serviços, a exemplo dos novos mercados Central 

e São Sebastião, Centro Cultural Dragão do Mar e shoppings centers, 
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enquanto nos bairros da periferia as obras não passam de calçamento e outras 

necessidades primárias. 

O Estado, tanto o poder municipal como o estadual, associado aos empreendedores 

imobiliários, acaba por concentrar seus investimentos nestas regiões nobres de Fortaleza 

(BERNAL, 2004). De acordo com Villaça (2001), as camadas de mais alta renda controlam o 

Estado por meio de mais dois mecanismos, além da produção de infra-estrutura, colocado por 

Bernal (2004) anteriormente. São eles: localização dos aparelhos do Estado e legislação 

urbanística. Em relação ao primeiro aspecto, os três poderes estaduais encontram-se 

justamente no setor sudeste da capital, por onde a elite se deslocou: legislativo, executivo e 

judiciário situam-se, respectivamente, nos bairros Aldeota, Cambeba e Seis Bocas (ver mapa 5 

para localização dos bairros, p. 112). No que se refere à legislação urbanística, observou-se no 

tópico anterior. Esse aspecto, vinculado no trabalho ao poder municipal, evidenciou o 

interesse de controle por parte das camadas de mais alta renda com repetidas tentativas de 

valorização econômica da Prainha, propondo-se, para isso, a retirada dos moradores do Poço 

da Draga desde o Plano Diretor de 1963. 

Ainda referente à estruturação urbana e o papel do Estado capitalista, Lefebvre apresenta 

como a grande contradição no espaço urbano, o conflito entre o que chama de espaço abstrato 

e o social (LEFEBVRE apud GOTTDIENER, 1993). Segundo o autor, o espaço abstrato, 

caracterizado como homogêneo, fragmentado e hierárquico, seria aquele produzido pelo 

Estado e pelas classes capitalistas, que dominam o espaço social, representado por todas as 

outras relações sociais (ou todas as outras classes sociais). Este espaço social estaria, então, 

cada vez mais estruturado em formas de guetos, desarticulados. Assim, como levantado por 

Villaça (2001) no parágrafo anterior, a hegemonia da classe capitalista seria “renovada através 

dessa segregação espacial e através dos efeitos da ‘força normalizadora’ da intervenção estatal 

no espaço” (LEFEBVRE apud GOTTDIENER, 1993, p. 131). De acordo com Lefebvre, a 
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“ordem espacial” produzida pelo espaço abstrato é um elemento que controla as contradições 

inerentes ao capitalismo.  

As intervenções turísticas em Fortaleza, concentradas mais recentemente na área norte 

litorânea, intensificam outra característica espacial apresentada por Lefebvre (op. cit.). O autor 

observa que, além de existir o espaço de consumo em regiões turísticas, há o consumo do 

espaço nestas, sendo o próprio espaço objeto de consumo por suas atratividades naturais. (op. 

cit.). O que será demonstrado no próximo tópico é que, assim como os diversos outros locais 

nacionais apresentados no primeiro capítulo, o poder público em Fortaleza, além de destacar 

os atrativos das belezas naturais, destacou mais recentemente o atrativo histórico e cultural ao 

espaço. Assim, o espaço é consumido por um motivo criado pelo Estado, até mesmo 

inventado, como será mostrado por Scharamm (2001) em análise das intervenções na Praia de 

Iracema.  

A partir do próximo tópico serão descritas as recentes intervenções urbanas turísticas em 

Fortaleza. Apesar de o turismo ter ganhado status de agente estruturador do solo urbano, como 

demonstrado nos Planos de Governos, buscar-se-á retratar a pontualidade dessas obras no 

espaço e suas desvinculações de outras questões urbanas e sociais, como a remoção de 

moradores e preservação histórica e ambiental. Mostrar-se-á também o Estado como 

reprodutor de intervenções muito semelhantes no que se refere, entre outros aspectos, ao 

abandono de muitas para um novo interesse em outras, marcando assim a inexistência de uma 

consolidação urbana efetiva, em um processo contínuo de criação de novos atrativos 

econômicos.  

3.2.1) As recentes intervenções urbanas  

A partir do final dos anos 80, Fortaleza começa a sofrer intensas intervenções urbanas 

marcadas pelo aspecto turístico e de lazer, concentradas na extensão da região central ao mar 
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(Prainha e Praia de Iracema) e ao longo da orla marítima da cidade (ver mapa 5). Essas 

intervenções, apesar de realizadas em um período de concorrência política entre as esferas 

estadual e municipal, somaram-se para o objetivo conjunto de dotar a capital de atrativos 

turísticos. É interessante frisar que, como coloca Gondim (2005), apesar de adversários 

durante toda a década de 90, os poderes públicos utilizavam-se juntos da mídia, retratando 

uma imagem positiva dos governantes do Estado e da capital.   

 

Mapa 5 – Município de Fortaleza com divisão de bairros e as recentes intervenções urbanas. S/ escala. Fonte: 
autor/ Fonte base: Escritório PPAU (Projeto e Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo), Fortaleza, s.d. 

 

Essa disputa política iniciou-se a partir de 1988, quando Ciro Gomes - indicado por Jereissati - 

se desligou da prefeitura de Fortaleza para concorrer ao governo do Estado, deixando o 

comando para seu vice, Juraci Magalhães (PMDB), que se tornaria, então, a principal figura 

de oposição ao poder estadual. Após o término da gestão, em 1991, Juraci elegeu seu sucessor 

Antonio Cambraia em 1992 e se reelegeu em 1996 e 2000. Suas gestões foram marcadas por 
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obras de grande impacto, como a implantação de terminais de transporte, construção de 

viadutos e criação e alargamentos de vias, ganhando grande popularidade (GONDIM, 2005). 

A partir de 2004, Luisiane Lins, do PT, assumiu a prefeitura. 

Foi nesse contexto de disputas políticas e de centralização dos investimentos que se iniciaram 

as grandes obras urbanas recentes turísticas e de lazer, algumas inacabadas até os dias atuais. 

Uma característica marcante de algumas delas é a ausência de infra-estrutura no seu entorno, 

que se mantém mesmo após a implantação das obras. Também se verifica em muitos desses 

casos, como colocado, uma tentativa de desenvolvimento de novas localidades em detrimento 

de outras, que já foram “objetos” de interesse de urbanização do poder público. Outro aspecto 

observado em muitos desses casos é a falta de diálogo na implantação com o contexto urbano 

circundante, acarretando demolições e descaracterização do sítio original. Por fim, vê-se uma 

política questionável de desapropriação de moradores originais. Assim, Fortaleza torna-se 

palco de uma sucessão de urbanizações pontuais que não se completam, não se consolidam e 

acabam por ferir o espaço urbano, empreendidas pelas duas esferas públicas. 

A primeira delas, o Beach Park, data de 1989 e localiza-se na extensão ao sul do vetor de 

crescimento da região leste, a mais recente detentora da elite, como colocado (ver mapa 5, p. 

112).  

O empreendimento, na realidade, localiza-se já no município de Aquiraz, no bairro Porto das 

Dunas39 (ver fig. 11). Esse grande equipamento privado, além de conter um parque aquático 

conhecido nacionalmente (Aqua Park), comporta local para conferências, restaurantes, loja e 

um resort, com 198 suítes.  

                                                 
39O Porto das Dunas caracteriza-se como um grande pólo imobiliário de casas de veraneio de elevado 

padrão e, atualmente, de residências também. 
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Cercado por grades e inserido em uma natureza exuberante, situa-se na faixa de praia, a 

poucos metros do mar, sendo direcionado à população de alta renda. De acordo com Rocha Jr. 

(2000, p. 95), esse projeto “segue a idéia de dividir e ‘tecnologizar’ o espaço social da praia 

para impedir a freqüência de determinados grupos sociais”. 

Verifica-se que a área de entorno do Beach Park ainda é passível de melhorias de infra-

estrutura urbana, como a pavimentação de vias e a necessidade de equipamentos urbanos (ver 

fig. 12). A algumas centenas de metros do empreendimento, encontra-se o condomínio 

Alphaville, o primeiro loteamento residencial fechado de alto padrão da região, com área total 

aproximada de 1.200.000 m2, implantado em cima de dunas. Deve-se frisar que o Beach Park 

foi o empreendimento “indutor” do crescimento urbano da área, que se consolida cada vez 

mais como pólo atrativo da população de alta renda. 

  

 

                      Fig. 11 

                                                                 Acesso ao Beach Park, localizado ao fundo.  
                                      Novembro de 2005. Fonte: autor 
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        Fig. 12 

      Residências de alto padrão em lotes fechados com pouca urbanização. Porto das Dunas, local do Beach Park.                        
                      Novembro de 2005. Fonte: autor. 

 
 
                             

O Beach Park é um exemplo de uma grande intervenção turística e de lazer que não 

consolidou de infra-estrutura sua região circundante, apesar do elevado poder econômico de 

usuários da região. Merece atenção também o fato de ter sido executado exclusivamente pelo 

e para o meio privado, apesar do recebimento de intensos recursos por parte de órgãos 

públicos, tais como o BNB (Banco do Nordeste) e o BNDES (Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social) como pode ser analisado em reportagem de jornal 

(Jornal O Povo, “Ampliação do Beach Park custa US$ 38 milhões”, de 13/09/93).  

Ainda na mesma porção leste, porém na parte superior de Fortaleza (ver mapa 5, p. 112 e fig. 

13), é interessante também constatar o caso da Praia do Futuro, conhecida nacionalmente 

pelas diversas barracas40 de lazer onde se consomem caranguejos. Iniciada sua urbanização no 

início dos anos de 1970, o bairro da praia ainda não se consolidou, sendo pouco edificado e 

não havendo nenhum centro comercial, cultural e nem mesmo posto de saúde ou delegacia. 

Alguns urbanistas justificam essa baixa ocupação formal devido à grande maresia na região. 

                                                 
40 Instaladas, inicialmente, de maneira ilegal, por serem de alvenaria e localizarem-se na faixa de praia. 
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No entanto, nas circunvizinhanças da praia se encontram elevadas quantidades de favelas (ver 

fig. 14) desprovidas de qualquer apoio do poder público e inseridas em locais de grande 

fragilidade ambiental, como dunas e orla marítima. Segundo relato de jornal: “é o exemplo de 

um bairro que não deu certo”. (Jornal O Povo, “Praia do Futuro se urbaniza sem serviços 

essenciais”, de 22/09/93). 

 

Fig. 13 
 

 
                             Trecho da Praia do Futuro. Ao fundo, a foz do rio Cocó. Sem data. 

Fonte: Panorama Cartões Postais.  
 

 

Fig. 14 
 

Titãnzinho. Ocupações próximas à Praia do Futuro. Novembro de 2005. 
Fonte: autor. 
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A Praia do Futuro é uma extensa faixa linear de 7 km de extensão. Enquanto um trecho da 

praia detém o grande público, com finais de semana movimentados; parte significativa, 

ocupada inicialmente, encontra-se abandonada, havendo uma longa extensão de variadas 

barracas sem uso e à venda próximas ao Titãnzinho. Esse exemplo também se insere em uma 

urbanização que não se consolidou, além da constatação do estímulo a um determinado trecho 

da praia, hoje o mais agitado – no qual está localizado um grande hotel do grupo Vila Galé - 

em detrimento de outro. 

O Aeroporto Internacional de Fortaleza, inaugurado pelo governo do Estado em fevereiro de 

1998, é uma das principais obras relacionadas à expansão turística do Estado e, de certa 

maneira, também se insere no contexto de abandono (nesse caso, de uma parte sua, em 

detrimento da construção de outra, mais “moderna” e de maior espaço físico). Para sua 

execução, optou-se pela construção de um novo terminal de passageiros41 na mesma área do 

antigo, aproveitando-se da pista existente. Dessa maneira, atualmente, o terminal antigo e toda 

sua infra-estrutura de apoio existente (como a via de acesso e o próprio edifício) encontram-se 

subutilizados, direcionados apenas para alguns vôos fretados. Essa opção, no entanto, segundo 

reportagem do Jornal Diário do Nordeste, foi a melhor aceita por técnicos. (Jornal Diário do 

Nordeste, “Novo Terminal foi opção mais coerente”, de 07/02/98). 

Outro local de bastante interesse por parte do poder público, agora não mais, foi o antigo 

mirante, inserido na porção mais alta do tradicional bairro Mucuripe (ver mapa 5, p. 112). 

Urbanizado pelo governo do Estado nos anos 80, que projetou uma grande praça a céu aberto 

e estimulou a vinda de restaurantes, foi muito freqüentado por turistas e moradores de 

Fortaleza até o início dos anos 90, que desfrutavam de belíssimas vistas sentados em bares e 

                                                 
41 O novo terminal do Aeroporto Pinto Martins foi desenvolvido com capacidade para atender 2,5 

milhões de passageiros por ano. Em 2003, houve movimentação de 1.703.786, incluindo-se embarque 

e desembarque. (Setur, 2005). 
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restaurantes concorridos. Atualmente, encontra-se sem mais uso de lazer, com todos os 

restaurantes descaracterizados, cercado por população crescente de baixa renda sem acesso a 

saneamento básico (ver figs. 15 e 16). 

 

           
                       Fig. 15 

 
                                                                                                                    Mirante.  Bares fechados. Maio de 2006. 

                      Fonte: autor 

 

Fig. 16 
 

Um dos acessos ao Mirante.  Novembro de 2005. 
Fonte: autor 
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Atualmente, duas grandes obras litorâneas, paralisadas por questões jurídicas, destacam-se 

como principais intervenções viárias vinculadas ao turismo e lazer em Fortaleza, cada uma 

integrante de uma esfera pública: o projeto Costa Oeste, de autoria do governo do Estado e a 

Ponte sobre o Rio Cocó, sob encargo da prefeitura (ver mapa 5, p. 112). Ambas, ironicamente, 

sofreram atrasos por conflitos entre os dois poderes: a gestão peemedebista de Magalhães 

embargou o projeto alegando a falta de licenciamento ambiental, seguido pela atual gestão; 

enquanto que o governo do Estado declarou ausência de respaldo ambiental para dar 

continuidade às obras da ponte. (Jornal Diário do Nordeste, “Prefeitura de Fortaleza embarga 

obra do projeto Costa Oeste”, de 06/08/05).  

O projeto Costa Oeste, iniciado em 1995, e com as obras paradas atualmente, torna-se de 

considerável importância no estudo, visto que é também uma obra do poder estadual e enfoca 

o setor litorâneo mais pobre de Fortaleza, oposto à porção leste. Consiste na execução de uma 

extensa “via paisagística” entre proximidades da área central e a ponte que liga Fortaleza ao 

município de Caucaia, atingindo uma extensão de mais de 5 km.  

Essa via atravessará os bairros populares de Moura Brasil, Pirambu, Cristo Redentor e Barra 

do Ceará, caracterizados, como já colocado, como alguns dos mais pobres e comprometidos 

ambientalmente de Fortaleza.  

Como amparo a dotação de infra-estrutura turística, propondo-se criar uma via expressa ao 

litoral oeste do Estado - onde se encontram praias bastante turísticas, como Cumbuco e 

Jericoacoara e também o novo porto -, este projeto deve retirar pelo menos 1.500 famílias da 

região (Jornal Diário do Nordeste, “Prefeitura de Fortaleza embarga obra do projeto Costa 

Oeste”, de 06/08/05). 

A obra foi dividida em três trechos para execução: trecho I, na Barra do Ceará; trecho II, 

bairro Cristo Redentor e trecho III, Pirambu (ver fig. 17). O primeiro trecho (I), após o 
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embargo da prefeitura, não foi concluído e os outros, tampouco iniciados (ver fig. 18). 

Documento recente da Secretaria de Desenvolvimento Local e Regional (GOVERNO DO 

ESTADO DO CEARÁ, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONAL, 

2006) responsável pela obra, caracteriza-a, primeiramente, como um projeto social para a 

população local, não enquadrando o turismo como um dos objetivos:  

um projeto de inclusão social e de requalificação urbana e ambiental, 

resultando no reassentamento das famílias residentes em áreas de risco 

dotados de toda infra-estrutura e serviços públicos, na urbanização da orla 

marítima e na realização de trabalhos sociais com as famílias beneficiadas 

diretamente pelo projeto (ibid., 2006, s.p.). 

 

 
 

Fig. 17 
 

 
Bairro Barra do Ceará. Ao fundo, ocupações na duna. Novembro de 2005. 

Fonte: autor.  
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Fig. 18 
 

Trecho I do Projeto Costa Oeste. Foto retrata o local onde as obras estão                      
paradas atualmente. Bairro Barra do Ceará.  Maio de 2006. 

Fonte: autor. 
 

Ainda segundo o mesmo documento, está incluída a construção de um espaço de lazer com 

quadra e pista de skate na Barra do Ceará, 57 barracas de praia “padronizadas”, ciclovia 

acompanhando a avenida, equipamentos comunitários para a associação dos barraqueiros e 

cooperativa de pescadores, além de duas mil unidades habitacionais, em oito conjuntos. O 

valor total, de 60,2 milhões de reais, seria advindo, na sua maior parte, do tesouro do Estado 

(40,3 milhões) e de financiamento da Caixa Econômica Federal (19,9 milhões). (ibid., 2006). 

De acordo com a Secretaria do Desenvolvimento Local e Regional do Estado (SDLR), em 

artigo de jornal, foram construídos, até a data do artigo, seis conjuntos habitacionais “na 

região” e 828 unidades habitacionais, além de 408 indenizações, totalizando um gasto de 12,6 

milhões de reais (Jornal Diário do Nordeste, “Prefeitura de Fortaleza embarga obra do projeto 

Costa Oeste”, de 06/08/05).  

Há muitas críticas quanto ao processo de implantação deste projeto, notadamente no que se 

refere à remoção da população. No entanto, não há elementos suficientes neste trabalho para 
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se fazer uma análise aprofundada. O que se verificou, em levantamento de reportagens, foram 

pareceres contrários ao projeto, elaborados pelo IAB/CE: “uma via urbana não existe apenas 

para possibilitar a circulação de veículos, mas para garantir acessibilidade entre as funções de 

morar, trabalhar e recriar”. (Joaquim Cartaxo, presidente da IAB/CE no período, em 

reportagem ao Jornal O Povo, “IAB dá parecer contrário ao projeto Costa Oeste”, de 

30/07/1998). De acordo com a mesma reportagem, documento do IAB/CE colocava: “várias 

obras realizadas pelo poder público e iniciativa privada em Fortaleza desencadearam 

processos de requalificação urbana nas suas circunvizinhanças, sem os devidos estudos 

necessários para amenizar os prejuízos urbanos”. Dentre essas obras, foram citados, além do 

projeto, o novo aeroporto internacional, a ponte sobre o rio Ceará, a reforma da ponte metálica 

e o principal objeto de estudo deste trabalho, o Centro Dragão do Mar.  

Vale frisar que a reportagem data de 1998 e que agora, após 8 anos e as críticas recebidas, o 

Estado apresenta-se com objetivos direcionados a uma política social e não mais viária e 

turística. Outro aspecto interessante de se observar são os locais dos conjuntos habitacionais: 

com exceção de um, todos se inserem a grandes distâncias das áreas originais (ver fig. 19).    

 

Fig. 19 - Projeto Costa Oeste e os locais (círculo azul) dos Conjuntos Habitacionais.  
 

Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Local e Regional (SDLR), Governo do Estado, 2006. S/ escala. 
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Reportagem atual, apesar deste discurso do governo voltado à política social, define da 

seguinte maneira o projeto: “a idéia é explorar o potencial de massificação do turismo em uma 

área hoje cercada de favelas e comunidades pobres, mas que está entre as regiões com maior 

riqueza natural da capital cearense”. (Jornal O Povo, “Novo caminho para o litoral”, p. 21, 

28/05/06). Bernal (2004, p. 174 e 175) qualifica-o de forma semelhante: “Esta revitalização da 

costa oeste será um atrativo para o capital imobiliário e turístico, que já conta com a saída de 

sua população para áreas mais distantes, desprovidas de infra-estrutura, serviços e 

equipamentos coletivos, para dar lugar à reabilitação do bairro com vista para o mar”.  

A atual gestão municipal se recusa a dar continuidade e apoio ao projeto. Há, inclusive, um 

pré-projeto para a área, denominado Vila do Mar. Diferente do Costa Oeste, não haveria mais 

uma grande avenida atravessando os bairros e seriam construídos núcleos habitacionais 

horizontais com aspecto de vila de pescadores e equipamentos de apoio para os habitantes 

locais. “A prefeitura concorda com a reurbanização da área, mas não com a criação de uma 

avenida, nem em levar para a área do grande Pirambu a estrutura de corredor turístico 

semelhante à hoje existente na Beira-Mar” (Jornal O Povo, “Novo caminho para o litoral”, p. 

21, 28/05/06). 

O outro projeto viário, uma ponte sobre o rio Cocó, também causa questionamentos quanto à 

sua realização, visto que irá transpor a região da foz do rio, em um local que preserva as 

melhores condições naturais da cidade. O projeto, de autoria da gestão anterior (Juraci 

Magalhães), encontra-se atualmente parado, sem previsão para continuidade. No entanto, 

todos os pilares de sustentação já estão implantados (ver fig. 20). 
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                                             Fig. 20 

                                                                                  Ponte sobre a foz do rio Cocó. Construção parada atualmente.  
                                                                                                                             Novembro de 2005. 
                                                                             Fonte: autor 

 

O rio Cocó é o principal recurso hídrico da cidade. Sua bacia hidrográfica contém 

aproximadamente 60% de toda a área de Fortaleza e detém a maior variedade de espécies de 

fauna e flora do município (PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, INVENTÁRIO 

AMBIENTAL, 2003). Esse recurso acaba por criar uma barreira natural de preservação 

ambiental, em que um trecho significativo da porção ao sul da cidade mantém-se com acesso 

restrito. A ponte terá a função de dar continuidade ao eixo viário litorâneo da faixa leste de 

Fortaleza, atingindo a região do Beach Park. Atualmente, para se acessar essa porção litorânea 

de Fortaleza, é necessário o deslocamento pela Avenida Washington Soares (ver mapa 4, p. 

106). 

Ambas as obras, caso concluídas, deverão trazer mudanças socioespaciais significativas. 

Enquanto o Projeto Costa Oeste irá interferir em uma área com alta densidade demográfica e 

profundamente pobre, a ponte sobre o rio intervirá na porção menos ocupada de Fortaleza, 

ainda preservada e onde se verifica a presença crescente de população de alta renda.  
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No mesmo período de início das obras do projeto Estadual Costa Oeste, a prefeitura lançava 

um edital para a execução de uma ponte sobre o Rio Ceará, ligando Fortaleza ao município de 

Caucaia, possibilitando, assim, uma rota litorânea para o oeste do Estado (ver mapa 5, p. 112 e 

fig. 21).   

             
 
  

Fig. 21  
 

Ao fundo, ponte sobre o rio Ceará.Vista do bairro Barra do Ceará. Novembro de 2005.                      
Fonte: autor 

 

 

A implantação desta ponte deu-se sob muitas críticas por parte das populações próximas, visto 

que se iniciou a cobrança de um pedágio destinado à empresa concessionária. Sua inauguração 

oficial ocorreu apenas no final de 1997, sem diversos equipamentos prometidos, como 

elementos de segurança e ciclovia. Reportagem de jornal também questionou a falta de um 

planejamento integrado entre os municípios de Caucaia e Fortaleza: “do outro lado da ponte, 

em Caucaia, pode-se observar a primeira ‘obra social’ decorrente do projeto: uma favela”. 

(Jornal Diário do Nordeste, “Desordem urbana cerca a ponte sobre o Rio Ceará”, de 

14/09/97). Do lado de Fortaleza, o bairro Barra do Ceará, um dos mais pobres da capital 

cearense.  
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É interessante observar, neste exemplo, a associação entre as duas esferas públicas 

“concorrentes” para dinamizar o turismo para o oeste do Estado, o setor priorizado pelo 

programa turístico Prodetur (ver primeiro capítulo).  

Ao longo da década de 90 e início dos anos 2000, a Prainha e sua vizinha Praia de Iracema 

também sofreriam diversas intervenções urbanas por parte dos governos públicos. Dentre elas 

estaria a construção do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura na Prainha, a de maior 

envergadura na cidade (ver mapa 5, p. 112). Esta iniciativa, apesar de justificada como 

“revitalizadora” da área central, deve ser entendida muito mais como uma obra associada às 

intervenções de lazer que ocorriam na vizinha Praia de Iracema. Estas intervenções serão 

discutidas no tópico seguinte, com exceção do Centro Dragão do Mar, mais bem analisado no 

próximo capítulo. 

De qualquer maneira, vale destacar aqui que a Praia de Iracema é, atualmente, o principal 

exemplo desse processo de “abandono” do poder público em detrimento de outro espaço (ver 

fig. 22). Seu mais novo vizinho, o Centro Dragão do Mar, é o grande atrativo, sendo mantido 

com elevados valores mensais42. Muitos bares antigos saíram da Praia de Iracema, como o 

histórico ”Cais Bar”, que foi deslocado para adjacências da Av. Washington Soares, região 

leste. Um outro exemplo é o fechamento do restaurante do Casarão Estoril, edificação 

construída em 1920 - nos anos 40 foi sede de um cassino para soldados norte-americanos - e 

transformada em Centro Cultural pela Prefeitura, em meados da década de 90. Segundo relato 

do jornal Diário do Nordeste:  

O motivo principal do fechamento é a falta de clientes, que não querem se 

aventurar entre prostituição, proliferação de drogas e criminalidade [...]. 

Outros problemas de infra-estrutura do bairro, como as calçadas esburacadas 

                                                 
42 Sobre este aspecto, ver tópico 4.2. 
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e danificadas pela ‘ressaca’ do mar, também afastam fortalezenses (Jornal 

Diário do Nordeste, “Restaurante Estoril fecha as portas”, de 14/11/05). 

 

 

Fig. 22 
 

Calçadão da Praia de Iracema com os equipamentos                      
urbanos sem manutenção e alguns bares fechados. Novembro de 2005.   

Fonte: autor 

 

3.2.2) A Prainha e a Praia de Iracema 

No mesmo período de implantação das diversas obras descritas anteriormente voltadas ao 

turismo e lazer na cidade, a Prainha e, principalmente sua vizinha Praia de Iracema, ganham 

especial destaque. Diferentemente dos outros projetos, muito mais vinculados ao binômio 

“praia e sol”, com enfoque nas estruturas viárias, a maioria das intervenções realizadas nestas 

regiões associaram-se a um novo tipo de turismo: amparado no aspecto histórico e cultural. Se 

questionáveis no que se refere à política cultural, notadamente nos aspectos vinculados ao 

patrimônio histórico, será demonstrado a seguir que, urbanisticamente, também ocorreram de 

maneira fragmentada, superficial e até mesmo agressiva ao contexto circundante. 
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Em dezembro de 1991, inicia-se o projeto do Calçadão da Praia de Iracema (ver mapa 5, p. 

112), indutor das transformações urbanas da região, sob encargo da prefeitura. Inaugurado por 

completo apenas em 1994, correspondeu a um novo tratamento paisagístico na faixa de praia 

entre a Ponte dos Ingleses e a Avenida Aquidabã, estabelecendo ligação com a Avenida Beira-

Mar (ver fig. 23). Em entrevista ao jornal O Povo, o então prefeito Juraci Magalhães 

apresentou sua justificativa: “A Praia de Iracema mereceu uma atenção especial, pela sua 

importância cultural e histórica. A intenção é modernizar sem descaracterizar [...]. O Ceará, e 

principalmente Fortaleza, é uma terra com vocação nítida para a indústria turística” (Jornal O 

Povo, Caderno Especial “Praia de Iracema”, de 30/05/92). 

 

Fig. 23 
 

 
Bares e restaurantes na Praia de Iracema. Ao fundo, Ponte dos Ingleses. Sem data. 

 Fonte: Cartão Postal. Foto: sem autor 

   

Segundo arquiteto entrevistado em reportagem local de mesmo período, o calçadão foi 

construído sem maiores consultas com a população. Não se elaborou um concurso público - a 

obra foi feita pelo departamento de obras da prefeitura - e não houve discussão (Jornal O 

Povo, “Arquiteto questiona urbanização”, de 17/03/92).   
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Como complemento desta obra, a prefeitura apresentava projeto de prolongamento do 

calçadão até o Poço da Draga. Propunha-se nitidamente uma brusca transformação espacial: 

“a construção de edifícios de apartamentos, de escritórios e de garagens, hotelaria, áreas de 

lazer, shopping center, casas noturnas e habitação” (Jornal O Povo, “Começam em 1995 

serviços de prolongamento da urbanização da Praia de Iracema até o Estaleiro”, de 25/09/94).  

O interesse era de estender a grande faixa turística e de lazer criada com o calçadão, que se 

ligava à Beira-Mar. Este complemento, no entanto, não se efetivou.  

No ano de 1992, Juraci Magalhães inaugurava a “nova” Av. Monsenhor Tabosa, paralela ao 

calçadão algumas quadras acima e localizada atualmente entre a entrada principal do Dragão 

do Mar e o bairro de Aldeota (ver fig. 24). Esta “nova” Avenida, caracterizada (ainda hoje) 

por diversas lojas de calçados e confecções e um pouco de artesanato, foi comparada, no 

período, à Copacabana: “A nova Monsenhor Tabosa vai existir como símbolo marcante de 

Fortaleza, a exemplo de Copacabana, no Rio de Janeiro” (Jornal O Povo, Caderno Especial “O 

Povo nos Bairros”, de 18/12/1992).  

 

Fig. 24 
 

Comércio e serviço na Avenida Monsenhor Tabosa. Ao lado esquerdo, Seminário da Prainha.                       
Maio de 2006. 

Fonte: autor. 
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Ainda de acordo com a mesma reportagem, segundo o diretor da Empresa Municipal de 

Urbanização (Emlurb) no período, estas reformas visaram a “implementar uma melhor infra-

estrutura para aumentar o fluxo turístico e desenvolvimento do setor de moda”. Dentre 

algumas dessas reformas, a implantação de um calçadão, estacionamentos ao longo da via, a 

plantação de 150 carnaúbas e nova iluminação. 

Nesse mesmo ano, a prefeitura ainda reforma a Praça do Ferreira, localizada na região central 

e símbolo histórico de sociabilidade no município. O autor do projeto, Fausto Nilo - o mesmo 

que projetaria o Dragão do Mar - apresenta, como referência para a reforma, experiências 

internacionais, como Potzdamerplatz, em Berlim (Jornal O Povo, Caderno “Ação Novo 

Centro”, de 06/01/02). Poucos anos antes, por iniciativa do governo do Estado, o Teatro José 

de Alencar, localizado na praça - também reformada - de mesmo nome vizinha a oeste da 

Praça do Ferreira, começava a ser restaurado pela Secretaria de Cultura. Essas intervenções 

constituíram-se como alguns dos principais marcos de preservação do patrimônio histórico no 

centro de Fortaleza. 

O início da década de 90, marcado pelas intervenções no calçadão, representa também um 

período de maior atração da região da Prainha, vizinha à Praia de Iracema, por parte de uma 

classe média intelectualizada, que justamente “fugia” do lazer e cultura “institucionalizados” 

do calçadão, como atesta reportagem do Jornal O Povo: “A pacata Rua Dragão do Mar, 

escondida entre velhos casarões e calçadas pouco iluminadas, foi elevada à condição de novo 

point etílico-cultural de Fortaleza” (Jornal O Povo, “Freqüentadores fogem do rebuliço do 

calçadão e descobrem novos points entre os velhos casarões”, de 03/04/93). 

Este novo point refere-se a dois novos bares abertos na Rua Dragão do Mar: Coração Materno 

e Besame Mucho, freqüentados principalmente por artistas e intelectuais (GONDIM, 2005) e 

atualmente fechados. Além disso, alguns artistas instalam-se nos antigos galpões e armazéns 
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para utilizá-los como ateliês, localizados naquela rua e na vizinha José Avelino. “Quem passa 

pela rua não imagina que ela respire arte. O sol traz dezenas de caminhões que transportam 

mercadorias para seus armazéns. Mas seus casarões antigos também abrigam ateliês de quem 

precisa de muita tranqüilidade para trabalhar” (Jornal O Povo, “Freqüentadores fogem do 

rebuliço do calçadão e descobrem novos points entre os velhos casarões”, de 03/04/93). 

Esta mesma reportagem, de Abril de 1993, ainda apresentaria um dado interessante: publica-

se o interesse do então secretário de Cultura do Estado, Paulo Linhares, em transformá-la em 

um “pólo cultural” com teatro, cinema e museu no antigo casarão das empresas Boris, além de 

um espaço para uma escola de circo infantil.   

Vale frisar, no entanto, que, apesar desta atração artística, a Prainha permanecia com seu 

caráter de área comercial atacadista e ainda vazia, com diversos galpões abandonados, além de 

alguns prostíbulos (GONDIM, 2005). 

Em 1994, mesmo ano de inauguração do Calçadão da Praia de Iracema, o governo do Estado 

executa obras de reforma da Ponte dos Ingleses, construída na década de 1920 (ver mapa 5, p. 

112). O projeto foi de autoria de Fausto Nilo e Delberg Ponce de Leon - os mesmos autores do 

Centro Cultural Dragão do Mar -, que implantaram quiosques voltados aos serviços turístico e 

de lazer, com posto de informações, sorveteria e venda de artesanato (ver fig. 23, p. 128).  

Ainda em 1994, a prefeitura inicia a restauração do edifício Estoril na Praia de Iracema, 

atualmente fechado, como colocado em páginas anteriores, que desabara em conseqüência de 

fortes chuvas. Com a reforma, o edifício foi transformado em Centro Cultural da Prefeitura e 

também em restaurante, tendo sido tombado pelo poder municipal, um ano antes.  

Durante a década de 90, no bojo dos incentivos dos poderes públicos na Praia de Iracema, são 

inaugurados ali diversos bares e restaurantes, notadamente nas quadras próximas à beira-mar. 
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Uma das grandes críticas desenvolvidas por Scharamm (2001) em seu estudo refere-se à busca 

de um tipo de memória - associada à cultura e boemia - que obscurece a existência de outros 

grupos, além de se criar uma arquitetura de cenário para representar um passado inexistente 

para a área. “A partir do uso conveniente de referenciais passados, pode-se afirmar que, para 

legitimar a nova ordem, houve a institucionalização de uma memória [...]” (SCHARAMM, 

2001, p. 96). Scharamm (Ibid., p. 102) expõe: “Na falta de evidências para apoiar a condição 

de área ‘tradicional’, são inventadas tradições para a Praia de Iracema”. A autora descreve 

variadas transformações físicas do casario após os novos usos para bares, sempre relacionados 

a este passado criado. “Ao casario original, sobrepuseram-se através de reformas ou novos 

prédios, cópias desfiguradas, buscando remeter a um passado mitificado, inspiradas em 

modelos exógenos, sem vínculos com aquele lugar, remetendo a um ‘mundo da fantasia’” 

(Ibid., p. 103).    

A lei municipal regulamentando o uso e ocupação do solo (LUOS) na região é de extrema 

relevância para uma melhor compreensão da crítica de Scharamm. Aprovada em 1995 - Lei n. 

7814, de 30/10/1995 - em complemento ao Plano Diretor de 1992 -, priorizou a Praia de 

Iracema como local histórico e desconsiderou totalmente sua vizinha Prainha, região mais 

antiga que aquela.  

A lei, ainda em vigor, dividiu o bairro em três áreas com diretrizes distintas (ver mapa 6):  

• Setor 1: porção oeste do bairro. Região onde se encontra o Centro Dragão do Mar, seu 

entorno próximo e o Poço da Draga (antiga Prainha). Setor definido como Área de 

Revitalização Urbana, permitindo que as construções existentes sejam substituídas por 

edifícios de até 48 metros de altura (aproximadamente 16 pavimentos), com incentivo aos 

usos “Habitacional, Cultural, de lazer e de Hotelaria” (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

FORTALEZA, 1995, p. 3);  
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• Setor 2: localizado entre a Ponte dos Ingleses e a Igreja de São Pedro, ao longo da Rua dos 

Tabajaras - paralela à praia - e imediações. Foi definido como Área de Preservação 

Urbana, mantendo as edificações do calçadão da Praia de Iracema, buscando-se a 

“manutenção do ambiente, no tocante ao parcelamento do solo, à volumetria e às 

características das edificações e às relações entre o espaço edificado e o espaço não 

edificado” (ibid., 1995, p. 3). Neste setor, a altura máxima da edificação restringiu-se a 

10,5 metros; 

• Setor 3: situado ao norte da Av. Historiador Raimundo Girão - paralela à praia - até a rua 

Idelfonso Albano, foi qualificado como Área de Renovação Urbana, sendo incentivados os 

usos habitacional e de hotelaria. A lei, no entanto, não define os conceitos de renovação e 

revitalização. Assim como no setor 1, foi permitida a construção de edifícios de até 48 

metros. 

 

Mapa 6 – Lei de Uso e Ocupação do Solo (LUOS) vigente da região em estudo  
Fonte: Costa, 2003. S/ Escala. 
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O índice de aproveitamento básico foi estipulado em 1 para os três setores. Porém, nos setores 

1 e 3, foi definida a possibilidade de chegar ao índice 2 (índice máximo), mediante outorga 

onerosa43, visando a estimular, assim, a verticalização destes locais.   

Esta lei, elaborada no período de consolidação da Praia de Iracema como pólo turístico e de 

lazer, busca justamente intensificar esta “função” na Praia, definindo-a como Área de 

Preservação (setor 2) e, desse modo, salvaguardando a região. Já na porção mais antiga da 

cidade (setor 1), a preservação não é enfocada, havendo a permissividade para usos 

diversificados e bastante verticalizados, buscando incentivar a valorização imobiliária. Neste 

setor, a preservação restringiu-se apenas a edificações pontuais, como a antiga Alfândega e o 

edifício Boris.  

O que se pode observar pela lei é a intenção de transformar bruscamente a área onde se 

implantaria, alguns anos depois, o Dragão do Mar, não priorizando as antigas edificações 

existentes. Costa (2003, p. 100) coloca: “[...] a lei ignora o valor das edificações do setor 01 

como registro histórico das atividades do antigo porto e como patrimônio cultural da cidade. 

Valoriza apenas as edificações próximas ao calçadão da Praia de Iracema (setor 02)”. 

Também é importante lembrar que, apesar de inaugurado em 1999, o Dragão do Mar já 

“existia” como projeto apresentado à população desde o final de 1994, um ano antes da lei 

municipal. 

Duas questões interessantes podem ser levantadas ao se comparar a lei municipal n. 7814 e a 

implantação do Dragão do Mar. A lei municipal serviu de amparo à construção do Centro, 

                                                 
43 Índice de Aproveitamento (I.A.), ou Coeficiente de Aproveitamento, corresponde à relação da área 

construída com a área do terreno. I.A. básico é o índice máximo possível permitido para construção, 

sem necessidade de outorga onerosa. A partir deste índice, é possível chegar ao I.A. máximo (no caso 

dos setores em estudo, foi de 2) em locais determinados pela lei, mediante pagamento ao poder 

municipal (Outorga Onerosa). 
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visto que priorizava o uso cultural e de lazer na região, apesar de estimular também a 

verticalização. A segunda questão é o aspecto contraditório que esta comparação implica: 

enquanto a lei incentivava a revitalização e consequentemente a substituição de edificações 

antigas, o projeto do Dragão do Mar, junto com o Cores da Cidade44, buscou justamente a 

preservação de diversas edificações antigas no entorno, mesmo que de maneira superficial. 

No final de 1997, a prefeitura inaugura o novo Mercado Central, um edifício voltado à 

comercialização de produtos regionais e bastante freqüentado por turistas. O Mercado 

constituiu-se na intervenção a oeste da região da Prainha, próximo à Catedral da Sé, a duas 

quadras do Dragão do Mar e mais distante da Praia de Iracema (ver mapa 5, p. 112).  

A construção do Mercado ocorreu em local bastante questionável no que se refere ao 

patrimônio histórico. Apesar de se amparar no fomento à cultura regional, com a venda de 

produtos típicos, a prefeitura derrubou diversas edificações seculares - uma delas, residência 

onde morou desde um ano de idade D. Hélder Câmara -, visto que o equipamento implanta-se 

na margem esquerda do riacho Pajeú, área das primeiras ocupações no município, visualizada 

no traçado urbano proposto por Silva Paulet (ver fig. 1, p. 87). 

Segundo Christiano Câmara45 - sobrinho de D. Hélder -, conhecido pesquisador local e 

morador desde a infância de uma residência que faz fundos ao Mercado, não houve 

mobilização da população e nem diálogo com a prefeitura, apesar das solicitações dos 

familiares, ocorrendo-se assim, a descaracterização histórica do local (ver figs. 25 e 26). 

 

                                                 
44 Este projeto será mais bem discutido no tópico 4.1. 
45 Em entrevista concedida ao autor, em 29 de Maio de 2006. 
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Fig. 25 
 

Mercado Central. Ao lado, riacho Pajeú. Ao fundo, Igreja da Sé. Maio de 2006.   
Fonte: autor 

 
 

 

Fig. 26 
 

Vista para o centro de Fortaleza. Abaixo, à esquerda, antigas residências seculares demolidas para a construção 
do Mercado Central. No centro, abaixo, local do antigo Forte. Sem data.                    

Fonte: MIS de Fortaleza. Autor: desconhecido 
 
 
 
 

Em 1999, seria inaugurado na Prainha, por iniciativa do governo do Estado, o Centro Cultural 

Dragão do Mar, a grande obra de destaque em toda a região e em Fortaleza, apresentado à 

população desde 1994, na gestão de Ciro Gomes. Em complemento à implantação do Dragão 
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do Mar, o governo do Estado reinaugurava, três anos depois, a Biblioteca Pública Estadual, 

ligada fisicamente ao Centro Cultural e existente no local desde 1975 (ver fig. 27). 

 

 

Fig. 27 
 

Biblioteca Estadual. Detalhe da ligação com o Dragão do Mar. Maio de 2006. 
Fonte: autor 

 

3.3) Considerações do capítulo 

Procurou-se refletir neste capítulo sobre o contexto urbano no qual o Dragão do Mar seria 

inserido, notadamente em uma compreensão histórica da região da Prainha, da estrutura 

urbana de Fortaleza e das recentes intervenções empreendidas pelos poderes públicos. Depois 

de apresentados, no segundo capítulo, os discursos e dados estatísticos econômicos e sociais, a 

análise direcionou-se para o reflexo urbano desta política adotada. Buscou-se demonstrar que 

todas as recentes intervenções discutidas foram implantadas de maneira questionável quanto 

uma efetiva consolidação e estruturação do espaço urbano. Não houve um plano ou programa 
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integrado ou associado a estes projetos, caracterizados como isolados, pontuais e, de maneira 

geral, agressivos ao meio social e ambiental. 

O turismo, caracterizado ao longo dos Planos de Governos como agente “estruturador do 

espaço urbano” reflete-se no território municipal por meio das citadas intervenções pontuais, 

econômica e espacialmente concentradas.  

A cidade de Fortaleza, como demonstrado, apresenta problemas sociais latentes intensificados 

com sua histórica dicotomia entre as porções oeste/sudoeste e leste/sudeste; e o Dragão do 

Mar, a mais recente destas intervenções, insere-se justamente nesta transição, próximo à Praia 

de Iracema, último foco, antes dele, dos investimentos públicos voltados ao turismo e lazer no 

município.  

Buscou-se demonstrar que todas as recentes intervenções urbanas analisadas integram uma 

dinâmica urbana pouco consolidada e estruturada, em um processo contínuo em busca de 

novas implantações pontuais atrativas turisticamente em detrimento da falta de manutenção 

das anteriores. Como se procurou apresentar, o local de implantação do equipamento em 

estudo, apesar de ponto histórico da cidade, é respaldado por uma legislação voltada ao 

estímulo imobiliário, na qual se prioriza a “revitalização” urbana, permitindo-se gabaritos de 

até 16 pavimentos, apesar de se situar na região mais antiga da cidade. Além disso, verificou-

se que o Poço da Draga é objeto de interesse de transformação urbana desde a década de 60, 

quando já se propunha a construção de um centro de eventos, feiras e exposições em seu 

lugar. Idéia retomada atualmente, como se verá posteriormente neste trabalho. No próximo 

capítulo, estes aspectos serão mais bem aprofundados, quando se desenvolverá a analise 

urbanística atual da área. 

No quarto e último capítulo deste trabalho, o estudo será direcionado ao Dragão do Mar, 

caracterizado, no aspecto urbanístico local, como a última e expressiva intervenção urbana. 
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Buscar-se-á uma reflexão sobre seus aspectos cultural e urbanístico, este último, pela sua 

implantação e os novos projetos urbanos associados ao equipamento nas imediações, como o 

Centro Multifuncional de Eventos e Feiras e o Centro Cultural da Caixa. A discussão do 

aspecto cultural estará vinculada a uma descrição sobre o tipo de atividade oferecida pelo 

espaço e seu público freqüentador. Para complemento e subsídio, o tópico 4.3 deste trabalho 

abordará esses dois aspectos nos principais estudos acadêmicos referentes ao Dragão do Mar e 

suas leituras e reflexões a seu respeito.  
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4) O CENTRO DRAGÃO DO MAR DE ARTE E CULTURA: INSERÇÃO URBANA E 

FUNCIONAMENTO  

4.1) Implementação 

Em 1993, por iniciativa da Secult, foi feita uma concorrência pública envolvendo os cinco 

maiores escritórios do município de Fortaleza, convidados por uma Carta-Convite, que 

estabelecia:  

[...] a reordenação física e revitalização de parte do setor urbano 

compreendido entre a avenida Leste Oeste (Praça Cristo Redentor), Rua 

Boris, Rua Almirante Jaceguay e Avenida Almirante Barroso, com área 

aproximada de 16.500 m2 tendo como foco de irradiação programática o 

‘Centro de Cultura do Estado do Ceará’ e como conseqüência contextual o 

uso de áreas livres com atividades de lazer (GOVERNO DO ESTADO DO 

CEARÁ, CARTA-CONVITE, 1993, s.p.). 

Eram propostos ainda como equipamentos: ponte cultural, auditório para shows e 

conferências, salão de exposições com áreas de administração, livraria, sala de vídeo, 

cafeteria, três salas de cinema e oficinas de artes. Incluía-se também, de acordo com o anexo 

II do edital, “a adaptação da ‘Ponte Metálica’ como equipamento paisagístico de uso público” 

(ibid., 1993, s.p.). 

Em entrevista concedida ao autor, Paulo Linhares justifica a escolha do local para a 

implantação do Dragão do Mar, enfocando a falta de acordo (primeiro com os militares e 

depois com o proprietário do Edifício Boris, vizinho ao Dragão do Mar. Ver fig. 28) para 

edificar o espaço proposto: 

Eu pensava em fazer no forte de Nossa Senhora da Assunção. Aí eu fiquei 

tentando negociar isso. [...] Mas deu confusão e ficou naquele impasse. [...] 
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(De qualquer maneira) Era ali no entorno [...] porque nasceu a cidade [...] E 

aí eu fiquei pensando naquele equipamento do Boris [...] e tanto que na 

licitação eu pedi um projeto que partisse dali. Quando apareceu na licitação o 

projeto do Fausto, eu me convenci que realmente deveria ser uma coisa que 

integrasse o novo com o velho. E eu já tinha tentado negociar com o cara lá e 

ele é muito complicado (referindo-se ao dono do edifício Boris). Uma hora 

ele dizia que vendia, outra hora que não. [...] Aí o Fausto disse ‘não, vamos 

deixar isso de lado’ [...]. Aí partimos daquele prédio46 para começar a 

construção do Dragão do Mar. (Paulo Linhares, em entrevista concedida ao 

autor, em 21 de Novembro de 2005). 

 
 

 
 
 

Fig. 28 
 

Edifício com mirante, antiga sede da empresa dos irmãos Boris. No meio, em laranja, atual galeria do Tota 
(existente anterior ao Dragão) e à esquerda, atual galpão do Sesc (ainda com pouco funcionamento). Os edifícios 

sofreram a intervenção do Projeto Cores da Cidade Foto tirada do Dragão do Mar. Maio de 2006. 
Fonte: Autor  

                                                 
46 O “prédio” citado por Linhares era um edifício sem uso de uma antiga Secretaria do Estado.  
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Linhares enfatiza a inexistência de um passado colonial cearense, que mereça ser 

reverenciado, justificando, de certa maneira, sua proposta de inserção de equipamentos 

culturais novos, em “complemento” aos antigos: 

A cidade era tratada como se ela fosse colonial. E eu sempre disse: ‘essa 

cidade não é colonial, ela não tem passado colonial’ [...] É uma coisa que não 

existe [...] É o discurso da perda. [...] Eu acho que a gente tem que preservar, 

tem umas coisas importantes, essa coisa eclética, mas eu acho que, pelo 

contrário, tem um déficit de construções, de estrutura que desse unidade ao 

centro e condições da gente recuperar o centro do ponto de vista de 

convivência com esses equipamentos novos e o que tem de antigo. (Paulo 

Linhares, em entrevista concedida ao autor, em 21 de Novembro de 2005). 

Essa justificativa, no entanto, torna-se de certo modo contraditória, uma vez que os dois 

edifícios analisados para receber o Centro Dragão do Mar, depois desconsiderados, possuem 

forte caráter histórico.  

O Forte de Nossa Senhora da Assunção é o primeiro marco de ocupação territorial de 

Fortaleza e o Edifício Boris foi sede da empresa comercial dos irmãos Boris, fundada em 

Fortaleza em 1868. O Dragão do Mar implantou-se, assim, vizinho ao edifício Boris e 

próximo a algumas quadras do Forte (ver fig. 29).  
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Fig. 29 - Dragão do Mar e equipamentos circundantes.                                                                            
Fonte: autor. Fonte base: Google Earth, 2005. Acesso em Junho de 2005. S/ escala 

 

 

O projeto escolhido foi concebido pelos arquitetos cearenses Fausto Nilo e Delberg Ponce de 

Leon, ocupando uma área total aproximada de 30 mil m2, com 13 mil construída (ver fig. 30). 

A seleção foi feita por membros do Governo Estadual, encabeçados por Linhares. Com o 

interesse de a obra ser feita na então gestão de Ciro Gomes, a concepção, a montagem do 

edital e a escolha do projeto vencedor deram-se em poucos meses (aproximadamente seis). 

Priorizou-se a construção de um novo edifício ocupando três quadras e agregando algumas 

antigas residências.  

 



 144

 

Fig. 30 - Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. À direita dele, edifício horizontal da antiga alfândega e 
atrás, o Poço da Draga. Ao fundo, à esquerda, o Mercado Central. Sem data. Fonte: Panorama Cartões Postais. 

 
 
 
 

Além do local onde se encontrava um antigo edifício do Estado demolido para a implantação, 

o governo adquiriu lotes nos quais funcionavam oficinas mecânicas e depósitos de material de 

construção, característica ainda mantida do período das atividades portuárias (ver fig. 31). 

Também houve a demolição de algumas antigas residências para se construir a “ponte 

cultural” (ver fig. 32). Fausto Nilo, no entanto47, enfatiza que tais residências se encontravam 

totalmente descaracterizadas e com uso “pouco qualificado”, como depósitos e prostíbulo. 

 

 
 
 
 
 

                                                 
47 Em entrevista concedida ao autor, em 21 de Novembro de 2005. 
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Fig. 31 

        Hachurado em vermelho, local de implantação do Dragão do Mar. Alguns galpões, residências e vazios. 
1974. 

    Fonte: Museu da Imagem e do Som de Fortaleza (MIS).  
                             Autor: desconhecido 

 
 

 

Fig. 32 

Residências ao lado da passarela do Dragão do Mar, depois do Projeto Cores da Cidade. 
Fonte: Gondim, 1998 apud Costa, 2003. 
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Sobre o Edital, o arquiteto critica a maneira vaga de como foi apresentado, mas ressalta como 

qualidade o estímulo à “requalificação”, apesar de não haver nada aprofundado sobre este 

aspecto no documento (GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, CARTA-CONVITE, 1993, 

s.p.). 

Os dados que foram distribuídos para as pessoas no edital, eles diziam que ali 

tinha uma área do governo estadual, que era um velho prédio demolido já, 

onde funcionou a antiga SOERC, e se alguém demonstrasse a necessidade de 

alguma desapropriação poderia ser incorporada além daquilo, mas que a idéia 

era instalar um centro cultural e tal. Era um programa muito vago, muito 

vago. [...] Parece que antes desse concurso houve idéia de instalar no Boris, 

aí veio esse negócio (o concurso). Cada um interpretou da sua maneira. O 

edital tinha uma coisa positiva que eu considero, que ele dizia que qualquer 

que fosse a hipótese de desenho, seria interessante que o edifício cumprisse 

um papel de estímulo à vizinhança, de estímulo a requalificação. (Fausto 

Nilo, em entrevista concedida ao autor, em 21 de Novembro de 2005). 

A obra demorou quatro anos, após sucessivas datas anunciadas para a inauguração, sendo 

concluída apenas em 1998, na segunda gestão de Jereissati. Os atrasos foram devidos, 

inicialmente, a problemas com a construtora vencedora da licitação - uma empresa vinculada 

ao Banco Econômico da Bahia - que faliu, tendo que ser substituída. Além disso, a 

descontinuidade administrativa (Ciro Gomes foi chamado a ocupar o Ministério da Fazenda 

no segundo semestre de 1994, sendo sucedido pelo Presidente da Assembléia Legislativa, 

Francisco Aguiar, e, depois, pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado, já que o vice-

governador, Lucio Alcântara, sairia de licença para concorrer ao Senado) também serviu de 

entrave (GONDIM, 2005).  
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Em 07 de Agosto de 1998, o Centro começou a funcionar em caráter experimental, apenas 

com as áreas externas, com seus equipamentos culturais ainda fechados. “O Centro Dragão do 

Mar de Arte e Cultura dá início às suas atividades, depois de quatro anos de obras e muita 

discussão em torno do projeto. Nos primeiros dois meses, vai funcionar em caráter 

experimental até ter todos os equipamentos prontos” (Jornal O Povo, “O Corredor da 

Cultura”, 1B e 5B, de 07/09/98). Além de todos os atrasos ao longo dos quatro anos, a 

inauguração oficial e integral ocorreu mais de oito meses depois, em 28 de Abril de 1999: “O 

Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura será inaugurado oficialmente hoje. Após oito meses 

funcionando com apenas 40% de seus equipamentos, o Dragão do Mar estará integralmente 

disponível ao público” (Jornal O Povo, primeira página, de 28/04/99). A obra foi orçada em 

20 milhões48 de reais. 

O programa apresentado na Carta-Convite era mais simples do que realmente se executou: 

além da área implantada (30 mil m2) ser quase o dobro da original, não estavam previstos 

planetário, museus e nem anfiteatro. Estes complementos, aceitos pelo governo, foram 

propostas dos arquitetos vencedores. 

De maneira geral, o projeto é entendido como dois grandes blocos independentes, ligados por 

uma extensa passarela metálica que cruza uma rua e é a principal articuladora dos espaços. 

Entre os blocos e abaixo da passarela, encontra-se uma grande praça aberta, onde se situam 

diversos bares e restaurantes (ver fig. 32, p. 145). Esta passarela que corta uma rua, 

geralmente proibida em uma legislação urbanística, remete-nos à citação de Compans (2005) 

                                                 
48 De acordo com Linhares, em entrevista concedida ao autor em 24 de Maio de 2006, apenas 2,5 

milhões de reais vieram do Ministério da Cultura, no auxílio à conclusão do anfiteatro, que acabou 

recebendo o nome de Sergio Mota, em homenagem ao então ministro. Todo o restante adveio do 

governo do Estado, que, ainda segundo o antigo Secretário de Cultura, redirecionou e concentrou o 

orçamento da Secult para a construção do Dragão do Mar, além de ter adotado uma política com leis 

de incentivos que captavam mais recursos para o Estado. 
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colocada no primeiro capítulo deste trabalho, na qual a autora lembra da inexistência de 

regulamentações restritivas para a implantação das novas intervenções urbanísticas.  

De acordo com os arquitetos vencedores, este projeto vinculado à passarela “metaforiza a 

história da antiga zona do porto com a ‘ponte metálica nova’, aproveitando a diferença de 

nível” (GOVERNO DO ESTADO, PLANO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL, 

anexo, [1995?]) existente no local da implantação. Esta “ponte metálica” seria, então, o 

elemento integrativo de transposição de desnível do local e, principalmente, associado à nova 

ponte metálica, ou Ponte dos Ingleses, localizada na Praia de Iracema e restaurada por eles, 

como foi solicitado na Carta-Convite (GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, CARTA-

CONVITE, 1993).   

No primeiro bloco, com acesso pela Avenida Presidente Castelo Branco, encontra-se o Hall de 

acesso, o Memorial da Cultura Cearense, com 800 m2; o Museu de Arte Contemporânea, do 

Ceará, com 700 m2; uma pequena livraria, e áreas administrativa, de informações e 

exposições. Inserido em local de grande desnível, este bloco tem, em seu pavimento inferior, 

as oficinas de arte, niveladas com uma grande Praça Verde, local criado para shows e 

apresentações culturais, que comporta até 3500 pessoas. Esta edificação caracteriza-se pelo 

elevado pé-direito e pelas diversas colunas de concreto.   

O segundo bloco, mais próximo à região do Poço da Draga e da orla marítima, com acesso 

pela Avenida Pessoa Anta, é constituído pela maior parte dos equipamentos culturais: duas 

salas de cinemas, com 80 e 120 lugares; um auditório para 100 pessoas; anfiteatro para 

público de 900 pessoas, com camarim; sala denominada Multiuso; três salas de aulas para 

cursos; planetário; e um cine-teatro, com 246 lugares.   

A extensa passarela metálica, articuladora destes dois blocos, implantados em quarteirões 

diferentes, atravessa a Rua José Avelino. No nível térreo, ou seja, embaixo dela, encontra-se a 
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Ceart, loja de artesanato de produtos cearenses. Na cota da passarela, tem-se um café/bar.  

Desta “ponte” saem escadas para acessar a cota mais baixa e também uma grande rampa, que 

contorna o anfiteatro e serve também de acesso ao planetário e auditório.  

O projeto original ainda propunha a construção de um grande aquário nas imediações do Poço 

da Draga, algo que não se efetivou. Desta forma, o conjunto das edificações do Dragão do 

Mar chegaria até próximo à orla marítima, havendo uma alteração da conformação sócio-

espacial do Poço da Draga. 

Esse aquário é uma potencialidade identificada por empresários estrangeiros, 

que já vieram inúmeras vezes aqui, e sempre constatam que tá faltando um 

pouquinho mais de componentes ‘companheiros’. Se o Centro de Eventos 

viesse, esse aquário fatalmente vem e ele tem um âmbito de atendimento da 

Bahia ao Amazonas, de público. (Fausto Nilo, em entrevista concedida ao 

autor, em 21 de Novembro de 2005). 

Essa declaração do arquiteto ilustra bem o olhar voltado ao turismo e lazer em uma escala 

nacional, além de se basear em uma estrutura turística internacional competitiva, com a 

proposta do Centro de Feiras e Eventos e do próprio aquário, símbolo maior da intervenção 

feita em Lisboa, no Parque das Nações, para “requalificação” do local, uma antiga área 

portuária49.  

Todo o conjunto edificado é marcado por espaços monumentais, advindos de uma composição 

formal bastante diversificada de elementos construtivos e linguagens arquitetônicas. Este 

                                                 
49 O aquário, conhecido como Oceanário, é o principal atrativo do Parque das Nações, uma extensa 

área turística à beira do Rio Tejo, desenvolvida inicialmente para receber a EXPO’98.  



 150

trabalho, no entanto, não se aprofundará na análise arquitetônica50. De qualquer maneira, 

algumas considerações serão apresentadas a seguir. 

Primeiramente, o Dragão do Mar deve ser entendido como um novo equipamento. Apesar de 

mantidas algumas edificações históricas para uso de bares, sua implantação difere 

intensamente da composição urbana anterior, marcada por galpões e pequenos lotes. Assim, 

apenas um pequeno trecho apresenta-se como patrimônio histórico, visto que se optou por 

criar um novo espaço. De acordo com Fausto Nilo51, os galpões demolidos não tinham valor 

histórico e encontravam-se em estado ruim, optando-se por se criar uma “terceira situação” 

entre o antigo e o recente. Não houve, como em alguns exemplos citados em capitais 

brasileiras, a vinculação a algum projeto ou programa estruturado vinculado ao patrimônio, a 

não ser o Cores da Cidade52. 

No que se refere à monumentalidade da obra, Rocha Júnior (2000, p. 148) coloca: “[...] o 

edifício é superdimensionado para o programa arquitetônico que abriga [...]. Há alguns 

espaços sem uso definido e um excesso de circulações”. Outros autores (GONDIM, 2005 e 

BARBOSA, 205) também destacam esta questão. 

Estas dimensões generosas seriam justificadas pela concepção espacial desenvolvida pelos 

arquitetos vencedores: 

                                                 
50 Sobre este aspecto, ler Gondim (2005), Costa (2003), Sousa (2000) e Barbosa (2005). O tópico 

Referências sobre o Dragão deste trabalho abordará alguns destes aspectos analisados por estes 

autores. 
51 Em entrevista concedida ao autor, em 21 de Novembro de 2005.  
52 O Projeto federal Monumenta, vinculado ao patrimônio histórico edificado e implantado em algumas 

cidades do país, como São Paulo, efetiva-se apenas no município de Icó, sul do Ceará. Há projeto em 

andamento para incluir os municípios de Sobral, Aracati e Viçosa. (Informações adquiridas com 

arquiteto Velloso do IPHAN, em 26 de Maio de 2006).   



 151

Ele [o Centro Dragão do Mar] é um edifício urbano. Ele é meio rua, você 

passa por um [bloco] e sai, entra no outro e desce por outro, para o espaço 

público, volta, entra de novo, passa de uma rua para outra, não é? [...] O 

edifício tem mais área do que precisaria em termos estritamente funcionais, 

entre aspas, porque eu tive a compreensão dos contratantes para isso [...] 

Então, ele não é só aquele espaço. [...] Não; ele tem espaço que tem sentido 

psicológico, que às vezes parece desperdício, mas quando está cheio de 

gente, dá um sentido àquilo. (Fausto Nilo, em 7/12/98, apud GONDIM, 2005, 

p. 145) 

A sobreposição de linguagens construtivas também merece especial atenção. Fausto Nilo 

apropria-se em parte do termo pós-moderno para qualificar sua obra:  

[...] é bem humorada (sobre a arquitetura). Nesse sentido é um pouco pós- 

moderna, a gente brinca com inúmeras linguagens. Tem homenagem ao 

modernismo, um pouquinho do Coliseu, tem o vernacular, o sertanejo. [...] É 

uma coisa ousadíssima. [...] É um edifício de contemplação complexa, 

porque você nunca vê com uma maquete ele todo. [...]” (Fausto Nilo, em 

entrevista concedida ao autor, em 21 de Novembro de 2005). 

Segundo Rocha Junior (2000, p. 148), “não há como negar a presença de conceitos pós-

modernos da teoria arquitetônica pós-moderna na concepção do Dragão do Mar”. Nesta 

mesma busca por uma identificação arquitetônica, Gondim (2000, p. 10) também se 

manifesta, sobre a inexistência de uma linguagem bem definida: “Dragão do Mar incorpora 

elementos da arquitetura das casas de fazenda, não imediatamente identificáveis”.  

Em relação aos elementos construídos, verifica-se uma sobreposição de diversos materiais 

(ver fig. 30, p. 144). A passarela, em cor vermelha, é mélica; o primeiro bloco apresenta 

colunatas brancas de concreto, com revestimento de granito até 2,4 metros de altura; as 
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coberturas das edificações são formadas por chapas metálicas, telhas de cerâmica e clarabóias 

com estrutura de ferro e lâminas de vidro para a vedação; as paredes são, de maneira geral, 

revestidas de pintura texturizada cor pérola com perfis de alumínio.  

O projeto, no entanto, apresenta soluções interessantes de conforto ambiental. Foi desenhado 

para não depender de climatização artificial, a não ser nos museus. Desta forma, há muitos 

espaços amplos e abertos, que se mantêm frescos durante todo o dia, como é o caso da 

edificação que dá acesso aos museus. Além disso, o autor frisa como outra característica 

admirável, a “possibilidade”, a diversidade de uso em espaços não demarcados, não dotados 

de uma função específica, destacando a parte inferior do planetário, que serve de ponto de 

encontro aos usuários: 

Ali é um projeto audacioso com relação a algumas coisas: [...] por exemplo, 

trabalhei ali com o propósito de capturar oportunidades que o edifício dá na 

nossa situação ambiental, por exemplo, sombra projetada, [...] não trabalhar 

só com estruturas construídas e também lugares sem função demarcada, tipo 

embaixo do [...] planetário. [...] São usos casuais, informais, que vão sendo 

apropriados. Hoje tem ali o pessoal do hip hop, as crianças brincam com o 

eco [...] É o ponto de encontro. Foi feito pra isso. (Fausto Nilo, em entrevista 

concedida ao autor, em 21 de Novembro de 2005). 

Sobre a relação do equipamento com os imóveis circundantes, foi desenvolvido o já colocado 

Projeto Cores da Cidade, o único vinculado ao patrimônio histórico na região. Constituindo-

se em parceria do governo estadual com a Fundação Roberto Marinho e Tintas Ypiranga, 

restaurou fachadas de 56 imóveis, dos quais alguns dentro das quadras onde se implanta o 

Dragão (fig. 33). De acordo com Costa (2003), a Secult indicou a intervenção em uma área 

que abrangia grande trecho do centro histórico, porém, a Fundação Roberto Marinho decidiu 

por priorizar o entorno imediato do Dragão do Mar (ver mapa 7).  
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Fig. 33 
 

Residências ao lado da passarela do Dragão do Mar, antes do Projeto Cores da Cidade. 
Fonte: Costa, 2003 

 

 
 

Mapa 7 – Edificações hachuradas que receberam intervenção do 
Projeto Cores da Cidade. No centro da figura, local onde seria implantado o Dragão do Mar. S/ escala 

Fonte: Escritório Oficina de Projetos, responsável pelo Projeto. Disponível em www.ofipro.com.br. Acesso em 02/09/2005 
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O escritório de arquitetura Oficina de Projetos foi o responsável pelo projeto, escolhido pela 

Secult para acompanhar as obras. Os patrocinadores forneceriam todo o material necessário e 

o auxílio técnico, enquanto os donos dos imóveis financiariam a mão-de-obra (COSTA, 

2003). O principal objetivo do projeto foi o de “recuperar elementos de valor e de forma tal 

que se ‘revalorizem’ e retomem sua importância dentro do conjunto, recuperando o ambiente 

urbano, de forma harmoniosa e contemporânea”53.  

Segundo informações do site do escritório, utilizaram-se, como critério de seleção cromática, 

os seguintes fatores: 

• Estilístico: “O estilo arquitetônico se relaciona diretamente com a época de construção e 

tinha seus códigos. Em nosso caso, edificações erigidas a finais do Século XIX e 

princípios do Século XX: paredes com cores neutras, sendo os detalhes ou relevos 

destacados. Esquadrias, portas e janelas, cores afins mais escuras. As sacadas foram 

destacadas e os elementos de serralharia, grades, e portões de ferro em preto verdoso para 

apagar o reflexo”; 

• Arqueológico: “confirmando o fator estilístico, e elementos de interesse”; 

• Uso do imóvel: “Para o que foi construído o imóvel. Determinando também o uso de 

cores”; 

• O contexto urbano atual “determinando premissas contemporâneas”. Estas “premissas”, no 

entanto, não são apresentadas, nem descritas.    

Alem dos citados, outro fator importante determinante em muitos casos, foi o desejo e a 

opinião de cada proprietário ou inquilino (COSTA, 2003). Sobre a utilização de cores fortes, 

                                                 
53 www.ofipro.com.br. Site do Oficina de Projetos. Acesso em 02/09/2005. 
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intensas, nas paredes das fachadas, apesar da constatação de cores neutras originais, os 

arquitetos justificam:  

Tendo em conta todos estes elementos decidimos que deveríamos optar por 

cores fortes, jogando com a possibilidade que nos permite a ampla gama das 

tintas Ypiranga e manter uma coerência cromática, mas sem purismo mal 

entendido, já que as cidades históricas, incluindo-se o centro de Fortaleza, 

foram dotadas de uma sutil e vibrante policromia. Tratamos de criar uma 

gramática da cor, para dar esplendor a sua linguagem. (Escritório Oficina de 

Projetos, www.ofipro.com.br. Acesso em 02/09/2005). 

De acordo com Costa (2003), o uso do interior da maioria dos imóveis ficou a cargo dos 

interesses dos proprietários. O Projeto Cores da Cidade caracterizou-se, assim, como uma 

iniciativa parcial de restauro das edificações, detendo-se apenas nas superfícies externas dos 

imóveis, que serviram, muito mais, de composição visual em torno do Dragão do Mar. A área 

“revitalizada” diretamente torna-se bastante direcionada e “concentrada”, com limites físicos 

bem claros e pouco extensos: atinge as duas quadras onde está o Dragão do Mar e partes dos 

quarteirões limítrofes, como demonstrado no mapa 7 (p. 153). 

De qualquer maneira, apesar da superficialidade e da pouca fidelidade do Projeto Cores da 

Cidade, Fausto Nilo destaca aspectos positivos da restauração, enfatizando a conseqüente 

valorização imobiliária destes imóveis como inevitável: 

Ali tinha um problema seriíssimo: aqueles sobradinhos viviam numa ameaça 

constante de demolição. Eles tinham o pior aluguel que se pode ter, que é o 

aluguel de sacaria, de guardar areia. E a gente sabe no urbanismo que quando 

um edifício chega numa categoria dessa de uso, tão baixa,  [...] é o último 

degrau, os proprietários já estão com planos de vendê-los pra alguém que vai 

demolir e fazer um prédio vertical etc. etc. Então a nossa preocupação 
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principal nesse projeto foi de estabelecer uma estrutura nova, que se 

relacionando com as velhas, produzisse uma terceira situação de estímulo à 

essa convivência de vizinhança em que os velhos edifícios ganhassem, 

digamos assim, capacidade de terem novos usos e que, com isso, por serem 

velhos e “historicozinhos”, seus proprietários ganhassem vantagem e não 

desvantagem. Naturalmente isso produz um problema, que tem muita gente 

que não entende, mas não há meio de resolver isso: é que quando você 

melhora a qualidade de uma zona urbana deprimida, você altera os aluguéis. 

[...] Aí você tem que fazer uma escolha: ou permite aluguéis baixos até a 

demolição definitiva, que eu acho péssimo, ou promove uma nova qualidade 

de vizinhança e esses aluguéis vão ser maiores. E é exatamente isso que vai 

viabilizar o proprietário não demolir, que em última instância é o que 

interessa. (Fausto Nilo, em entrevista concedida ao autor, em 21 de 

Novembro de 2005). 

Diversos autores criticam a maneira superficial como isso foi feito: “se trouxe algum colorido 

para um setor urbano histórico degradado, foi realizada sem qualquer contextualização ou 

diálogo com a envolvência edificada, com evidentes prejuízos para esta, bem como centrada 

no monofuncionalismo de bares e restaurantes” (DUARTE JR, superintendente do 

IPHAN/CE, 2003, p. 256). Costa (2003) também apresenta críticas consistentes sobre este 

aspecto54. 

Ainda referente ao entorno, Paulo Linhares teria proposto a Tasso Jereissati a compra de 

diversos imóveis em uma quadra vizinha ao Centro Cultural para estabelecer a união física 

com o ainda existente Instituto Dragão do Mar, além da criação de outros usos, como livrarias, 

ateliês, galerias de arte, restaurantes, papelarias, Night Club, entre outros. Para esta 

solicitação, o secretário desenvolve um documento denominado Relatório Técnico 

                                                 
54 Ler tópico Referências sobre o Dragão deste trabalho. 
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Justificativo da Inserção do Centro do Dragão do Mar de Arte e Cultura no Prodetur 

[1995?], no qual busca a atração de investimentos advindos do programa turístico para a 

compra dos imóveis. 

Esta proposta é apresentada como “quarteirão dos artistas” e que, de acordo com o 

documento, teria duas funções: trazer lazer durante 24 horas ao público e frear a especulação 

imobiliária. Sobre o primeiro aspecto, coloca-se: “O resultado esperado para esta composição 

é do tipo existente em zonas urbanas de grande efervescência cultural e de entretenimento, 

como o ‘Village’ em Nova York, a ‘Rua 24 horas’ em Curitiba” (GOVERNO DO ESTADO 

DO CEARÁ, RELATÓRIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO DA INSERÇÃO DO CENTRO 

DO DRAGÃO DO MAR DE ARTE E CULTURA NO PRODETUR [1995?], p. 122). 

Referente ao segundo, apresenta-se a necessidade de “requalificação sem especulação” (ibid., 

p. 122): 

Temos a perspectiva ameaça de supervalorização dos aluguéis e dos preços 

de venda dos sobrados e a conseqüente expulsão dos artistas locais que hoje 

ocupam parte desses espaços, de maneira espontânea. [...] Nesse ponto torna-

se essencial a intervenção do Estado, no sentido de tornar esses imóveis 

disponíveis para o uso, através da aquisição prévia, por desapropriação, 

seguida de restauração e posterior ocupação por meio do sistema de 

concessões.  

Apesar de não ter atingido seu objetivo, esta proposta torna-se importante na medida em que 

se almejava a aquisição de diversos imóveis para o poder estadual, sendo possível, caso se 

realizasse, a criação de um instrumento no controle à especulação imobiliária, como colocou 

Linhares em entrevista ao autor. “[...] a idéia era a gente fazer uma série de ateliês no entorno 

e isso ser o Instituto [...] o BID tinha se interessado, tinha topado, mas o Tasso achou que ia 
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gastar muito dinheiro. O Tasso vetou esse negócio”. (Paulo Linhares, em entrevista concedida 

ao autor, em 21 de Novembro de 2005).  

Apesar da tentativa frustrada, a elaboração desse relatório deu-se dois anos após a 

apresentação do projeto vencedor à população. Na realidade, em trecho de jornal citado neste 

trabalho, desde Abril de 1993 já se verificava a intenção do então secretário Paulo Linhares de 

se criar um grande centro de cultura no local. De fato, para um efetivo controle à especulação 

imobiliária, esta proposta deveria ter sido idealizada antes da divulgação do projeto vencedor. 

O documento ainda mostra, mesmo que de maneira breve, uma preocupação com o “processo 

de degradação urbana intenso e preocupante” (GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, 

RELATÓRIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO DA INSERÇÃO DO CENTRO DO DRAGÃO 

DO MAR DE ARTE E CULTURA NO PRODETUR [1995?],  p. 94) da região central. 

Tecendo um discurso voltado ao “resgate dos valores essenciais à fruição de uma ambiência 

urbana saudável” (p.99), cita os seguintes aspectos para isso: moradia redimensionada; rua 

como espaço predominante para pedestre e transporte público; comércio, entretenimento e 

gastronomia; atividade cultural consolidada; racionalização do uso e acomodação do veículo 

particular; praças e parques “recuperados” e a instalação de sedes do poder público, não 

apresentando reflexão sobre a convivência de uma possível diversidade de classe social.  

Em complemento a esse “resgate”, é demonstrado um mapa listando obras e propostas 

recentes na região, associadas ao aspecto histórico e de entretenimento, estimuladas pelo 

poder público e também iniciativa privada, justificando a inserção do Dragão do Mar neste 

novo contexto “cultural”. Entre estas, destacam-se muitas das obras da prefeitura e do Estado 

questionáveis quanto à maneira de implantação, como colocado no capítulo três deste 
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trabalho: Hotel Marina Park55, novo Mercado Central, Praça do Ferreira remodelada, 

urbanização da Praia de Iracema (calçadão), entre outros. (ibid., [1995?]). 

Ainda referente à implantação do Dragão do Mar, analisando-se novamente o discurso do 

Plano de Desenvolvimento Cultural (GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, PLANO DE 

DESENVOLVIMENTO CULTURAL, [1995?]), observa-se que, além do grande objetivo 

para a criação de uma nova maneira de se conceber uma política cultural no Estado do Ceará, 

analisada no tópico 2.3 deste trabalho, a construção de um espaço como possível agente 

“revitalizador” da área central também aparece. O Plano, no entanto, despende não mais do 

que meia página para isso. De qualquer maneira, esta justificativa existe: 

O Centro Cultural se insere, assim, como parte de um programa de processos 

abertos a novos ‘inputs’ que, somados a outros, implementarão a 

revitalização do centro de Fortaleza. Considere-se, desta forma, mais do que 

um edifício de centro cultural; é um esforço de atrair novos moradores, 

principalmente de classe média e jovens profissionais de serviços com seus 

ateliês. (ibid. , p. 74). 

É interessante destacar nesta frase dois dos objetivos da construção do Dragão do Mar 

advindos da “revitalização”: atrair moradores de classe média e jovens artistas para 

trabalharem em ateliês próprios nas proximidades. 

Em relação ao Poço da Draga, o principal foco residencial nas proximidades do Dragão do 

Mar (ver fig. 29, p. 143 e fig. 34), houve um acerto para geração de emprego à população com 

a implantação do equipamento, de acordo com duas moradoras entrevistadas. Não houve 

                                                 
55 Este hotel, implantado - de maneira questionável no que se refere às restrições ambientais - na faixa 

de praia do bairro popular Moura Brasil, caracteriza-se como um dos mais luxuosos de Fortaleza, 

contendo uma marina que, segundo o relatório, é uma “alternativa estratégica para embarcações 

oriundas da Europa e Estados Unidos” (ibid., p. 100).  
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participação no processo de idealização e nem implementação, mas o Estado responsabilizou-

se em dispor 10% das vagas de funcionários para os habitantes do Poço. Segundo moradoras, 

até o período da entrevista (23 de Novembro de 2005), isto se mantinha, havendo 

recepcionistas e assistentes administrativos. Além desses empregos, moradores do local 

cursando o ensino médio também auxiliam no desenvolvimento de programações gratuitas aos 

domingos direcionadas às crianças, após terem passado por capacitação. 

 

Fig. 34 
 

                      Trecho do Poço da Draga. Novembro de 2005. 
Fonte: Autor 

 

Apesar de aprovar a implantação do Dragão do Mar, o qual diz que é utilizado por alguns 

moradores para lazer em dias de shows gratuitos, uma das entrevistadas critica a ausência de 

um projeto para dotar o Poço da Draga de infra-estrutura: 

Por que não urbanizam a nossa área? Por que não fizeram um Sanear? 

(programa estadual inserido no Prodetur, para dotar áreas de atendimento de 

esgoto). Urbaniza essa área! Porque o Dragão do Mar é riquíssimo. Nós 

temos o estaleiro naval, é outro nosso vizinho riquíssimo, por que não 
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urbanizam o Poço da Draga? Alguma coisa eles querem. E é a nossa área que 

eles querem [...] Gastaram milhões pra fazer aquele prédio (referindo-se ao 

Dragão do Mar) e não colocaram nenhum esgoto aqui pra correr os dejetos. 

(entrevista com antiga líder comunitária do Poço da Draga, em 23 de 

Novembro de 2005)56. 

4.2) Gestão, programação e público freqüentador 

O trabalho ora desenvolvido, como colocado, enfoca a política urbana e cultural empreendida 

pelo governo do Estado para analisar o Dragão do Mar, associada ao turismo. Diversas críticas 

a muitos destes projetos contemporâneos referem-se à cultura apenas como discurso atrativo 

para o turismo. Os projetos urbanos apresentados no capítulo anterior, desenvolvidos na 

Prainha e na Praia de Iracema a partir dos anos 90, podem ser entendidos como integrantes 

destes discursos. O Dragão do Mar em parte, pois detém qualidades significativas referentes 

às atividades oferecidas. 

Seu espaço, mesmo já surgido desvinculado da formação cultural, detém equipamentos 

culturais significativos aos fortalezenses, antes inexistentes na cidade, como um museu de arte 

contemporânea, salas fixas de filmes nem sempre comerciais, diversas programações gratuitas 

e pontos de encontro para jovens. Além disso, nos levantamentos de público feitos por 

Gondim (2005) e pelo autor, apesar de grandes restrições quantitativas, verificou-se um uso 

diversificado de freqüentadores no que se refere à classe social, embora se tenha constatado 

uma freqüência maior de população com maior grau de instrução. De qualquer maneira, é uma 

característica importante para, em uma primeira análise, enquadrá-lo como um espaço 

aglutinador de estratos sociais diferentes, visto que uma das principais críticas aos projetos 

                                                 
56 Este aspecto será mais bem analisado no tópico 4.4.1 deste trabalho. 
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culturais e turísticos contemporâneos é, como já colocado no trabalho, a elitização que geram 

no seu uso e na área circundante. Este capítulo abordará o uso, deixando-se para tópico 

posterior, a análise da situação da área circundante após a implantação do Dragão do Mar.  

Por se tratar de um assunto de extrema profundidade e de conter diversos ramos possíveis de 

análise, a cultura, neste trabalho, restringe-se, basicamente, ao acesso às atividades e os tipos 

de equipamentos, visto que esses são, na visão do autor, os maiores destaques do local 

associados à cultura e os instrumentos possíveis de serem analisados neste trabalho. Desta 

maneira, o tipo de programação oferecida pelo espaço será mais descritivo e pouco analisado. 

Assim, entendendo alguns equipamentos do Dragão do Mar como vinculados à cultura e em 

complemento à análise mais aprofundada deste trabalho - referente à política urbana e seus 

reflexos espaciais após a implantação -, pretende-se neste tópico desenvolver um estudo sobre 

este espaço produzido, no que se refere às atividades culturais oferecidas e de sua apropriação 

pela população e pelos seus gestores. Busca-se, assim, também refletir sobre a forma de gestão 

e o público freqüentador. Estes aspectos devem ser, senão profundamente analisados, 

apresentados como subsídios para uma melhor compreensão do tipo de espaço oferecido, do 

público usuário e de como se mantém.  

O Dragão do Mar caracteriza-se como uma Organização Social (O.S.), sendo, pois, um órgão 

privado sem fins lucrativos. Os principais recursos recebidos advêm da Secult que, 

eventualmente, trabalha com parcerias com empresas privadas e prestadores de serviços 

autônomos. Esse tipo de estrutura de gestão foi aprovado pelo Ministério da Administração e 

Reforma do Estado (Mare) a partir de 1995, regulamentado pela Lei Federal nº. 637, de 1998. 

O Instituto de Arte e Cultura do Ceará (IACC), criado para gerir o Centro Dragão do Mar, foi 

qualificado como O.S. com o Decreto nº. 25.020, de 03 de julho de 1998 (GONDIM, 2005). 
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Luis Carlos Sabadia, atual diretor do núcleo de Ação Cultural do Centro, coloca, como um 

fator significativo, a isenção política que uma estrutura deste tipo tem, possibilitando a 

continuidade e a facilidade para a realização de projetos, mesmo com mudanças de governo:  

Essa história, ela vem muito num sentido de que as ações culturais, pra terem 

um resultado, perpassam o período de uma gestão [...]. Ou seja, pra que elas 

se implantem, isso tem um processo mais lento. Ou seja, a O.S. teria uma 

independência com relação a isso. Ou seja, o Governo pode trocar, mas de 

repente a direção da O.S. pode não trocar, ou a sociedade civil pode propor a 

troca por não estar funcionando. [...] Como organização social, ela tem uma 

administração privada, como de uma empresa privada. Ou seja, todos nossos 

funcionários funcionam como CLT, normalmente, sem problema nenhum. 

Ou seja, nós temos essa dinâmica da contratação de pessoas, como nós temos 

toda uma dinâmica de realização de convênios, de apresentação de projetos 

pras leis de incentivo. Toda uma facilidade que decorre dessa organização 

enquanto O.S. (Luis Carlos Sabadia, em entrevista concedida ao autor, em 22 

de Novembro de 2005). 

O IACC é gerido por um conselho de administração bipartite, formado por integrantes do 

governo do Estado e da sociedade civil, que elege a diretoria do Centro e define as 

programações e atividades. A escolha final do diretor principal passa também pela aprovação 

do governador do Estado.  

Nós temos participantes da Secretaria de Turismo, da Secretaria de 

administração, de cultura, da Secretaria de controladoria, uma série de 

Secretarias, como temos também, do outro lado, um representante da 

associação da música antiga, um representante da associação do teatro, um 

representante da associação de cinema e vídeo, da universidade. Enfim, da 

sociedade civil como um todo. E esse é o órgão máximo da OS, [...] que 
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elege a diretoria do Centro. Óbvio que o Governo tem uma participação 

longa e pode indicar pessoas, fazer tudo isso, mas esse cargo (referindo-se à 

diretoria) não funciona como cargo comissionado do governo, como 

secretário. O secretário tem que levar essa discussão para o conselho e, a 

partir daí, fazer ou não a troca disso. (Luis Carlos Sabadia, em entrevista 

concedida ao autor, em 22 de Novembro de 2005). 

O Dragão do Mar foi a primeira instituição pública nacional administrada por uma entidade de 

direito privado e, segundo reportagem de revista, serviu de principal referência para outras 

instituições públicas seguirem o mesmo caminho. Essa mesma reportagem coloca sua 

estrutura administrativa como sendo um “modelo de gestão que o isenta de todo ritual 

burocrático do serviço público e exige a agilidade e produtividade de uma empresa privada”. 

(Revista Bravo, novembro de 1999, ano 03, n. 26, p. 129).  

Para o funcionamento da O.S. foi elaborado um contrato de gestão com a Secult, com vigência 

inicial de 1º de julho de 1998 a 30 de junho de 1999. Essa regulamentação deliberou em R$ 

431.154,00 mensais o valor dos recursos a serem repassados ao IACC pelo governo estadual. 

(GONDIM, 2005).  

O objetivo inicial da gestão do Centro era de torná-lo cada vez menos dependente 

economicamente do Estado, buscando-se chegar, após cinco anos de funcionamento, com 

“metade das necessidades financiada pelo Estado e a outra metade a cargo da iniciativa 

privada”. (Pádua Araújo, ex-diretor/presidente do Dragão do Mar, apud Revista Bravo, 

Novembro de 1999).  

Apesar de idealizado nos moldes de uma empresa, buscando-se a agilidade e associações 

privadas, a estrutura criada ainda não atingiu a meta estabelecida. Segundo Luis Carlos 
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Sabadia57, a Secult arca com 75% dos custos do Centro. Os valores restantes seriam 

adquiridos com parcerias privadas. De acordo com dados recebidos da Assessoria de 

Desenvolvimento Institucional da Secult, o governo do Estado despendeu, entre 1999 e 

200658, uma média de pouco mais de 3,7 milhões de reais ao ano para o Dragão do Mar (ver 

tabela 9).  

Deve-se frisar que o autor não conseguiu adquirir os valores totais recebidos pelo órgão gestor 

do Dragão do Mar e que estes dados recebidos da Secult representam apenas os orçamentos 

direcionados pelo Estado. No entanto, amparando-se na informação do diretor de ação cultural 

do espaço, pode-se acrescentar em torno de 25% para se obter o total de recursos adquiridos 

pelo Dragão. 

Como se pode observar na tabela 9, os investimentos para o IACC variam a cada ano, tendo-

se registrado em 2005 os maiores valores (cerca de 4,6 milhões de reais) e, em 2004, os 

menores (3 milhões de reais). Os valores do contrato de gestão repassados para o IACC 

referem-se basicamente à folha de pagamento de funcionários, manutenção dos equipamentos 

do Dragão do Mar e algumas atividades subsidiadas pelo Estado, como os museus, planetário 

e oficinas. Os bares existentes nas edificações integrantes do Projeto Cores da Cidade são de 

diversos proprietários particulares que, na maioria dos casos, alugam seus imóveis. O IACC 

recebe parte dos 25% restantes do orçamento com aluguéis, como os das salas de cinema, 

geridas pelo Espaço Unibanco, e também com disponibilização do espaço para eventos e 

feiras, realizados geralmente no anfiteatro e no teatro.  

Analisando-se ainda a tabela 9, verifica-se que os números crescentes expressivos a cada ano 

do orçamento geral do Estado não se refletiram na mesma proporção de investimento na 

                                                 
57 Em entrevista ao autor, em 22 de Novembro de 2005. 
58 Previsões orçamentárias para 2006. 
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cultura, via Secult. De 1998 a 2006, o orçamento do Estado cresceu continuamente até atingir 

aproximadamente 155% de aumento. A Secult recebeu do Estado valores que variaram ao 

longo deste período, atingindo o maior pico em 2001 e 2006. 

TABELA 9 - Recursos Estado, Secretaria de Cultura e Centro Dragão do Mar de 

Arte e Cultura 1998-2006 

 1998 1999 2000 
 R$ % R$ % R$ % 
Estado 
do 
Ceará 

2.738.427.129,52 100 3.338.287.188,85 100 3.405.570.756,86 100 

Secult  
 
 

15.293.058,54 0.56 17.459.520,94 0.52 16.677.155,28 0.49 

CDM 
 
 

1.324.199,67 8.66
* 4.425.694,00 25.35 3.882.017,29 23.28 

 2001 2002 2003 
 R$ % R$ % R$ % 
Estado 
do 
Ceará 

4.253.055.160,83 100 4.887.948.227,24 100 5.225.804.344,06 100 

Secult 
 
 

26.696.324,75 0.63 20.129.450,69 0.41 15.055.817,55 0.29 

CDM 
 
 

3.505.792,00 13.13 3.499.987,00 17.39 3.806.664,00 25.3 

 2004 2005 2006*2 
 R$ % R$ % R$ % 
Estado 
do 
Ceará 

 
    
5.577.733.913,08 
 
 

100 6.111.700.030,56 100 6.932.903.642,54 100 

Secult 
 
 

16.315.588,80 0.29 24.937.439,92 0.41 26.593.270,68 0.38 

CDM 
 
 

3.000.000,00 18.39 4.572.000,00 18.33 4.000.000,00 15.04 

* - Porcentagem referente ao orçamento da Secult. 
 

*2 – Os valores informados em 2006 referem-se às previsões orçamentárias para o ano. 
 

Obs: Os valores da Secult representam apenas o tesouro do Estado. Não estão computados outros valores 

advindos de outras fontes, como o Fundo Estadual da Cultura.  
 

Fonte: Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, Assessoria de Desenvolvimento Institucional,  

“Execução orçamentária de 1998 a 2006”. 
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Com exceção de 2001, todos os anos posteriores a 1998 representaram proporções entre 

orçamento geral e orçamento para Secult inferiores a 0,56%. Assim, verifica-se, de maneira 

geral, uma diminuição relativa dos investimentos do Estado na cultura. No entanto, em 

números absolutos, há um considerável aumento nos dois últimos anos.  

No que se refere ao Dragão do Mar, a tabela demonstra os altos investimentos de todo o 

orçamento da Secult direcionados ao equipamento. Com exceção de 1998, quando o Centro 

Cultural ainda não havia sido inaugurado integralmente, a média entre os anos de 1999 e 2006 

resulta em 19,52%. Ou seja: quase um quinto dos recursos despendidos pelo Estado, 

direcionados à Secult, responsável pela cultura em todo o Estado do Ceará, concentram-se no 

Dragão do Mar (ver tabela 9, p. 166).  

Outro documento recebido pelo autor demonstra que a Secult despende anualmente valores 

semelhantes aos direcionados ao IACC para o setor “manutenção e funcionamento 

administrativo”. Este setor recebeu em 2004 e 2005 aproximadamente 5,3 milhões de reais e, 

em 2006, 3,16 milhões. (GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, SECRETARIA DA 

CULTURA, 2006). Se forem descontados estes valores, que se referem basicamente às 

questões administrativas, o orçamento direcionado para outras atividades, programações e 

equipamentos culturais em todo o Estado restringe-se ainda mais.      

A Secult, em seu site59, apresenta os seguintes equipamentos culturais do Estado, como os 

principais sob seu comando, além do Dragão do Mar: Biblioteca Pública (anexada ao Dragão), 

Museu da Imagem e do Som, Museu do Ceará, Teatro José de Alencar e Museu Sacro São 

José do Ribamar. Este último localiza-se no município vizinho de Aquiraz e todos os outros, 

em Fortaleza. Há ainda outros equipamentos culturais na capital vinculados ao Estado, como a 

Casa José de Alencar, Museu de Arte e Cultura Populares e Museu Maracatu Cearense. 

                                                 
59 http//:www.secult.ce.gov.br. Acesso em 07/06/2006. 
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Apesar deste trabalho não tecer estudos sobre a situação atual destes outros equipamentos 

culturais, artigo de jornal atestou, em 2002, a falta de conservação destes locais (Jornal O 

Povo, “História pode ser perdida com má conservação dos museus”, de 18/05/02). Alguns 

destes espaços, como o Teatro José de Alencar e o Museu da Imagem do Som, encontram-se 

atualmente em boas condições físicas. Outros, no entanto, encontram-se em intenso estado de 

abandono, como a Casa José de Alencar (porção leste da cidade) e o Museu Maracatu 

Cearense (próximo ao Dragão do Mar), de acordo com levantamento in loco do autor.  

Estas análises comparativas dos equipamentos sob responsabilidade do poder estadual 

reforçam a leitura de que o Dragão do Mar é o principal espaço centralizador de 

investimentos.  

Voltando-se a análise para a tabela 9 (p. 166), também se verifica a baixa porcentagem de 

orçamento despendido à Secult, que ao longo dos últimos 9 anos não superou 0.63% (índice 

máximo, atingido em 2001). Em análise dos orçamentos direcionados a cada secretaria do 

Estado (GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, SECRETARIA DA FAZENDA, 1999a, 

1999b, 2000, 2002, 2003a, 2003b, 2004), observa-se que a Secretaria de Infra-estrutura 

(Seinfra), a partir do ano de sua existência – 1999 – recebe os maiores orçamentos, com 

exceção da Secretaria de Educação. A Seinfra assume, basicamente, a coordenadoria 

executiva de grandes obras e projetos relacionados à energia e comunicação, saneamento 

ambiental e transportes. Os grandes investimentos do Estado atualmente advêm desta 

secretaria e consistem em possíveis parcerias público-privadas (PPP), de acordo com discurso 

do atual governador (GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, DISCURSO DE LÚCIO 

ALCÂNTARA, 2003). São eles: 

- Ampliação do recente CIPP (Complexo Industrial e Portuário da Região do Pecém). O porto, 

localizado no distrito de Pecém, município de São Gonçalo do Amarante, é integrante da 
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Região Metropolitana de Fortaleza e começou a ser implantado na segunda gestão de 

Jereissati (1995-1998); 

- O Metrofor. O projeto do metrô em Fortaleza remonta à década de 80 e ainda continua com 

problemas na sua implantação, devido a questões orçamentárias entre os poderes públicos60. O 

projeto consiste, inicialmente, em duas linhas, uma ao sul e outra a oeste, somando um total de 

43 km., aproveitando-se a calha ferroviária existente. O custo estimado total é de 

aproximadamente 500 milhões de dólares (GOVERNO DO ESTADO, DO CEARÁ 

SEINFRA, s.d.b); 

- Projetos de energia eólica no Estado, aproveitando o relevo favorável e os ventos constantes; 

- Projetos de saneamento básico, de extensão das redes de água e esgoto. Este projeto, em 

parceria com outras secretarias, como a Setur, teve como marco o programa Sanefor/ Sanear, 

que investiu, entre os anos de 1993 e 2000, aproximadamente, 314 milhões de dólares, de 

acordo com a Seinfra (GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, SEINFRA, s.d.c); 

- Projeto do Centro Multifuncional de Eventos e Feiras (CMEF), que será mais bem detalhado 

posteriormente neste trabalho. 

Apesar dos baixos orçamentos da Secult, se comparados com a Seinfra, o Dragão do Mar é o 

grande absorvedor da política cultural do Estado. Como colocado no segundo capítulo, o 

espaço já nasceu desarticulado com o discurso inicial de uma grande infra-estrutura cultural. É 

interessante destacar que o equipamento, porém, recebe recursos exclusivos de uma secretaria 

de cultura e não turística. Reportagem de jornal, referente ao aspecto turístico do espaço, 

enquadrava o Dragão do Mar como o “terceiro melhor atrativo turístico” de Fortaleza em 
                                                 
60 Segundo reportagem “Liberação de verbas ainda é entrave para obras do Metrofor” (Jornal Diário 

do Nordeste, de 11/01/06), há problemas entre o governo do Estado e a União para a liberação de 

verba, podendo comprometer o prazo (de 2008) para inauguração do Metrofor.  
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Julho de 2000, de acordo com pesquisa da Setur em parceria com Sebrae61 (Jornal O Povo, 

“Cultura, lazer e boemia”, de 14/08/00).       

O Dragão, como colocado neste trabalho, apesar de idealizado como uma “usina cultural” de 

grande fomento à atividade artística, tornou-se, desde sua inauguração, um espaço pouco 

formador. Entendendo-o como um local de produção e reflexão cultural, não há dúvidas 

quanto às restrições tanto físicas, apesar da área de 30 mil m2; como intelectual, devido à 

ausência de programação de formação contínua, como acontecia com o Instituto. No entanto, 

no que se refere às atividades oferecidas pelo espaço, há uma grande variedade, algumas 

bastante instigantes. Além dos eventuais shows e exposições temporários, o Dragão do Mar 

detém, atualmente, uma programação constante62 que oferece cultura e lazer, apesar das 

possíveis críticas quanto ao conteúdo e qualidade de algumas.  

O Memorial da Cultura Cearense realiza duas exposições de longa duração: As admiráveis 

belezas do Ceará e Vaqueiros. Em espaço menor, encontrava-se a exposição Onde está 

Iracema?, composta de fotografias e dados históricos, lembrando os 140 anos desta obra do 

escritor cearense José de Alencar. O Museu de Arte Contemporânea (MAC), segundo olhar do 

autor, é o espaço onde se desenvolvem as atividades culturais mais reflexivas do Dragão. 

Realizadas por meio de programas mensais denominados Chá com Porradas e Artista 

Invasor, nos quais artistas são convidados a discutir (no primeiro caso) e expor suas obras (no 

segundo), o museu desperta para discussões e reflexões sobre a arte contemporânea. Apesar 

destas atividades se manterem continuamente, são pouco freqüentes, visto que ocorrem 

mensalmente. O museu ainda reserva uma de suas salas para o também projeto mensal Obra 

em Destaque, no qual pessoas não necessariamente ligadas à arte escolhem, entre as obras do 

                                                 
61 A reportagem, no entanto, não apresentava mais dados sobre este aspecto. O autor, em solicitação 

desta pesquisa à Setur, não obteve resposta. 
62 A base de atividades analisadas refere-se a Novembro de 2005. 
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acervo, quais irão expor. Na programação de Novembro, quatro moradores do Poço da Draga 

atuaram como curadores.  

As principais obras do acervo do MAC são constituídas por pinturas dos artistas cearenses 

Raimundo Cela e Antonio Bandeira. O espaço também abrigou a grande exposição do escultor 

Rodin, realizada entre Novembro de 2000 a Janeiro de 2001, atraindo um público superior a 

70 mil pessoas, de acordo com documento do Centro Cultural (CENTRO DRAGÃO DO 

MAR DE ARTE E CULTURA, 2004). 

O Planetário Rubens de Azevedo, com capacidade para 90 pessoas, apresenta três 

programações diversas diariamente, com exceção de segunda-feira, quando os equipamentos 

do Dragão do Mar fecham para manutenção. Sob o Planetário, destaca-se outra atividade 

constante: encontros de hip hop aos sábados agendados pelo Centro Cultural. Este local 

também se caracteriza como ponto de encontro de jovens freqüentadores do espaço.      

Para shows destinados ao público maior, o Dragão do Mar conta com o Anfiteatro Sergio 

Mota, para 900 pessoas, e a Praça Verde, que pode comportar até 3.500 espectadores. No mês 

de análise das programações (Novembro de 2005), houve shows de Chico César, David 

Duarte e Celso Viáfora no anfiteatro, pagos. O primeiro foi patrocinado pelo projeto MPB 

Petrobras, associação freqüente com o Dragão do Mar. Na Praça Verde, destacaram-se 

pequenas apresentações de teatro e de uma escola de circo. Mesma análise constatou que o 

teatro oferecia, no período estudado, quatro peças de artistas locais, duas com preços 

simbólicos.     

O cinema, composto de duas salas arrendadas ao Espaço Unibanco que, juntas, chegam a 200 

lugares, também oferece programação contínua, além dos filmes em exibição. Aos domingos 

pela manhã tem-se o projeto Cine Clube Terceira Idade: Café com Tapioca, onde são 

apresentados filmes clássicos antecedidos de um café da manhã. O valor do ingresso, no 
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período de análise, era de dez reais por pessoa. Algumas oficinas também foram 

desenvolvidas pelo Dragão neste mês de Novembro, como uma de grafite e outra de literatura.         

Uma característica bastante frisada pelo Centro Cultural é seu aspecto de gratuidade, como 

realmente se pode observar nos materiais disponíveis. Reportagem do Jornal O Povo, em 

pesquisa desenvolvida pelo Dragão do Mar entre Agosto de 1998 e Abril de 2000 com os 

eventos ocorridos no espaço, apresentava os seguintes dados: 60,06% gratuitos, 34,77% pagos 

e 5,17% utilizados para locação (Jornal O Povo, “E agora Dragão?”, de 29/04/00). 

Atualmente, as atividades gratuitas constantes referem-se principalmente ao recebimento de 

alunos de escolas públicas durante a semana nos museus e outros espaços culturais e, nos 

finais de semana, às atividades Pintando no Dragão aos sábados e Brincando no Dragão aos 

domingos, direcionadas para crianças.  

Em relação ao público freqüentador, o Dragão do Mar não apresentou informações solicitadas 

pelo autor63. Para se tecer este estudo, elaborou-se levantamento próprio com um total de 30 

usuários, todos moradores de Fortaleza, e analisou-se pesquisa semelhante desenvolvida por 

Gondim (2005), com 88 usuários64. Apesar das limitações quanto ao número de entrevistados, 

as pesquisas tornam-se, além de únicas fontes adquiridas neste aspecto, importantes conteúdos 

qualitativos.  

Estes levantamentos, de qualquer maneira, devem ser entendidos como instrumentos restritos 

para retratar o grande público freqüentador do espaço. O do autor, por ter sido feito em 

                                                 
63 De acordo com funcionários do setor de informações, ainda não há um levantamento deste tipo.  
64 Levantamento de Linda Gondim foi realizado no último final de semana de Junho de 1999 (início de 

alta estação turística), entrevistando-se moradores locais e turistas nos diversos espaços abertos do 

equipamento. Do autor, entre os dias 16 e 22 de Novembro de 2005, também nos espaços livres: praça 

seca, embaixo do planetário, hall de acesso ao Centro e corredores de circulação. A pesquisa foi feita 

durante a semana e no final de semana, no período do início da noite. O modelo de ficha de entrevista 

elaborada pelo autor encontra-se em anexo neste trabalho.  
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período de baixa temporada, havendo assim poucos turistas, e por priorizar questões 

vinculadas à dinâmica local, como freqüência de uso, participação em cursos, utilização 

contínua de algum espaço nas imediações do Dragão e relação com a Praia de Iracema, 

direcionou-se exclusivamente aos moradores de Fortaleza. De maneira geral, o objetivo deste 

levantamento foi de criar um subsídio para detectar a maneira de apropriação deste espaço 

pela população fortalezense, como esta se relaciona com a circunvizinhança e algumas das 

características socioeconômicas deste público.  

Ambos os levantamentos apresentaram dados próximos relacionados à escolaridade e 

freqüência dos usuários. Apesar da variedade de público referente ao primeiro aspecto, os 

estudos demonstraram a utilização prioritária do espaço por pessoas com até 30 grau completo 

(ver tabela 10) Em relação ao segundo aspecto, as duas pesquisas constataram que é 

freqüentado continuamente por grande porcentagem de usuários entrevistados (ver tabela 11). 

TABELA 10 – Público usuário do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.  
Escolaridade  
 Linda Gondim Autor 
10 Grau incompleto e completo 10 11.2 % 05 16.7 % 
20 Grau incompleto e completo 34 38.7 % 05 16.7 % 
30 Grau incompleto e completo 44 50,1 % 20 66,6 % 
Total 
 

88 100 % 30 100 % 

Fonte: Gondim, 2005 e levantamento do autor, em Novembro de 2005.  
 
 
TABELA 11 – Público usuário do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.  
Freqüência  
 Linda Gondim Autor 

Três vezes ou mais/mês 32 36.4 % 19 63.3 % 
Uma ou duas vezes/mês (ou 

quinzenal) 
23 26.1 % 07 23.3 % 

Esporadicamente (ou menos de 
uma vez/mês) 

11 12.5 % 03 10.0 % 

Primeira vez 22 25.0 % 01 3.3 % 

Total 88 100 % 30 100 % 
 
Fonte: Gondim, 2005 e levantamento do autor, em Novembro de 2005.  
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Documento recebido pela assessoria de imprensa do Dragão do Mar65 mostra informações 

estatísticas voltadas à quantidade de público circulante, número de eventos e artistas 

envolvidos em todo o período de existência do local, como se pode constatar na tabela 12. De 

acordo com mesmo documento, o espaço foi utilizado por 1 milhão de usuários em 2005, 

aumentando-se em 23,6% em relação a 1999 e estabelecendo uma média de quase 3 mil 

pessoas por dia. Apesar de um número expressivo, este dado não representa usuários 

diversificados e, visto a alta freqüência dos mesmos usuários nos levantamentos, estes 

números devem ser menores. De qualquer maneira, verifica-se na tabela 12 o aumento 

significativo de eventos ao longo dos anos, crescendo 55% em relação a 1999.      

TABELA 12 – Quantidade de Público usuário, eventos e artistas no Centro 
Dragão do Mar de Arte e Cultura 1999-2005   
 

 

Público 
Circulante 

Número de 
Eventos 

Artistas 
Envolvidos 

1999 809.118 1.470 8.095 

2000 884.302 1.731 8.160 

2001 852.282 1.829 6.443 

2002 976.368 2.067 8.419 

2003 856.650 2.156 10.249 

2004 1.046.670 2.099 8.419 

2005 1.000.000 2.286 8.500 
 

 
Fonte: Documento “Evolução de público, artistas e eventos”, Instituto de Arte e Cultura (IACC) do Ceará. 
 

 

No aspecto relacionado à locomoção dos usuários, os levantamentos demonstram resultados 

diferentes. Enquanto no de Gondim (2005) metade dos entrevistados chegam ao local em 

automóveis particulares, pesquisa do autor retrata o ônibus como principal meio de transporte. 

                                                 
65 Documento denominado Evolução de Público, Artistas e Eventos, recebido da Assessoria de 

Comunicação do Dragão do Mar por e-mail. 
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As alternativas, de toda forma, mostram-se relativamente diversificadas, com a locomoção a 

pé detendo uma quantidade significativa. (ver tabela 13). 

 

TABELA 13 – Público usuário do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.  
Acesso/ locomoção 
 
 Linda Gondim Autor 
Carro próprio 44 50 % 08 26.7 % 
Ônibus 28 31.8 % 14 46.6 % 
A pé 09 10.2 % 08 26.7 % 
Ônibus especial ou táxi 07 7.9 % - - 
Total 88 100% 30 100% 
 
Fonte: Gondim, 2005 e levantamento do autor, em Novembro de 2005. 
 

Quanto à renda, não consta no levantamento de Gondim (2005). A autora, no entanto, destaca: 

“A característica de relativa heterogeneidade social dos freqüentadores é confirmada pelos 

relatórios de observações, nos quais é recorrente a menção à presença de pessoas cujo aspecto 

denota pertença a classes e grupos sociais menos favorecidos66” (GONDIM, 2005, p. 180).  

Levantamento do autor retratou uma variedade de estratos sociais, apresentando uma 

distribuição bastante equilibrada neste aspecto, como se pode observar na tabela 14. Outro 

fator importante para esta constatação consiste nas observações in loco, realizadas pelo autor 

principalmente nos meses de Novembro de 2005 e Maio de 2006. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
66 A autora frisa, porém, que, no momento do levantamento, havia “um viés favorável à utilização do 

Centro cultural pela população trabalhadora e de menor poder aquisitivo, já que em um dos dias da 

aplicação dos questionários (sábado, 26 de junho de 1999), ocorreu, como nos demais sábados daquele 

mês, a apresentação de quadrilhas juninas, integradas por moradores de bairros periféricos da cidade”. 

(GONDIM, 2005, p.180) 
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TABELA 14 – Público usuário do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.  
Renda   
 
 

  
Até 01 S.M - - 
De 01 a 03 06 20.0 % 
De 03 a 06 10 33.3 % 
De 06 a 10 06 20.0 % 
Mais de 10 08 26.7 % 

Total 30 100 % 
 
                 Fonte: Levantamento do autor, em Novembro de 2005. 
 

Em pesquisa in loco, em contrapartida, levantou-se um aspecto interessante. Embora o Centro 

ofereça programações gratuitas, e seja utilizado por estratos sociais diversificados, sua 

monumentalidade e o tipo de material utilizado - revestimentos de mármore, inclusive no chão 

em alguns locais - foram observados por três entrevistados como fatores que restringem o 

acesso da população mais carente, inibindo-a. Gondim (2005) também levanta esta questão, 

apresentando trechos de entrevistas referentes a esta crítica.  

Levantamento do autor constatou que a grande parte dos entrevistados gosta do projeto 

arquitetônico. Em questão em que se perguntava gosta das construções, 25 usuários 

responderam positivamente, o que representa 83,33%. Questionados sobre o que mais gostam 

do local, destacaram-se os equipamentos culturais (20%) e a sensação de segurança e 

tranqüilidade (16,6%). Em outra indagação aberta, em que se buscou saber o que falta no 

Dragão, 16,6% dos entrevistados responderam “nada”, seguidos de “mais eventos culturais” e 

“mais salas de cinemas” (13,3%); “mais eventos gratuitos”, “maior valorização da cultura 

cearense” e “maior divulgação” (10%). Outras respostas não constituíram grupos.  

Gondim (2005), em trecho do levantamento no qual se perguntava o que você acha do Dragão 

do Mar, avaliou 79,5% das respostas como positivas, 17% positivas com restrições e apenas 

3,5% como negativas. Reportagem de jornal destacava nos períodos de Agosto de 1998 a 



 177

Abril de 2000, que 78,06% dos 19.483 usuários entrevistados consideravam o espaço “ótimo”; 

19,49% “bom”; 2,24% regular e para apenas 0,22% “não atendeu a expectativa”, retratando, 

assim como nos estudos do autor e de Gondim (2005), o ótimo desempenho do Dragão por 

parte de seus usuários67 (Jornal O Povo, “E agora Dragão?”, de 29/04/00).  

Referente ao uso do espaço, pesquisa do autor constatou o baixo número de pessoas que 

fizeram cursos livres ou assistiram a seminários e palestras oferecidos pelo Dragão: apenas 

20% participaram uma única vez de alguma destas atividades. Muitos, sequer, nem sabiam de 

sua existência. Em questão na qual se perguntava o que veio fazer no Dragão, a maioria dos 

entrevistados, 53,3%, veio “passear, andar, espairecer”. Ou seja: utilizar os espaços abertos, 

como a Praça Seca. Ainda sobre este aspecto, 13,3% dos entrevistados tinham ido ao Centro 

para usufruto dos bares, 10% da biblioteca pública e 6% ao cinema e se inscrever em cursos. 

Os outros dados não se agruparam. O cinema se destacou como o equipamento mais utilizado 

pelos entrevistados, com 26,7%; seguido da Praça e dos bares e café, com 16,7%; exposições, 

com 13,3% e biblioteca pública, com 10%.  

Como será demonstrado mais à frente neste trabalho, levantamento de uso do solo feito pelo 

autor constatou que o equipamento não dinamizou a região circundante, havendo poucas 

opções de comércio, serviço e lazer próximos e uma baixa movimentação de pessoas 

vinculadas a outros usos que não o Centro Cultural. Com o intuito de subsidiar esta análise, 

perguntou-se nas entrevistas se o usuário freqüenta algum estabelecimento próximo ao 

Dragão, com exceção da Praia de Iracema, e se começou a freqüentar por causa dele. Das 30 

pessoas pesquisadas, a maioria, 66,6%, respondeu “não” para a primeira questão. Dos 10 

restantes que responderam “sim”, 2, (20% destes ou apenas 6,66% do total), disseram que 

                                                 
67 Pesquisas mais recentes não foram encontradas. 
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começaram a freqüentar o local devido ao Dragão do Mar. Dentre os locais apresentados, 

foram citadas duas casas noturnas. 

A questão seguinte elaborada pelo autor refere-se exclusivamente à relação que se estabelece 

entre os usuários do Centro Cultural e a Praia de Iracema. Buscou-se, por meio das 

entrevistas, criar mais um instrumento para contribuir com a hipótese de que a construção do 

Dragão do Mar acabou por intensificar o processo de abandono de habitantes e turistas de 

passeio da Praia de Iracema, caracterizada atualmente como receptora principalmente de 

turismo sexual e sem manutenção efetiva do poder público (como se pode observar na fig. 24). 

Resultado da amostra evidenciou isto, mas não de maneira intensa, visto que muitos ainda 

freqüentam Iracema, representando 53,3% dos entrevistados. Dos 46,7% que não freqüentam, 

metade destes (7 pessoas) freqüentava antes da existência do Dragão do Mar e passaram a não 

usufruí-la mais devido à “prostituição”, “violência” e “abandono”. Dos que freqüentam 

Iracema, 12,5% (2 pessoas) dizem que passaram a utilizá-la após a construção do Dragão do 

Mar (começaram a freqüentar a ponte metálica). Ou seja: do total de 30 entrevistados, 7 

responderam que não freqüentam mais a Praia de Iracema, apesar de já terem freqüentado; 

enquanto apenas 2 disseram que passaram a visitá-la após usufruírem o Dragão do Mar. Os 

outros, ou mantêm-se freqüentadores da Praia desde antes do Dragão (que foi a maioria, com 

14 pessoas) ou não a utilizam nem a utilizaram (7 usuários).  

Algumas questões qualitativas extraídas das entrevistas também devem ser destacadas, além 

do já citado aspecto monumental inibidor do espaço, detectado por alguns usuários. 

Entrevistada, uma arquiteta recém-formada pela Universidade Federal do Ceará, se queixou 

do acesso para deficiente físico. Apesar dos estacionamentos disporem de vagas exclusivas 

para esse público, segundo a usuária não há rampas adequadas para a saída dos 

estacionamentos e a grande rampa que contorna o anfiteatro, e dá acesso ao pavimento 

superior, é exageradamente inclinada e feita de pedra portuguesa, que torna muito difícil a 
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locomoção de uma cadeira de rodas. Ainda segundo ela, o único elevador, com acesso difícil, 

estava quebrado e o seu familiar deficiente físico acabou sendo carregado por seguranças. 

Outro entrevistado, em análise crítica ao Museu Cearense, questionou a maneira desvirtuada 

de como o universo dos vaqueiros é retratado, transformando um cotidiano simples e sofrido 

numa exposição superficial e rebuscada “para turista ver”. Um aspecto bastante frisado foi a 

sensação de segurança e tranqüilidade oferecida pelo espaço, em que alguns freqüentam 

apenas para passear ou simplesmente ficar nos bancos na Praça Seca. Em entrevista ao autor, 

tanto o diretor de ação cultural como a antiga líder comunitária do Poço da Draga frisaram a 

ausência de pichações no Dragão do Mar, o que retrataria o respeito do usuário ao local. Vale 

destacar, no entanto, a existência de seguranças em todo o equipamento, inclusive nos 

períodos em que se encontra fechado. Além disso, o Dragão também deve ser entendido como 

o centro de enfoque de investimentos do poder estadual para o lazer, representando o espaço 

organizado, estruturado e seguro da cidade. 

Como demonstrado, o Dragão do Mar apresenta programações culturais acessíveis aos 

diversos estratos sociais da população fortalezense e é também mantido prioritariamente pelo 

poder do Estado, o qual busca uma maior associação com a iniciativa privada, até restringir os 

gastos mensais em torno de 50%, como colocado em reportagem (Revista Bravo, de 

Novembro de 1999). Ou seja: busca-se despender menos recursos públicos ao Dragão do Mar, 

mas até uma determinada porcentagem, para se manter o controle do Estado.  

Esta estrutura de funcionamento do local, vinculada à cultura, amparada em uma diversidade 

social e controlada por um Estado que enfoca uma política econômica neoliberal - como 

discutido no primeiro capítulo - pode ser compreendida como um instrumento ideológico de 

coesão e consenso da população, como coloca Vainer (2001). Apesar de não focar a cultura, o 

autor reflete em seu estudo sobre políticas urbanas neoliberais, a necessidade de se criar um 

sentido de pátria, um pensamento coeso e unitário para as cidades, às quais se tornam um 
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único sujeito, “escondendo” seus conflitos internos. A cultura, vinculada a expressões 

artísticas, torna-se, assim, instrumento fundamental para esta cooptação da população, como 

também foi colocado por Arantes (2000) e Harvey (1992), no primeiro capítulo deste trabalho.  

Estudo de Zallo (1992 apud BARBALHO, 2005) demonstra a área cultural como de suma 

importância para este controle ideológico do Estado, e que, apesar de sociedades neoliberais 

adotarem uma política na qual se busca associações com a iniciativa privada, resguardam-se, 

pelo menos em parte, da gestão da cultura para atingirem os objetivos de consenso, 

dominação e reprodução social. 

De qualquer maneira, a discussão sobre intervenção ou não do Estado na política cultural 

torna-se foco delicado de análise, merecendo-se algumas ressalvas. Como colocado no 

primeiro capítulo deste trabalho, adotou-se, principalmente a partir dos anos 90, uma política 

nacional de intensa associação entre o poder público e o privado. Apesar da estrutura de 

incentivo fiscal ser conduzida prioritariamente pelas escolhas de projetos por empresas 

privadas, o Estado acaba por arcar com os ônus. No caso do Dragão do Mar, a escolha cultural 

dá-se em uma associação bipartite, legalmente equilibrada entre o poder público e a sociedade 

civil. Além disso, caso as programações culturais do espaço fossem escolhidas exclusivamente 

pelo poder privado, haveria certamente questionamentos. No entanto, como se procurou 

demonstrar ao longo dos capítulos, notadamente amparado ao aspecto urbanístico, o poder 

estadual utiliza-se da cultura principalmente como atrativo turístico e econômico, sendo esta, 

uma peça estratégica de marketing para o governo. Assim, esse controle do Estado, 

possivelmente regulador da cultura, torna-se bastante questionável. 

4.3) Referências sobre o Dragão 

Os estudos da socióloga Linda Gondim são, sem dúvida, as principais referências dos 

trabalhos que analisam o Dragão do Mar, inclusive as do autor. A autora iniciou suas 
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pesquisas nos fins dos anos 90, mantendo-se envolvida no tema até os dias atuais, resultando 

na elaboração de um livro - ainda não publicado e com título preliminar de O Dragão do Mar 

e a Fortaleza (Pós-) Moderna: Cultura, Patrimônio e Imagem da Cidade. Este, uma síntese 

dos escritos de Gondim ao longo dos últimos anos, é o mais completo e recente dentre os 

variados textos da autora, tornando-se o principal foco de análise do autor desta dissertação.  

Em seu livro, Gondim discute a busca de uma produção de imagem de cidade moderna 

transmitida pelo Dragão do Mar, por parte do governo do Estado. A autora tece, para isso, 

uma crítica sobre o conceito de pós-modernidade, analisando a associação entre a 

representação das cidades e a produção de mercadorias, relacionando muitos desses aspectos 

ao centro cultural, notadamente ao seu contexto político de implementação e características 

físico-espaciais.  

O livro de Gondim e o trabalho ora desenvolvido apresentam diversas semelhanças, 

principalmente no que se refere à maneira de entender o Dragão do Mar como objeto 

conseqüente de uma política voltada à inserção do Estado em uma economia globalizada. A 

estrutura de conteúdos de ambos, inclusive, é contígua, com capítulos análogos, como o 

destinado aos “governos das mudanças” e a idealização e concepção do Dragão do Mar. Por 

se tratar de um mesmo objeto, de um tema contemporâneo, reflexo de questões 

socioeconômicas recentes e de caminhos de análise parecidos, algumas discussões ao longo 

dos textos tornam-se próximas, mesmo porque o livro da autora serviu de principal subsídio 

para o texto presente. 

Os caminhos percorridos e os conteúdos de cada capítulo, no entanto, apresentam diferenças 

substanciais. De maneira geral, a abordagem da autora direciona-se sobre aspectos voltados à 

imagem, ao simbolismo do equipamento, como seu caráter monumental, discorrendo, como 

colocado, conceitos vinculados à pós-modernidade. O trabalho do autor busca, 
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diferentemente, analisar o Dragão do Mar como peça de uma engrenagem (não a única) da 

condução da política econômica do governo do Estado, vinculada ao atrativo turístico e 

econômico. Nesse sentido, a análise do autor busca desenvolver um processo de reflexão 

amparado na política cultural e nas intervenções urbanas na cidade e suas vinculações ao 

turismo, como elemento primordial da política econômica de atração de divisas. 

O livro de Gondim (2005) estrutura-se da seguinte maneira: o capítulo 1 discute conceitos de 

modernidade para, em seguida, direcionar-se à pós-modernidade, utilizando-se de autores 

como Harvey (1992); o capítulo 2 analisa as conseqüências espaciais das transformações 

associadas à globalização, considerando-se variáveis econômicas, políticas e culturais, 

destacando-se as novas concepções de planejamento urbano em todo o mundo, retratando, 

inclusive, casos emblemáticos, como Baltimore e Barcelona; o capítulo 3 trata da formação 

histórica de Fortaleza, detendo-se na região da Praia de Iracema, identificada pela autora como 

local da implantação do Dragão do Mar68; o capítulo 4 analisa a política econômica adotada 

pelos “governos das mudanças”, notadamente referente à formação do grupo e à sua política 

econômica estadual; o capítulo 5 detém-se na concepção e implantação do Dragão do Mar, 

discutindo sua questionável relação com o patrimônio histórico-arquitetônico da área e seu 

desenho “pós-moderno”; o capítulo 6 direciona-se ao público freqüentador, com análise de 

levantamentos em campo elaborados pela própria autora e de alguns impactos na região onde 

se insere; e, por fim, tem-se a conclusão, baseada em uma breve discussão de seus aspectos 

arquitetônico e urbanístico, como a monumentalidade e uma relativa “revitalização” da área 

advinda de aspectos questionáveis, como a valorização imobiliária e de um embate entre 

estimuladores do Centro e críticos, notadamente sobre seu aspecto arquitetônico.  

                                                 
68 A autora justifica em seu livro que, justamente a partir da construção do Dragão do Mar, a área 

denominada Prainha “será incorporada simbólica e materialmente à Praia de Iracema” (GONDIM, 

2005, p. 113). 
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O trabalho do autor estrutura-se de maneira semelhante, iniciando-se em uma análise das 

transformações econômicas contemporâneas, passando pela compreensão dos “governos das 

mudanças”, até atingir a área de estudo e o Dragão do Mar. O foco de cada abordagem, no 

entanto, difere-se: Gondim estuda intensamente as transformações conceituais e espaciais 

mundiais urbanas, inserindo, em seguida, os “governos das mudanças” neste contexto e, 

depois, o Dragão do Mar. O autor, diferentemente, estuda as mudanças culturais nacionais a 

partir dos anos 90 também como aspectos contextuais do Dragão do Mar e não se aprofunda, 

no contexto urbano mundial, mas sim, descreve brevemente o nacional. As abordagens dos 

“governos das mudanças” também são diversas: Gondim enfoca a política econômica adotada 

no Estado, seus aspectos vinculados ao neoliberalismo e dados socioeconômicos, enquanto o 

autor prioriza os discursos e Planos de Governos dos mandatos, mostrando-se a gradual 

associação entre turismo e cultura. 

Outra questão importante consiste nas diferentes abordagens espaciais. Gondim (2005), assim 

como Costa (2003), centra os estudos na Praia de Iracema, retratando as intervenções urbanas 

significativas ocorridas neste local de maior destaque turístico e de lazer de Fortaleza. O autor 

opta por aprofundar mais este aspecto e analisar as diversas e principais obras urbanas no 

município vinculadas à cultura, lazer e turismo, destacando seus aspectos agressivos ao espaço 

circundante e à falta de uma efetiva consolidação urbanística, para, em seguida, desenvolver 

uma análise em separado da Prainha e Praia de Iracema. 

Os diversos estudos recentes (GONDIM, 2005; COSTA 2003; SCHRAMM, 2001, SOUSA, 

2000; BARBOSA, 2005) destacam a Praia de Iracema como detentora da Prainha, não 

havendo uma distinção espacial. Para Gondim (2005), a partir da construção do Dragão do 

Mar, a Prainha seria simbolicamente integrada à Praia de Iracema. Os outros pesquisadores 

não as distinguem. O autor, no entanto, opta por apresentá-las separadamente ao longo do 

presente trabalho, pelos seguintes motivos: primeiramente pelo entendimento das 
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conformações espaciais de ambos os espaços como conseqüentes de usos e ocupações 

diferentes: a Praia de Iracema associa-se ao histórico uso de lazer por parte da elite e de 

moradia de pescadores, e, mais atualmente, ao calçadão criado com seus diversos bares e 

restaurantes turísticos, vinculados à proximidade ao mar. A Prainha apresenta em seu histórico 

a atividade portuária e, atualmente, edificações ainda caracterizadas pelo período comercial, 

com galpões e armazéns, além do vazio quanto à ocupação. O Poço da Draga também é um 

fator diferencial da Prainha, tornando-a mais comprometida no aspecto social. O outro motivo 

é a utilização da divisão administrativa vigente, visto que esta diferencia dois bairros: Praia de 

Iracema e Centro, sendo a Prainha, o nome antigo da área litorânea do Centro (ver mapa 1). 

No entanto, deve-se entendê-la, após a construção do Dragão do Mar, como local de 

intervenção também vinculado à cultura e turismo, como se deu na Praia de Iracema.   

As contribuições de Gondim estão presentes ao longo de diversos trechos deste estudo, sendo, 

como colocado, referências norteadoras da pesquisa. As principais compreensões apreendidas 

do livro pelo autor foram os maiores esclarecimentos sobre o tipo de cidade que se mostra e se 

vende com os “governos das mudanças” e o contexto em que se insere o Dragão do Mar em 

Fortaleza, no que se refere à sua inserção em uma sociedade contemporânea informacional. 

Vancarder Brito Sousa (2000), semelhante à Gondim (2005), discute a inserção de Fortaleza 

no panorama internacional como uma cidade global, utilizando-se do Centro Dragão do Mar 

de Arte e Cultura e também do Instituto Dragão do Mar, notadamente do primeiro, como 

elementos estratégicos de uma proposta de modernização política e cultural. “O Dragão do 

Mar (referindo-se ao Centro Cultural) é apresentado como carro chefe de todo movimento de 

modernização desenvolvido no sentido de capacitar Fortaleza para competir no cenário de 

uma sociedade pós-industrial” (SOUSA, 2000, p. 34). 
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O autor apresenta um panorama da política cultural encabeçada pelos “governos das 

mudanças”, descrevendo o processo histórico de idealização do audiovisual e centrando-se em 

uma análise do discurso apresentado no Plano de Desenvolvimento Cultural, questionando os 

quatro aspectos “fundamentais” do Plano: caráter de libertação, gratuidade, hedonismo e 

sociabilidade.   

Sousa (2000), análogo à Gondim (2005) e Costa (2003), faz uma análise embasada na forma 

do equipamento, associando-o com aspectos da pós-modernidade, entendida como um período 

atual de intenso consumo e mercantilização dos relacionamentos humanos. O autor qualifica o 

Dragão do Mar como um Shopping Center, apresentando-o como um espaço de sociabilidade 

amparada sobre as bases do consumo em uma sociedade de massa. “A implantação do Centro 

Dragão do Mar incorpora alguns dos traços do shopping center, como a diversão e o incentivo 

aos encontros e estreitamento dos vínculos sociais relacionados ao consumo, um lugar onde os 

bens culturais são dispostos sob forma comercial” (SOUSA, 2000, p. 77). 

Artigo de Barbosa (2005) também qualifica o Dragão do Mar como um Shopping da Cultura, 

retratando-o como mais uma obra conseqüente do processo do neoliberalismo, sendo 

concebido “a exemplo das experiências em cidades americanas e européias como Baltimore, 

Nova York, Barcelona e outras” (BARBOSA, 2005, p. 67). A autora baseia-se 

primordialmente em textos de Linda Gondim, descrevendo as novas intervenções na Praia de 

Iracema e chegando numa crítica da ocupação física do Dragão do Mar, nos seguintes 

aspectos: monumentalidade, desrespeito com os casarões e galpões antigos vinculados à 

atividade portuária, demolição de alguns sobrados e à falta de referências arquitetônicas 

locais.     

Sabrina Costa (2003), em sua dissertação, enfoca o patrimônio cultural na análise referente ao 

Dragão do Mar, discorrendo sobre conceitos de preservação desde meados do século XIX até 
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o final da década de 1970, para, em seguida, analisar alguns exemplos internacionais e 

nacionais desse tipo de intervenção em centros históricos. 

O trabalho, apesar de se centrar mais em análises de diversas intervenções e de discutir o 

patrimônio cultural, traz diversos elementos significativos para a dissertação ora desenvolvida, 

apresentando, mesmo que de maneira geral, críticas ao empreendimento, notadamente 

referentes ao processo desarticulado de implementação. Uma das principais, discutida mais 

profundamente, refere-se ao Projeto Cores da Cidade, enfocando o fato de que não houve 

unidade de linguagem nos restauros, além de uma seleção de imóveis desvirtuada do aspecto 

histórico, uma vez que dois dos edifícios mais antigos da região - Seminário da Prainha e 

Teatro São José - não sofreram tal intervenção. Costa coloca, como já descrito neste trabalho, 

que as edificações contidas neste projeto foram selecionadas pela Fundação Roberto Marinho, 

que decidiu priorizar galpões “de maneira a aproveitar o impacto do Centro Dragão do Mar”, 

desconsiderando, assim, outras edificações de maior caráter histórico, arquitetônico e artístico.  

Embora não discuta ao longo de sua dissertação o contexto político nacional e estadual em que 

o Dragão do Mar foi idealizado e nem o aspecto histórico de urbanização fragmentada da 

cidade, a autora critica o fato de não ter havido uma política planejada e integrada entre os 

poderes públicos na implementação do Centro Cultural. Costa, inclusive, se ampara em alguns 

exemplos estudados, como em Barcelona, Bolonha e Paris, para mostrar que, nestes locais, 

diferente do objeto de estudo, houve intervenções pontuais articuladas com um planejamento 

para a cidade. Para justificar essa falta de integração, a autora lembra da disputa política entre 

os poderes municipal - liderado pelo PMDB - e o estadual, pelo PSDB.  

A autora, ainda referente ao aspecto desintegrado da implantação do equipamento, critica a 

falta de relação espacial deste com as edificações vizinhas, tais como a biblioteca pública 
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(existente antes da criação do Dragão do Mar) e alguns marcos culturais (não cita quais), 

questionando inclusive sua volumetria monumental contrastante com o entorno. 

Costa (2003) apresenta diversas críticas pós-implantação do empreendimento, caracterizadas 

em seu trabalho como impacto do Centro Dragão do Mar. São enumerados alguns destes 

aspectos, observados em levantamento da própria autora, que cita inicialmente a poluição 

sonora, visual e deficiência de estacionamento. Sobre este último impacto, no entanto, há 

dúvidas, visto que não foram incluídos no levantamento os três estacionamentos nas quadras 

do Dragão do Mar, além da possibilidade de parada de veículos em praticamente todas as ruas 

lindeiras ao espaço. O que se verifica, também assinalado pela autora, é um trânsito ao redor 

do Centro em determinados períodos, conseqüência também de ruas estreitas.  

Em levantamento de uso e ocupação realizado pela autora, é constatada a ausência de funções 

relacionadas à produção cultural e à habitação nos imóveis reformados com o Projeto Cores 

da Cidade, que passaram a receber atividades voltadas ao lazer e turismo, além da verificação 

de diversos lotes sem ocupação ou utilizados como estacionamento privativo. Costa ainda 

coloca a existência de alguns galpões utilizados como depósitos. Levantamento do autor, 

realizado em novembro de 2005, também verifica isso tudo, destacando, no entanto, algumas 

mudanças significativas, como a grande quantidade de depósitos existentes e, ainda que de 

maneira tímida, o uso cultural em dois dos edifícios integrantes do Projeto Cores da Cidade: o 

Sesc Iracema e a Caixa Econômica Federal69.    

Porém, ambos os levantamentos apresentam limitações para uma efetiva análise comparativa 

da região. Além do pouco tempo de intervalo entre eles - dois anos e nove meses -, os tipos de 

usos foram agrupados de maneira diferente. Enquanto Costa uniu serviços gerais com ateliês, 

                                                 
69 Sobre mais detalhes do levantamento do autor e as recentes transformações na área, ver tópico 

seguinte.  
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retratando, assim, um elevado número de imóveis com essa característica, o autor incluiu os 

ateliês nos imóveis culturais, restringindo-se significativamente esse tipo de uso. Também 

merece atenção a diferença em relação à quantidade de depósitos e locais fechados.  

Em levantamento do autor, realizado no período da tarde, durante dia de semana, muitos 

imóveis encontravam-se fechados e em péssimo estado físico, não sendo possível identificar 

seus usos, sendo, então, assinalados como depósitos ou fechados. Levantamento de Costa, de 

certo, identificou alguns destes locais fechados como de comércio ou serviço, visto que são 

tanto depósito como serviço. Apesar desta diferença, constata-se que o tipo de serviço e de 

comércio, de maneira geral, é pouco qualificado, restringindo-se a atividades como venda de 

lâmpadas, ar condicionado para carros, lavanderias, entre outros, sendo, estes locais, também 

espaços de depósitos desses produtos comercializados. Outros destes imóveis comparados 

podem, de fato, terem sido fechados entre os dois períodos de análise. Esta comparação, de 

qualquer maneira, retrata ainda o pouco dinamismo da área, que será mais bem analisado no 

tópico seguinte.  

Em relação à dinâmica imobiliária, Costa coloca que houve uma “forte especulação 

imobiliária que se impulsionou e expulsou uma parte dos antigos moradores e usuários do 

bairro” (COSTA, 2003, p. 127). A autora, no entanto, discute pouco este aspecto, amparando-

se apenas em um trecho de entrevista de um artista plástico dada a um jornal local, no qual diz 

que o aluguel de seu ateliê aumentou em 100% após a implantação do Dragão do Mar (que 

será também utilizado pelo autor em tópico posterior). Ainda segundo Costa, esta 

supervalorização foi provocada pelo Projeto Cores da Cidade, que não foi acompanhado de 

uma política pública que pudesse regulamentar essa questão. 

Outro aspecto citado por Costa refere-se ao conflito entre o - intenso - movimento noturno em 

detrimento do diurno. “A área de entorno do Dragão apresenta fluxo intenso de pessoas no 
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período do final de tarde até a madrugada” (COSTA, 2003, p. 123). Apesar de bem observado 

pela autora, as distintas movimentações nos dois períodos, levantamento do autor verificou 

que o entorno do equipamento, de maneira geral, encontra-se pouco utilizado também à noite. 

Apenas duas ruas vizinhas a leste do Dragão do Mar detêm certa movimentação, visto que 

possuem alguns bares e casas noturnas.  

Por fim, a autora apresenta críticas pontuais ao equipamento, referindo-as como problemas 

urbanos, tais como: além dos já citados poluição sonora e estacionamento, mesas e cadeiras 

dos bares que dificultam a circulação de pedestres e a existência de barraqueiros, vendedores 

ambulantes e guardadores de carros nas imediações. Sobre os últimos, em levantamento do 

autor em Novembro de 2005 constatou-se que foram cadastrados, recebendo, inclusive, um 

curso de capacitação e informações gerais sobre o equipamento70. Costa também se remete à 

ocorrência de furtos, assaltos, brigas de gangues e a existência de boates de strip-tease nas 

imediações do Dragão do Mar, mais precisamente na Praia de Iracema. 

Nos estudos analisados, praticamente não há referência ao Centro Multifuncional. Costa 

(2003) restringe-se a uma breve descrição de seu programa arquitetônico, não sendo possível 

refletir sobre sua relação com o Dragão do Mar. A relação com o Poço da Draga também é 

pouco aprofundada nas análises.   

Comparando-se os trabalhos, verificam-se questionamentos semelhantes ao equipamento, 

notadamente referentes à associação com a mercantilização da cultura e sua implantação, 

vinculada aos aspectos críticos de uma arquitetura pós-moderna, como a monumentalidade, 

falta de diálogo com o espaço circundante e ausência de uma identidade construtiva. Gondim 

(2005), no entanto, além de apresentar um debate entre alguns profissionais sobre 

                                                 
70 Informação adquirida em entrevista com Luis Carlos Sabadia, atual diretor de Ação Cultural e 

alguns vendedores ambulantes.   
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“qualidades” e “defeitos” do espaço físico, qualifica o Dragão como um local relativamente 

diversificado quanto ao tipo de público, como já colocado neste trabalho, apresentando, assim, 

uma qualidade ao equipamento. 

4.4) Análise atual da área e os recentes projetos complementares 

O tempo de existência do Dragão do Mar para uma reflexão urbanística ainda é relativamente 

pequeno (aproximadamente 7 anos). Entretanto, já é possível apresentar algumas observações 

significativas. 

Após uma análise da inserção do equipamento em relação ao município, desenvolvida no 

capítulo três deste trabalho, pretende-se apresentar uma leitura de sua implantação associada 

ao espaço circundante. Assim como demonstrado no capítulo citado, o Dragão do Mar 

localiza-se entre duas regiões sócio-economicamente distintas: as porções oeste e leste da 

cidade. O que se verifica em um olhar em menor escala é esta comprovação, que traz 

subsídios para se perceber um processo (mesmo que lento) de mudança espacial.  

Do lado oeste do equipamento, observa-se uma conformação urbanística ainda pouco 

modificada, com diversos galpões e edificações em estado de abandono, além do calçamento 

em paralelepípedo (ver fig. 35). Muitos dos imóveis desta região encontram-se vazios e pouco 

dinâmicos, no que se refere a qualquer uso do solo, como se pode observar em levantamento 

do autor (mapa 8). O único edifício nas imediações do Dragão do Mar nesta porção, com 

exceção do Mercado Central, apresenta-se abandonado (ver fig. 35). O Mercado Central, 

constituído como um espaço fechado e situado a poucas dezenas de metros do Centro Cultural 

não estabelece diálogo com ele. As residências nesta porção localizam-se apenas na quadra a 

sudoeste do Dragão e se caracterizam por edificações pequenas, em lotes estreitos. (ver mapa 

8).  
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Fig. 35 
 

Vista da passarela do Dragão do Mar sentido oeste. Pouca mudança urbanística (rua sem asfalto). Edifício ao 
fundo encontra-se abandonado. Maio de 2006.                  

Fonte: autor 
 
 

 

Mapa 8 - Levantamento de uso do solo feito pelo autor em Novembro de 2005. S/ escala.                                     
Fonte elaboração: autor. Fonte base: Costa, 2003. 
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A porção sul é a que estabelece ligação com o centro histórico de Fortaleza, pouco dotado de 

um projeto urbano apto a transformar as proximidades do Dragão, a não ser em projetos 

pontuais, como a reforma da Praça do Ferreira, citada neste trabalho. Dessa forma, os trechos 

oeste, sudeste e sul da intervenção mantêm-se com as características urbanas anteriores à 

implantação do equipamento.   

Por outro lado, nas imediações a leste e norte do objeto de estudo há uma nova dinâmica 

espacial em andamento. Além do projeto do Centro Multifuncional, inserido na porção norte 

do Dragão do Mar, que será mais bem analisado no tópico seguinte, verifica-se, mesmo que de 

maneira lenta, a extensão de edifícios para classes médias e altas dos bairros Meireles e 

Aldeota em direção ao Centro Cultural (ver figs. 36 e 37).  

Essa nova dinâmica, se não conseqüente da implantação do Dragão do Mar, ampara-se nele 

para se consolidar. Estudo de Schramm (2001), apesar de pouco aprofundado neste aspecto, 

assim como o do autor, revelou lançamento imobiliário sustentado pela proximidade ao 

Dragão do Mar e pela ainda tranqüilidade da área, referindo-se à relativa distância do calçadão 

da Praia de Iracema. As publicidades deste empreendimento, lançado no Jornal O Povo (nos 

dias 04 de Dezembro de 2000 e 21 de Novembro de 2001), apresentavam os seguintes títulos: 

“O charme de ‘Iracema’ vizinho ao Centro Cultural” e “Na Praia de Iracema sem o rebuliço”. 

Além deste edifício, já habitado, há três em construção na porção leste do Dragão, dois a duas 

quadras (ver fig. 36) e outro a três. É interessante frisar o conteúdo da placa publicitária de um 

destes dois edifícios, voltada ao público estrangeiro em três línguas diferentes (ver fig. 37). 
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Fig. 36 
 

Vista da passarela do Dragão do Mar 
 sentido leste. Verticalização ao fundo. Setas indicam dois edifícios em construção.    

Maio de 2006. 
Fonte: autor.    

 

 

Fig. 37 
 

Edifício residencial em construção. Ao lado direito abaixo, cartaz publicitário do empreendimento em três 
línguas: inglês, alemão e francês. Ao fundo, à esquerda, passarela do Dragão do Mar. Maio de 2006.  

Fonte: autor 
 

Na mesma rua deste edifício, na quadra vizinha ao Dragão do Mar, há um conjunto de 

pequenos bares construídos recentemente , criados por uma arquitetura “antiga”, que recebem 
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jovens nas noites dos finais de semana (ver fig. 38). Apesar de pouco extensos e consolidados, 

os espaços voltados a bares e casas noturnas, com exceção dos inseridos dentro do Dragão, 

encontram-se também neste trecho leste do equipamento, como se verifica em cor laranja no 

mapa 8 (p. 191). A maior concentração de freqüentadores desses espaços encontra-se em casas 

noturnas reformadas pelo Projeto Cores da Cidade, na Rua Almirante Jaceguai, na quadra 

vizinha a leste ao Centro Cultural. 

 

Fig. 38 
 

Pequenos bares atraem público nos finais de semana em período noturno. Mesma rua da fig. 37, observando-se a 
passarela do Dragão do Mar ao fundo. Maio de 2006. 

Fonte: autor 

 

Não há diversidade de comércio e serviços para os freqüentadores do Centro Cultural, além 

dos bares ali inseridos. O espaço circundante, como colocado no tópico Balanço Bibliográfico 

deste trabalho, apresenta usos pouco qualificados e diversificados referentes a comércio e 

serviços. A Avenida Monsenhor Tabosa, também localizada no trecho leste do Dragão e 

citada neste trabalho como uma das recentes intervenções, chamada de “nova Copacabana”, é 

a única que oferece equipamentos como correio, restaurantes para almoço (já que nesta hora 

os bares do Dragão encontram-se fechados, com exceção de um) e alguns bancos. 
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O estímulo às atividades culturais na região via implantação do equipamento, um dos aspetos 

frisados no Plano de Desenvolvimento Cultural e no Relatório de Justificativa de Inclusão do 

Dragão do Mar no Prodetur, já discutidos neste trabalho, não se efetivou. Além de ter sido 

inaugurado desarticulado com o Instituto Dragão do Mar, que veio a se desintegrar, constatou-

se a inexistência de novos espaços culturais, como ateliês, galerias e organizações não-

governamentais em levantamento realizado pelo autor. Os poucos existentes, com exceção dos 

institucionais71, são anteriores ao Dragão do Mar, como o Alpendre, a Galeria Tota72 (ver fig. 

28, p. 141) e o Teatro Boca Rica. O local, que antes da implantação do equipamento se 

consolidava como atrativo de uma classe intelectualizada e artística, a qual fugia justamente 

da cultura e do turismo “institucionalizados” na Praia de Iracema, como já colocado neste 

trabalho, acabou perdendo esta característica atualmente. As poucas casas vinculadas ao 

artesanato existentes dentro do Dragão do Mar e reformadas pelo Projeto Cores da Cidade, 

transformaram-se em bares.  

                                                 
71 Há dois equipamentos culturais institucionais recentes: o Centro Cultural da Caixa Econômica 

Federal, que será mais bem discutido no próximo tópico, e um Sesc, recentemente inaugurado ao lado 

do Dragão do Mar, mas que ainda se mantém praticamente fechado.  
72 O Alpendre é uma Organização Não-Governamental (ONG) que faz trabalhos voltados 

principalmente a artes visuais, como vídeos de documentários. De acordo com um dos idealizadores do 

espaço, em conversa com o autor no Seminário Cultura e Negócios, realizado pelo Sebrae/CE e Secult, 

entre os dias 12 e 13 de Maio de 2006, o Alpendre implantou-se poucos meses após a inauguração do 

Dragão e o motivo da escolha do local não se vinculou ao Centro Cultural, mas sim pelo fato de ser 

uma região central e de haver, no período, alguns outros espaços culturais, não mais existentes. Entre 

eles, é citado um teatro, alguns ateliês e “bares culturais”. Segundo este mesmo entrevistado, “o tiro 

saiu pela culatra” após a implantação do Dragão, visto que os equipamentos efetivamente culturais não 

existem mais. Em relação à Galeria Tota, de acordo com proprietário, em conversa com o autor no dia 

26 de Maio de 2006, a atividade cultural neste local existe há 18 anos e a Galeria, há 8 anos. Ou seja: 

antes do Dragão. Ainda de acordo com ele, o movimento na galeria foi bom no período de inauguração 

do Centro Cultural, porém, encontra-se muito fraco atualmente. 
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Não há elementos suficientes neste trabalho para se constatar a especulação imobiliária dos 

imóveis circundantes com a implantação do equipamento. No entanto, além da não-efetivação 

do Relatório de inclusão desenvolvido pelo então secretário, entrevistados locatários em 

reportagens levantadas de jornais diziam sobre os aumentos abusivos, de até 100%, de 

imóveis próximos. (Jornal O Povo, “Despejo divide locador e locatário de bar na Praia de 

Iracema”, de 27/04/95; e Jornal O Povo, “O entorno do Dragão”, de 24/01/01, apud Costa, 

2003). Fausto Nilo, em trecho de entrevista já colocado neste trabalho, não descarta esta 

possibilidade, colocando-a como uma conseqüência inevitável quando o interesse maior é 

manter as edificações históricas do Projeto Cores da Cidade: 

[...] quando você melhora a qualidade de uma zona urbana deprimida, você 

altera os aluguéis. [...] Aí você tem que fazer uma escolha: ou permite 

aluguéis baixos até a demolição definitiva, que eu acho péssimo, ou promove 

uma nova qualidade de vizinhança e esses aluguéis vão ser maiores. E é 

exatamente isso que vai viabilizar o proprietário não demolir, que em última 

instância é o que interessa. (Fausto Nilo, em entrevista concedida ao autor, 

em 21 de Novembro de 2005). 

O outro aspecto frisado nos Plano de Desenvolvimento Cultural e Relatório de Inclusão 

também não se efetivou. Além do estímulo às atividades culturais, estes documentos 

apresentavam a “revitalização” da área central como um dos objetivos da implantação do 

equipamento. Além da breve análise espacial desenvolvida no início deste tópico, que retrata o 

pouco dinamismo do local a não ser pela associação à porção leste, analisando-se 

levantamento do autor verifica-se a grande quantidade de imóveis vazios ou de depósitos nas 

imediações do Dragão do Mar (ver mapa 8, p. 191). Percebe-se, assim, que, pelo menos por 

enquanto, não houve a “revitalização” almejada pelo poder estadual. Além do mais, muitos 

destes imóveis encontram-se disponíveis para venda ou aluguel, o que também pode 
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caracterizar uma possível associação à especulação imobiliária, com alguns locatários 

abandonando imóveis devido ao aumento do aluguel (ver mapa 9). Esta afirmação, no entanto, 

não se comprova neste trabalho. 

 

Mapa 9 - Em marrom, imóveis para alugar. Levantamento feito pelo autor em Novembro de 2005. S/ escala. 
Fonte elaboração: autor. Fonte base: Costa, 2003.  

 

Sobre a “revitalização”, todavia, a intenção do poder estadual em transformação da área ainda 

mantém-se, agora, com mais uma proposta de intervenção urbana, explicitamente voltada ao 

turismo de elite: a construção de um Centro Multifuncional de Eventos e Feiras, voltando-se 

para o turismo de eventos, utilizando-se do Dragão do Mar e suas características culturais 

como justificativas para sua implantação. Como colocado no segundo capítulo deste trabalho, 

segundo dados da Setur (2005) há um aumento crescente em Fortaleza deste tipo de turismo e 

também de estrangeiros, focos da política turística do Estado.  
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4.4.1) O Centro Multifuncional de Eventos e Feiras e o Centro Cultural da Caixa  

O Centro Multifuncional de Eventos e Feiras (Cmef) é o outro grande projeto idealizado pelo 

poder estadual na Prainha, vizinho ao Centro Cultural Dragão do Mar, e torna-se peça 

complementar de especial destaque para o entendimento das transformações urbanas 

almejadas pelo governo do Estado na região em estudo (ver mapa 10). 

A proposta é de implantação de um Pólo de eventos e negócios, constituído por teatro/ 

auditório para 2 mil lugares; centro de convenções para 2.400 pessoas e um pavilhão de feiras. 

Tudo localizado em uma área de aterro marinho de 20 ha, interligado à praia através de istmo 

de concreto. Junto desse Centro, pretende-se criar um calçadão para pedestres e bondes de 

circulação e acesso, evitando-se o uso de automóveis.  

 

Mapa 10 - Projeto do Centro Multifuncional de Eventos e Feiras em aterro marítimo. No círculo, o Poço da 
Draga. Em elipse, o Centro Dragão do Mar. Em vermelho hachurado, quadra original de transferência dos 

moradores do Poço da Draga. S/ escala. 
Fonte: www.seinfra.ce.gov.br/Cmef. Acesso em 017 04 2005 
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O projeto foi idealizado em 2000 pela Secretaria de Infra-estrutura do Estado (Seinfra), na 

terceira gestão de Tasso Jereissati no Estado. Apesar da conclusão de todas as pranchas 

técnicas73, ainda não há previsão para o início das obras, orçadas inicialmente em 640 milhões 

de reais (segundo site da Seinfra74) e em fase de processo de licitação para contratação de 

empresa consultora para realização de estudos visando à atração de investidores privados ao 

empreendimento. A demora na execução ocorre justamente pelos altos investimentos 

exigidos, visto que, segundo um dos responsáveis do projeto75, Jereissati priorizou a 

elaboração desta proposta em sua gestão, formando uma equipe com os melhores consultores 

nacionais e internacionais, entre eles, o mesmo escritório que transformou a antiga estação de 

trem na Sala São Paulo. Estudou-se para isso, 150 experiências na bibliografia e 15 

internacionais in loco, despendidas pelo Estado, ainda de acordo com entrevistado. 

Os arquitetos autores do Dragão do Mar, Fausto Nilo e Delborg Ponce de Leon, juntos com os 

também arquitetos José Braga e José Liberal de Castro, aceitaram o convite da Astef 

(Associação de Professores da Universidade Federal do Ceará, que trabalha em parceria com a 

Seinfra no projeto) e são os responsáveis pelo desenvolvimento de um plano urbanístico. Estes 

profissionais também integram a equipe de campo que viajou para reconhecimento de 15 

experiências internacionais. 

O projeto foi executado em conjunto por 12 escritórios de arquitetura de Fortaleza, sendo cada 

um responsável por um equipamento ou assunto técnico, como a acústica do auditório. O 

projeto de remoção da população do Poço da Draga, que será discutido mais adiante, foi 

desenvolvido por mais dois escritórios locais.   
                                                 
73 Todas as plantas técnicas encontravam-se disponíveis no site da Secretaria de Infra-estrutura do 

Governo do Estado (www.seinfra.ce.gov.br). No entanto, resolveu-se, momentaneamente, tirá-las da 

rede.  
74 www.seinfra.ce.gov.br/Cmef/intro. Acesso em 21 de Maio de 2005. 
75 Em entrevista concedida ao autor, em 19 de Maio de 2006. 
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O equipamento ainda continua nos planos da atual gestão, sendo uma das cinco obras 

prioritárias para PPP (Parcerias Público Privado) do Estado, segundo discurso do atual 

governador (GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, DISCURSO DE LÚCIO 

ALCÂNTARA, 2003). As outras obras são, como colocado anteriormente: Complexo 

Industrial e Portuário da Região do Pecém (CIPP); Metrofor; Projetos de energia eólica; e 

Projetos de saneamento básico, de extensão das redes de água e esgoto. 

O projeto apresenta três grandes objetivos, intimamente semelhantes aos desenvolvidos para a 

implantação do Dragão do Mar, com a cultura ganhando grande destaque, tanto como 

atividade a ser desenvolvida como o aspecto referente ao patrimônio histórico via 

“revitalização” do centro de Fortaleza:  

- Fortalecer a indústria do turismo, com a ativação do setor de turismo de 

negócios;  

- Apoiar o desenvolvimento da indústria cultural local mediante a 

disponibilização de espaços e equipamentos urbanos adequados;  

- Concorrer para revitalização do centro da cidade de Fortaleza, através da 

recuperação urbanística e do simbolismo histórico da cidade e do incentivo à 

implantação de projetos de uso misto (GOVERNO DO ESTADO DO 

CEARÁ, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, 2005c, p. 04). 

O governo ampara-se também no equilíbrio da sazonalidade turística em Fortaleza com a 

implantação do Cmef. De acordo com documento atual elaborado pela Seinfra:  

o desequilíbrio sazonal e o insuficiente patamar da demanda na “baixa 

estação” ainda constituem restrições importantes ao seu desenvolvimento 

pleno. A experiência internacional e nacional mostra que a solução passa pelo 

incremento de outras formas de turismo que podem ser desenvolvidas nos 
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períodos do ano da “baixa estação”. Entre essas, assume importância especial 

o turismo vinculado a eventos, convenções e feiras (GOVERNO DO 

ESTADO DO CEARÁ, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, 2005, p. 

1). 

Segundo um dos engenheiros coordenadores do projeto76, Fortaleza tem oferta hoteleira 

próxima à de Salvador e apenas três meses por ano de “pico” turístico. Assim, a cidade opera 

9 meses por ano com 40% da oferta, tornando o equilíbrio econômico no setor turístico 

preocupante. O entrevistado ainda justifica o projeto alegando que o turismo de negócios gasta 

quatro vezes mais do que o convencional, já que esse tipo de público, geralmente, representa 

empresas, emitindo nota fiscal e gastando mais. Além disso, o engenheiro garante que, por 

trás desse tipo de projeto está uma enorme cadeia turística integrada de comércio e serviços.     

A Seinfra utiliza-se também como justificativa o fato de a capital ter experiência no assunto, 

visto que o Centro de Convenções atual - denominado Edson Queiroz - foi um dois primeiros 

a ser construído no país e encontra-se, segundo documento da Seinfra (s.d), com sua 

capacidade de expansão esgotada, além de não contemplar as exigências técnicas requeridas 

pelo mercado. O engenheiro frisa o fato de ser um investimento altíssimo e admite que o 

Estado deva acabar por arcar com a infra-estrutura de implantação: “recebi três convites de 

grupos estrangeiros com interesse para gerir o centro. Mas ninguém quer investir na infra-

estrutura, (já) que o retorno é muito lento e o investimento, alto”. Ainda sobre o investimento, 

o entrevistado afirmou que a Seinfra foi buscar apoio da União e do BID, que, por enquanto, 

se recusaram a oferecer recursos.    

Os documentos da Seinfra (2005a, 2005b, 2005c) analisados remetem-se a bibliografias 

internacionais voltadas ao turismo globalizado como respaldo ao projeto. São extraídos 

                                                 
76 Em entrevista concedida ao autor em 19 de Maio de 2006. 
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diversos trechos do livro Sports, Conventions and Entertainment Facilities, de David Petersen 

(GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, 2005a, 

2005b, 2005c). Apresentam-se três fatores mais importantes para se escolher o local de 

implantação: público visitante, ocupação e renda. Esses aspectos devem ainda receber a 

seguinte infra-estrutura de apoio: proximidade de visitantes potenciais, acesso ao transporte e 

estacionamento, hotéis, restaurantes, comércio, estabelecimentos de entretenimento e atrações 

locais.  

Outro trecho do mesmo livro apresentado pela Seinfra faz menção ao benefício do 

“desenvolvimento imobiliário” que estes projetos causam, com “um grande desenvolvimento 

de hotelaria ou urbanização de uso misto, para apoiar o comércio dos centros de cidades com 

visitantes adicionais e compradores” (GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, SECRETARIA DE 

INFRA-ESTRUTURA, 2005a, p. 02). 

Por fim, fragmento bastante significativo exposto pela Seinfra explicita o principal objetivo da 

construção de um Centro de Eventos e Feiras: atrair divisas. “(A) proximidade (do Centro com 

os serviços de apoio) torna-se essencial para que a previsão de gastos dos congressistas em 

atividades de apoio se realize. No fundo, os gastos dos congressistas são a principal razão para 

se construir um centro de eventos” (ibid., p. 04). 

Fausto Nilo também justifica a importância do Centro Multifuncional como atrativo de um 

tipo de turismo elitizado, deixando claro o interesse principal nas divisas, além da geração de 

uma cadeia de diversidades de serviços e comércio. O arquiteto, inclusive, admite a “falta de 

novidade” deste tipo de equipamento proposto e, não tão explicitamente, a centralização em 

um único local do dinheiro gasto pelo turista. Utilizando-se de um discurso muito semelhante 

ao de David Petersen coloca: 
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os centros de convenções são bem-vindos, que a capacidade revitalizadora 

que eles têm [...] São sempre usados como recuperadores de zonas centrais 

deprimidas. Isso faz parte dos manuais mesmo. [...] Essa família de 

atividades e hotelaria, habitação, escritório classe A e varejo. Quando você 

junta tudo isso e faz com que essa estrutura [...] desestimule o automóvel, de 

maneira efetiva, [...], ele (referindo-se ao Centro de Convenções) é perfeito, 

porque muito dólar de viajantes vai ficar nessa região, sem pegar nenhuma 

Van. Sai das reuniões já gasta. (Fausto Nilo, em entrevista concedida ao 

autor, em 21 de Novembro de 2005).  

A crítica de Fausto Nilo ao equipamento restringe-se apenas ao seu aspecto físico, 

volumétrico, mas que, assim mesmo, trará a diversidade de atividades em seu entorno: 

Ele tem um impacto que é lamentavelmente muito grande: a projeção 

horizontal dele é muito grande. Ele é um edifício com cara de armazém [...] 

Ele não tem necessidade de relação com o exterior. [...] Ele é um container 

implosivo e explosivo só na enorme quantidade de atividades econômicas 

[...] Como se ele fosse uma cereja, cujo bolo é formado de entretenimento, 

gastronomia, artesanato, arte, cultura, museus etc. (Fausto Nilo, em entrevista 

ao autor, em 21 de Novembro de 2005). 

O estudo de viabilidade ambiental e econômica do projeto foi desenvolvido em 2002 por duas 

instituições: Pricewaterhouse, de origem internacional e Astef. De acordo com documento da 

Seinfra (2005b), os resultados obtidos pela Pricewaterhouse, corroborados pelos da Astef, 

chegaram a valores econômicos bastante elevados com o funcionamento do equipamento: de 

158 a 196 milhões de reais gerados de receita anual, com o centro e a cadeia turística que este 

gerará, além da criação de 10 mil a 13 mil empregos diretos e indiretos. O mesmo estudo, 
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baseado em uma demanda de 180 a 226 eventos anuais, ainda apresentou um cenário de 370 

mil a 670 mil novos usuários ao ano. 

4.4.1.1) A escolha do local  

Segundo documentos da Seinfra (2005a; 2005c), a definitiva escolha do local de implantação 

passou por três etapas, após avaliação de diversas regiões distribuídas pela cidade, até se 

chegar ao Poço da Draga. Dentre as opções descartadas estava um pátio de trem, localizado 

nas imediações do Bairro Moura Brasil; uma gleba na Praia do Futuro, próxima à foz do Rio 

Cocó (ver mapa 5 para localização dos bairros, p. 112) e outros terrenos na porção interiorana 

da cidade.  

A proximidade ao Dragão do Mar aparece como uma das principais justificativas da escolha 

final do local, além de outros fatores históricos e culturais, como se pode observar abaixo: 

A proximidade da zona hoteleira e de comércio da cidade; A possibilidade de 

integração com o Centro Cultural Dragão do Mar e Praia de Iracema; A 

contribuição para a recuperação do Centro Histórico de Fortaleza; O 

equacionamento dos problemas de mobilidade atualmente existentes nas 

áreas adjacentes; O reforço da memorabilidade da imagem urbana, 

transformando-a em recurso de valor (proteção e realce das arquiteturas 

históricas, demarcação legível do ponto histórico fundador da cidade [...]; 

criação de um parque urbano de lazer, natureza e cultura (30 ha); 

Estabilização do “Village” da Praia de Iracema (controle da volumetria a ser 

construída na Praia de Iracema e sua vizinhança próxima); Estabilização das 

comunidades locais (relocação e requalificação da Comunidade Poço da 

Draga.). (GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, SECRETARIA DE 

INFRA-ESTRUTURA, 2005c, p. 4 e 5) 
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Segundo Fausto Nilo, o Centro Multifuncional seria o equipamento integrador entre o Dragão 

do Mar e a Praia de Iracema. Localizado na orla marítima, próximo ao calçadão turístico que 

se liga aos edifícios e hotéis de luxo na Beira-mar, constituir-se-ia, então, como o principal 

agente de transformação da área. 

A grande âncora estruturadora daquilo ali (referindo-se ao local onde foi 

implantado o Centro Dragão do Mar), com raio de alcance até a zona central 

é o Centro Multifuncional [...]. Tudo isso daria pra capilarizar oportunidades 

de reconstrução e adaptação e proteção socioambiental e proteção 

patrimonial histórica e benefício socioambiental. [...] Agora, é um trabalho de 

vinte anos, tem que ser uma coisa compartilhada com a própria comunidade, 

que ajuda a dar continuidade, independente da mudança de gestores”. (Fausto 

Nilo, em entrevista concedida ao autor, em 21 de Novembro de 2005). 

Inicialmente, o projeto seria no local onde se situa a comunidade Poço da Draga, utilizando-se 

também de terreno da vizinha Inace (uma empresa naval privada). No entanto, segundo um 

dos responsáveis pelo projeto, em entrevista ao autor77, com a recusa dos proprietários da 

empresa em vendê-la para desapropriação, resolveu-se ocupar o mar. Fausto Nilo justifica78 

ainda esta opção dizendo-a ser três vezes mais barata do que o processo de desapropriação e 

implantação em outro local. 

Vale lembrar que a proposta de aterramento na área não é recente e, desde 1962, com o Plano 

Diretor de Fortaleza, já havia esta intenção para se implantar um “centro cívico”, com feiras e 

congressos. A Seinfra se ampara neste fato histórico: 

Não é proposta nova (a escolha do local). Na realidade, os problemas que 

hoje afligem o centro da cidade já se anunciavam há muito tempo, conquanto 

                                                 
77 Em 19 de Maio de 2006. 
78 Em entrevista concedida ao autor em 21 de Novembro de 2005. 
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de modo pouco perceptível à maior parte da população [...] Não se trata, pois, 

de mera coincidência o fato de figurarem como as mesmas áreas já apontadas 

(há 40 anos!) no Plano Diretor de Fortaleza, contratado em 1960 pela 

Prefeitura Municipal (GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, 

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, 2005a,  p. 8). 

Esse texto também evidencia outro objetivo histórico na área: a retirada da comunidade do 

Poço da Draga, entendida como parte dos “problemas que atingem o centro”.  É interessante 

perceber que, após 40 anos, as propostas apresentam fortes semelhanças no tipo de uso 

desejado: implantação de um local de feiras, congressos e eventos. O Plandirf (elaborado em 

1969), como já colocado em capítulo anterior, também apontava a necessidade de remoção 

dos habitantes do Poço da Draga para a valorização da área.  

O Poço da Draga tornou-se, com o novo projeto, o ponto central geográfico de articulação 

entre o Dragão do Mar, o Centro Multifuncional e a Praia de Iracema, havendo, segundo um 

dos responsáveis do projeto79, a necessidade de remoção da população para a construção de 

um terminal central de bonde e de um espaço livre de convívio.   

De acordo com a antiga presidente da associação dos moradores80, o projeto do processo de 

remoção deu-se de maneira bastante participativa e contínua, após exigências da população. 

Houve diversas reuniões com os moradores, que escolheram a quadra mais apropriada para 

eles, vizinha ao Dragão do Mar (ver mapa 8).  

O governador do Estado, Tasso Ribeiro Jereissati mandou me chamar e eu fui 

[...]. Então eu cheguei lá e o pessoal deles ‘[...] eu gostaria de negociar com a 

senhora o Poço da Draga pra fazer o multifuncional de eventos, vai ser muito 

bom pra cidade [...] (e eu disse) ‘agora doutor, me diz uma coisa: e aquele 

                                                 
79 Em entrevista concedida ao autor em 19 de Maio de 2006. 
80 Em entrevista concedida ao autor em 23 de Novembro de 2005. 
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povo, fica aonde? Ah, vamos ter que arranjar um canto. E eu: ‘escute aqui 

meu amigo: a constituição diz... eu moro lá há 40 anos e isso me dá direito de 

o senhor me botá a 100 m daquele espaço que eu estou usando [...]. Em 100 

m que eu conheço é a ponte (referindo-se a primeira ponte utilizada para o 

porto, hoje, com ocupação informal), o senhor vai fazer as casas em cima da 

ponte? Ele disse: não, pode procurar espaço lá que tem. Então, procuramos. 

A proposta era boa: ele ia nos dar apartamentos de classe, não muito grande 

[...]. Embaixo era comércio, podia botar seus carros, quem tivesse e ia dar o 

título de cada casa daquelas pessoas. Pra mim era bom, porque eu ficava 

quieta e eles também, cada um no seu canto [...] O apartamento é um 

apertamento, mas tudo bem, você deixa de ser um favelado. [...]. (Antiga 

líder comunitária do Poço da Draga, em entrevista concedida ao autor, em 23 

de Novembro de 2005). 

Outra moradora do Poço81 enfatiza o envolvimento dos habitantes no processo: “Na época 

houve toda uma negociação com os moradores do Poço. Fizeram muitas assembléias pra saber 

qual era a opinião da comunidade, teve também um envolvimento do Centro de Defesa dos 

Direitos Humanos, que a gente buscou pra poder negociar”. 

Apesar destes aspectos positivos, a comunidade do Poço da Draga encontra-se, atualmente, 

em situação delicada e incerta. O edifício histórico da Alfândega, onde hoje funcionam 

atividades bancárias da Caixa Econômica Federal, irá se transformar em um Centro Cultural e 

as atuais funções, transferidas para um edifício recém-reformado inserido justamente na 

quadra escolhida pelos moradores da comunidade (ver fig. 39).  

Eles foram buscar o dinheiro e não voltaram. Diz que o BID/ Brasil não 

financiou, não fazia obra dessa natureza e agora, atualmente, estão fazendo a 

                                                 
81 Em entrevista ao autor, em 22 de Novembro de 2005. 
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Caixa Econômica no local que ia ser as nossas casas. Então ele não queria 

negociar, né. (referindo-se ao antigo governador Tasso Jereissati). Parou, 

ninguém falou mais. (Antiga líder comunitária do Poço da Draga, em 

entrevista concedida ao autor, em 23 de Novembro de 2005). 

 

Fig. 39 
 

Nova agência da Caixa Econômica Federal em finalização, em lote da quadra destinada originalmente à 
população do Poço da Draga. Maio de 2006. 

Fonte: autor 

Um dos responsáveis do projeto82 explicou que havia um decreto impedindo qualquer uso 

novo na quadra, mas que, após três anos de duração e de incertezas quanto à captação de 

recursos, expirou. No entanto, o entrevistado frisa que ainda se pretende utilizar a quadra 

original, reduzindo a área para os moradores. Ou, caso a Caixa venha a investir demais, 

procurarão outro local próximo, visto que “há variados espaços vazios no entorno”. Caso o 

Centro venha a ser executado e a procura de outros locais venha a ocorrer, será necessário, 

claro, fazer um novo projeto desde o início e novas discussões com a população, algo bastante 

dispendioso, tanto para o Estado como para os moradores do Poço da Draga. 

                                                 
82 Em entrevista ao autor, em 19 de Maio de 2006. 
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Um ponto importante para o questionamento da remoção dos habitantes do Poço refere-se à 

demolição de toda uma característica histórico-cultural de um local já consolidado como 

bairro popular. A comunidade não se insere numa área de risco, seja de deslizamento ou 

mesmo agressão ao meio ambiente, e se constitui, primordialmente, por residências de 

alvenaria, implantadas há décadas, como se pode ver na figura 34 (p. 160). 

Segundo gerente da Caixa83, a idéia de se criar o Centro Cultural da Caixa partiu do antigo 

presidente: “A idéia dele é estender o projeto novo da Beira-mar (referindo-se ao Centro 

Multifuncional) com a Caixa Cultural, chegando no Dragão do Mar.” O novo lote para onde 

se deslocarão as atividades bancárias é alugado pela Caixa. Ainda de acordo com o gerente, o 

Dragão do Mar foi o grande equipamento impulsionador desta proposta.  

Apesar de uma das principais justificativas do governo do Estado para a implantação do 

Centro Multifuncional ser a capacidade “revitalizadora” para a região central, ligando-se ao 

Dragão do Mar, o primeiro a receber esse discurso, percebe-se muito mais a associação do 

CMEF ao mar e toda a infra-estrutura existente na Beira-mar, detentora dos edifícios de alto 

padrão de Fortaleza. Os textos e discursos priorizam explicitamente a integração do Centro ao 

turismo elitizado e os edifícios de alto padrão localizados na porção leste. 

Se analisarmos mais cuidadosamente a orla norte de Fortaleza, já estudada neste trabalho, 

veremos que o projeto do Cmef se insere no único local litorâneo possível mais próximo à 

Beira-Mar e à população de alta renda. A proximidade ao centro histórico torna-se mais uma 

conseqüência do que uma causa. Assim como o Dragão do Mar, o Cmef insere-se justamente 

na transição entre a porção oeste - predominantemente pobre - e a leste - predominantemente 

rica. O Projeto Costa Oeste, configura-se assim, como outra peça fundamental para as 

                                                 
83 Em entrevista concedida ao autor em 17 de Maio de 2006. 
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transformações almejadas pelo poder estadual: seria o complemento de uma homogeneização 

turística e de lazer do litoral norte de Fortaleza.     

4.5) Considerações do capítulo 

Este capítulo, direcionado por completo ao Dragão do Mar, apresenta diversas análises 

significativas do equipamento, referentes aos seus aspectos culturais, urbanísticos e 

econômicos.  

O Plano de Desenvolvimento Cultural [1995?], como colocado, centrou-se em dois grandes 

objetivos para a construção do equipamento: como instrumento de uma “indústria” cultural 

encampada pelo Estado e “revitalizador” da área central. O primeiro aspecto, já discutido no 

segundo capítulo deste trabalho, não se efetivou e se desintegrou brevemente. Como 

complemento, buscou-se demonstrar neste capítulo que, esta política cultural associada ao 

Dragão do Mar, apesar de pouco consolidada, também deve ser vista como integrante de 

uma política econômica neoliberal, na qual a cultura é utilizada, além de um instrumento de 

marketing, como controle ideológico do Estado. Assim, não há dúvidas de que o 

equipamento possui qualidades socioculturais, como colocado, porém, também deve ser 

entendido como associado a uma estratégia maior, vinculada a uma política turística, 

econômica e ideológica do Estado, ainda em andamento na região da Prainha.  

O segundo objetivo também não se efetivou, como se procurou demonstrar no tópico 4.1 

deste capítulo. Não existiu um projeto ou programa consistente e integrado para a região 

central e a implantação do Dragão do Mar deu-se de maneira complementar às intervenções 

turísticas na Praia de Iracema. O governo do Estado, adotando discursos semelhantes aos 

desenvolvidos por gestores estimuladores dos Planos Estratégicos, não idealizou um plano 

efetivo associado aos seus preceitos. A intenção de se qualificar Fortaleza como detentora 

das características vinculadas a estes planos, como uma cidade competitiva, gerida por 
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empresários e apta a se inserir no mercado internacional, dá-se de maneira bastante pontual, 

em um processo questionável quanto à preservação do patrimônio cultural edificado e 

relação com os usos circundantes anteriores ao equipamento, vinculados à cultura. Não 

houve também outros programas urbanos associados à implantação do Dragão do Mar, como 

algum eventualmente relacionado à habitação social na região. A “revitalização” do centro 

discursada no Plano de Desenvolvimento Cultural [1995?], viria pelo estímulo a atividades 

culturais (como ateliês) e pela ocupação de “uma classe média” moradora. Como não houve 

um programa nem mesmo para esta “classe média”, faz-se supor que viria com a valorização 

da região, como está acontecendo gradualmente com a vinda de novos edifícios de padrão 

elevado, procedentes da porção leste do Dragão do Mar, como colocado neste capítulo.  

O debate das referências sobre o Dragão do Mar serviu de subsídio para este entendimento, 

principalmente as reflexões de Gondim (2005) e Costa (2003). Como se demonstrou, todos 

os estudos, apesar de focarem aspectos diferentes, apresentam críticas contundentes ao 

equipamento, notadamente referentes às suas características arquitetônicas e urbanísticas.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento deste trabalho centrou-se em dois aspectos: a política cultural e as 

intervenções urbanas empreendidas pelo governo do Estado, baseando-se no Dragão do Mar 

como foco de estudo desta pesquisa. Ambos, como se procurou demonstrar, configuraram-se 

como pouco associados e fragmentados, no que se refere a uma consolidação efetiva e 

contínua.  

O equipamento em análise, advindo destes dois aspectos em estudo, pode ser entendido 

como peça de uma política econômica voltada para a inserção de Fortaleza em uma 

economia mundial. Essa estratégia apresenta um processo urbano e social agressivo, pouco 

estruturador para o espaço urbano e, como vimos, não voltado à inclusão social ou mesmo à 

diminuição da pobreza para Fortaleza.    

O Dragão do Mar constituiu-se, inicialmente, como infra-estrutura física de uma política 

cultural empreendida pelo governo, na qual eram associadas a diminuição da pobreza e 

concentração de renda, e possibilidade de “revitalização” urbana como objetivos 

conseqüentes de um desenvolvimento cultural.  Apesar de apresentar diversas qualidades no 

que se refere à diversidade de público freqüentador e atividades oferecidas, como se 

demonstrou no quarto capítulo, o espaço, o grande centralizador dos investimentos da Secult, 

não comporta atividades de formação cultural, interrompidas com o fim do Instituto Dragão 

do Mar. Torna-se, dessa maneira, um local muito mais voltado ao turismo e lazer. Além 

disto, a política cultural encampada pelo governo do Estado, da qual o Dragão do Mar foi 

um dos principais equipamentos, é analisada por estudiosos (GONDIM, 2005 e 

BARBALHO, 2005) como instrumento de marketing para a política econômica dos 

“governos das mudanças”. 
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No que se refere à política urbana adotada, observou-se um processo desarticulado e 

inexistente de programas voltados à região central ou litorânea, não tendo havido nenhuma 

associação entre as esferas públicas e nem mesmo as secretarias do governo do Estado. 

Localizado a poucos metros do mar, o equipamento se implantou muito mais vinculado às 

agressivas transformações urbanas turísticas do litoral e da vizinha Praia de Iracema, 

ancoradas na cultura como atrativo econômico. Atualmente, como complemento à cultura 

desenvolvida no Dragão, pretende-se construir o Centro Multifuncional de Eventos e Feiras, 

considerado o equipamento necessário à efetiva “revitalização” do local, visto que o Centro 

Cultural ainda não atingiu este objetivo. Apesar de verificada uma transformação ainda em 

processo lento de andamento, como colocado no quarto capítulo, a área mantém-se pouco 

dinâmica. O Dragão não trouxe nas suas imediações nenhum novo uso consolidado. Não há 

pequenos comércios ou serviços durante o dia, a não ser alguns poucos novos bares e 

restaurantes na sua porção leste, que funcionam no período noturno.     

O que se verifica com a proposta do Centro Multifuncional, mais uma vez, apesar da falta de 

consolidação urbanística das diversas intervenções recentes descritas ao longo do terceiro 

capítulo, é a busca de um novo projeto pontual como o elemento possível de uma 

transformação urbana. Agora, amparada no aspecto explicitamente vinculado ao turismo de 

elite, que deverá se inserir na região pobre do Poço da Draga. Como demonstrado no trabalho, 

há uma tensão histórica neste local que, inclusive, foi objeto de proposta de intervenção 

semelhante à atual já nos anos 60, levando-nos a refletir este aspecto como mais um motivo 

questionável das reais “mudanças” discursadas pelos gestores do Estado. Remetendo-se à 

Villaça (2001), as intervenções turísticas e de lazer em Fortaleza, apesar de novas, mantêm-se 

como locais concentrados do investimento do Estado, nas imediações do setor da elite, 

corroborando também para o questionamento destas reais “mudanças” discursadas. 



 214

O Dragão do Mar e o Centro Multifuncional, apesar de direcionados a públicos 

freqüentadores diferentes, podem ser entendidos como peças conseqüentes de uma política 

econômica que visa à inserção de Fortaleza em uma economia globalizada, inserida no 

mercado internacional e competitivo, com discursos apresentados muito semelhantes, como 

verificado no presente texto.  

As duas principais justificativas para a implantação do Dragão do Mar – “revitalização” da 

área central e equipamento para o desenvolvimento de uma política cultural associada a 

transformações sociais - não se efetivaram. O Estado, assim como sua capital, continua 

apresentando os mesmos elevados índices de pobreza e concentração de renda, além de se 

manter a tão “combatida” (pelo menos nos discursos dos Planos de Governos) macrocefalia 

urbana e econômica em Fortaleza. 

Relembrando os dados apresentados no primeiro capítulo referentes ao atrativo turístico, 

notadamente de estrangeiros, verifica-se que esta busca de internacionalização de Fortaleza, 

apesar de intensamente distante de uma economia global, apresenta um aumento gradual. 

Neste aspecto, o governo do Estado demonstra uma política relativamente efetiva, amparada 

em intenso marketing. No entanto, o retorno econômico é questionável, quando os 

investimentos tornam-se concentrados. O discurso explicitamente econômico voltado para a 

“venda” da cidade, acaba se tornando o principal problema quando não se verificam 

mudanças na estrutura social da cidade. O Dragão do Mar, assim, apesar de não se 

caracterizar como um espaço gentrificado, é reflexo de uma política econômica ainda em 

andamento que, se não irá modificar suas atividades e programações, deverá alterar o uso do 

solo em suas imediações. Esse processo, como descrito, já ocorre, com a não mais existência 

dos originais locais de produção de arte circundantes, o lento processo de verticalização, 

advindo de Aldeota e, principalmente, com as novas propostas de espaços culturais e 

turísticos na sua porção norte.  
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Como foi visto, Borja e Castells (1997) apresentam três “entornos” necessários para uma 

cidade receber intervenção urbana apta a se inserir no mercado internacional e competitivo: 

“entorno social”, destacando a pobreza e a marginalidade como possíveis obstáculos; o 

“entorno cultural”, bastante atrativo devido à sua qualidade competitiva entre as cidades e a 

coesão social que gera; e, por fim, o “entorno estético e ambiente urbano”, referindo-se à 

qualidade dos espaços públicos, da arquitetura e dos monumentos. O governo do Estado tenta 

seguir à risca estas recomendações na Prainha. 

Através da hipótese fundamental deste estudo, a de que o Dragão do Mar pode ser entendido 

como peça de uma estratégia econômica de inserção de Fortaleza numa economia globalizada, 

procurou-se demonstrar que este processo traz consigo - desde sua idealização à 

implementação - uma política cultural e reflexo urbano fragmentados, pouco consolidados e 

até mesmo agressivos ao meio social e ambiental. A partir disso, torna-se questionável até que 

ponto esta forma de condução política é eficiente, no que se refere aos interesses dos cidadãos 

locais e às almejadas transformações sociais numa cidade intensamente desigual.  
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ANEXO  
 

ENTREVISTAS USUÁRIOS CENTRO DRAGÃO DO MAR (CDM)       n. entrevista 

Mês: NOVEMBRO     dia do mês___________________    

dia da semana:_________hora:____________ Local da entrevista:___________________    

DADOS GERAIS 

nome: ____________________________________________________________________  
sexo:               masc                    fem   idade:________________       

com o que trabalha:__________________________________________________________ 

escolaridade:_______________Se superior, qual formação? _________________ _______ 

renda familiar aproximada por mês: ____________________________________________ 

Bairro onde mora:___________________________________________________________ 

USO CDM 

O que veio fazer no CDM?____________________________________________________ 

Acesso (geralmente):           ônibus               a pé                 automóvel            outros_____ __ 

Freqüência           uma vez por mês ou menos              quinzenal          uma vez por semana 

                             mais de uma vez por semana. _____diariamente__ _________________ 

Já fez algum curso/ oficina no CDM ?     __       sim            não . Se sim, qual?_____________ 
__________________________________________________________________________ 

O que freqüenta (geralmente) no CDM:_______________(atividade_gratuita?)___________ 

Aonde ia antes do CDM?________________________________________________________ 

Freqüenta algum estabelecimento próximo (Com exceção da P.I)            sim____ não.Se sim, qual?  

_______________Começou a freqüentar por causa do CDM?__      sim             não__ ______ 

Freqüenta a Praia de Iracema?          sim            não.  

Freqüentava antes do CDM?    _____sim_____ não. Se sim, por que não freqüenta mais? ___ 

__________________________________________________________________________ 

O que falta no CDM?__________________________________________________________ 

O que mais gosta no CDM?_____________________________________________________ 

Gosta do espaço? Das construções?            sim_____ não.  Por quê?____________________ 

___________________________________________________________________________ 

Obs:_______________________________________________________________________ 
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