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Apresentação do objeto 

Este estudo sobre Fortaleza investiga o período correspondente à passagem do 

século XIX para o século XX, cenário de inúmeros acontecimentos, dentre os quais 

destacamos: a abolição da escravatura, a transição da monarquia para o regime 

republicano, tentativas de ordenação do espaço urbano, as inovações nos meios técnicos e 

científicos - a construção de ferrovias, a instalação da fabrica de algodão, dos fios 

telegráficos, de associações literárias e jornais de circulação local -, e a expansão do porto; 

fundamentais para posicionar Fortaleza na rota dos grandes fluxos econômicos mercantis. 

Comparando a urbanização brasileira no período colonial e na segunda metade do 

século XIX, como esclarece Costa (1999) em sua obra intitulada: Da Monarquia à República, 

verificamos que inicialmente existia maior predomínio do trabalho escravo semi-servil; o 

pequeno proprietário, trabalhador livre, morador das fazendas produzia apenas o necessário 

para o sustento familiar, numa economia baseada na exportação de produtos tropicais onde 

o latifúndio exercia destaque. Por volta da segunda metade do Século XIX já se observa o 

desenvolvimento de ferrovias; a abolição da escravatura; a abertura do país para as 

imigrações; o crescimento relativo do mercado interno e a incipiente industrialização. 

Mudanças essenciais para o entendimento do contexto histórico analisado. O tempo social 

em destaque é este período, mais precisamente entre os anos de 1887 a 1912, que 

compreende a administração política de Nogueira Accióly no governo do Estado do Ceará. 

Este recorte temporal encaixa-se, no que muitos historiadores identificam como período de 

consolidação do projeto de modernização ou época de redefinição da identidade nacional, 

característica que motivou a escolha deste marco temporal. 

O objeto desta pesquisa é, portanto, o reordenamento do espaço urbano de 

Fortaleza, compreendido como um conjunto de fatos sociais, tais como, as influências dos 

intelectuais, as pressões sociais, a ação governamental, os interesses econômicos em jogo. 

                                                 
1 Estudante da Universidade Estadual (UECE), pesquisadora do Laboratório de Estudos de População, 
bolsista da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (FUNCAP). ana-
albuquerque@uol.com.br 
2 Professora Titular da Universidade Estadual do Ceará (UECE). Doutora em Sociologia pela 
Universidade Federal do Ceará (UFC), coordenadora do Laboratório de Estudos de População onde 
desenvolve a pesquisa: Produção do Espaço Social em Fortaleza. carleial@uece.br 
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Espaço objeto social, como disse Milton Santos o espaço é um revelador que permite 

ser decifrado por aqueles mesmos a quem revela; e, ao mesmo tempo, em que adquire uma 

significação autentica, atribui um sentido a outras coisas (1990, p. 130). O espaço 

compreende as coisas produzidas e suas relações em sua coexistência e simultaneidade, é 

lócus da reprodução que pode ser percebido através das relações cotidianas, ao contrário 

daquele herdeiro das idéias de Kant e de Newton, vazio de sentido, neutro. 

Fortaleza província pouco desenvolvida e com precária infra-estrutura, não era 

compatível com as perspectivas de progresso econômico almejado a época, daí o 

surgimento de um discurso erudito de reorganização urbana baseada em estratégias 

combinadas de higiene, saneamento e embelezamento fundamentados em experiências 

utilizadas em outras cidades brasileiras e estrangeiras, como o exemplo de Paris, cidade 

francesa de onde se copiou o traçado de ruas em xadrez e os sistemas de boulevards 

presentes na primeira Planta Topográfica de Adolfo Herbster como ilustra a figura 1 em 

anexo ao final do texto. 

A respeito da participação de intelectuais na reestruturação da cidade de Fortaleza, 

citamos Sebastião Rogério Ponte: 

Assim como outros grandes centros urbanos do país, os principais 

agentes desse investimento remodelador da capital alencarina foram 

os grupos sociais ligados ao setor comercial, fortalecidos pelo então 

crescimento dos negócios de importação e exportação; e o 

contingente de profissionais liberais [grifos nossos], constituídos 

por médicos, bacharéis, engenheiros e demais doutores egressos 

das academias de ensino superior, fundadas, à época, no Brasil 

(PONTE, 2001, p.13). 

Estes profissionais liberais com seus novos conhecimentos adquiridos pelos contatos 

que estabeleciam com estrangeiros em suas viagens, com as leituras das mais variadas 

obras, ou igualmente, em seus estudos nas academias de Direito e Medicina que então 

surgiam no Brasil lançaram os alicerces a partir dos quais os governantes conceberiam a 

nova cidade, exercendo, assim, um papel fundamental na consolidação de uma nova ordem 

urbana, 

O estudo da produção intelectual das instituições mais respeitáveis na sociedade 

cearense de então, o Instituto Histórico, Geográfico e Antropológico do Ceará e a Academia 

Cearense de Letras será a principal fonte de investigação dos discursos acadêmicos sobre a 

modernidade urbana. As análises dos planos urbanísticos e o levantamento histórico das 

obras de engenharia na cidade serviram para comprovar o grau de influência que a 

intelectualidade local tinha sobre os governantes e sobre a gestão da cidade. 
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Momentos que antecedem nosso recorte 

A virada do século XIX para o século XX pode ser considerada como a época da 

transformação de Fortaleza em uma cidade moderna nos padrões então vigentes. A 

construção do mercado de ferro (1897), a chegada do telégrafo (1881), o serviço telefônico 

(1883), as caixas postais (1889), e entre 1912 e 1914 a construção de modernos grupos 

escolares, ajardinamento de novas praças, pontes de concreto facilitando o acesso aos 

vários trechos da cidade (Cocó e Caucaia) e a Avenida Alberto Nepomuceno ligando o 

centro à praia, mostram as inúmeras transformações ocorridas (CORDEIRO, 1996). 

Na área educacional, no ano de 1845 foi inaugurado o Liceu do Ceará. Este colégio 

veio revolucionar a metodologia de ensino praticada pelos colégios cearenses. Aos dizeres 

de Raimundo Girão (1962, p. 83), este instituto de ensino era foco de atração à juventude 

que, na capital e no interior, estagnava em pernicioso remanso, a falta da correnteza que a 

conduzisse ao largo mar do aprendizado integral. Aos poucos o Liceu tornou-se uma 

referência na província. Sua direção ficava a cargo do Padre Thomas Pompeu de Sousa 

Brasil, Senador Pompeu, responsável pelo ensino de Geografia e História. Este intelectual, 

também, era proprietário em conjunto com outros3 da estrada de ferro que permitia o 

tráfego, pela locomotiva “Fortaleza”, entre a central na estação de Parangaba, na capital, até 

a serra de Baturité, cujo início oficial ocorreu no mandato do Presidente Francisco Teixeira 

de Sá (novembro de 1873 a março de 1874). Aqui já se percebe que o intelectual, professor 

de Geografia tinha uma vinculação direta com os negócios dirigidos à expansão e à 

articulação da cidade de Fortaleza com outros pólos de desenvolvimento. 

O transporte ferroviário foi muito utilizado na capital. Em épocas de seca, ele tinha 

duas funções: trazer cargas, produtos para o abastecimento da capital e para exportação; e 

o transporte de retirantes, homens, mulheres e até crianças que deixavam para trás suas 

casas em busca de uma “vida melhor” na cidade de Fortaleza4. Isto, na maioria das vezes, 

não acontecia, os que não tinham casa de parentes que os acomodassem ficavam 

perambulando pelas ruas em situação de mendicância. 

Em 1875 foi concluída a Planta Topográfica da Cidade de Fortaleza e Subúrbio pelo 

engenheiro pernambucano, Adolfo Herbster que perdurava desde 1855. O referido projeto 

seguia o traçado urbano em forma de xadrez e continha a construção de três boulevards 

(feito rápida menção anteriormente), que hoje correspondem as atuais avenidas do 

                                                 
3 Esta empresa particular era organizada pelos senhores: Senador Pompeu, Barão de Aquirás, 
Henrique Brocklchurst (inglês), Barão de Ibiapina e o engenheiro Jose Pompeu de Albuquerque 
Cavalcante. 
4 O livro de Rios. Kênia Sousa. Campos de Concentração no Ceará: isolamento e poder na seca de 
1932. Fortaleza: Museu do Ceará, 2001 poderá complementar essa discussão, pois analisa a dupla 
função das estradas de ferro durante um período de grande seca no Ceará e suas conseqüências para 
os sertanejos, para os administradores públicos e para a economia do Estado. 
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Imperador, Duque de Caxias e D. Manuel, localizadas na malha urbana central. A 

implantação deste projeto tinha como finalidade facilitar o escoamento urbano e disciplinar a 

expansão da cidade. O sistema em forma de xadrez substituía os becos e as ruas 

desordenadas por vias alinhadas, longas e cruzadas em ângulo de 90º. (GIRÃO, 1962, 

PONTE, 2001). Este reordenamento veio para a sede político-administrativa provincial, 

Fortaleza, que havia se transformado no principal entreposto comercial do Ceará, devido ao 

crescimento da exportação algodoeira que dinamizou a economia cearense. Fortaleza, além 

deste desenvolvimento econômico, passa a ser o principal centro político, cultural e social 

da província, superando Aracati, cidade hegemônica desde o século XVIII. Em 

conseqüência destas mudanças deu-se a formação de novos grupos dominantes: 

advogados, professores, comerciantes, bem como a constituição de camadas médias 

urbanas formadas por profissionais liberais. Por outro lado, cresceu o número de 

trabalhadores pobres. 

Estes novos grupos, principalmente, os profissionais liberais, pertencentes às 

camadas médias, fortalecidos pela expansão do trabalho assalariado, começaram a 

contrapor as idéias e normas decorrentes do centralismo imposto pelo regime imperial, 

criando várias associações e clubes políticos e intelectuais: Gabinete Cearense de Leitura e 

Clube Republicano em Aracati, por exemplo, que pregava o federalismo e a defesa do 

progresso. É neste período que os intelectuais criticam duramente a sociedade 

escravocrata, atribuindo à mesma toda a culpa do atraso nacional, mesmo com as diversas 

melhorias incorporadas a partir da crescente exportação do algodão, na segunda metade do 

século XIX. 

No Brasil, numa análise a nível nacional, começou-se a buscar soluções para 

incorporar o país ao conjunto das nações conhecidas como progressistas, com a instalação, 

divulgação e posterior consolidação das ideologias científicas defendidas à época: o 

positivismo, o darwinismo social e o spencerianismo, pois as áreas sob suas influências 

estavam completamente tomadas pela idéia de “evolução”. Segundo a professora Lia Osório 

Machado (2000), estas idéias incorporadas no país têm suas matrizes psicológicas e 

médicas. No caso cearense, a nível local, a visão sanitária da cidade, também, vai ser 

propagada, como diz Costa (2002, p. 62): 

O discurso urbano é impregnado pelo linguajar médico [grifos 

nossos]. Analogias são feitas entre o corpo social e o corpo humano. 

A cidade é tratada como um organismo vivo, comparada ao corpo 

humano, onde cada órgão tem uma função e anatomia peculiar. O 

planejador urbano tem o papel de diagnosticar os males da cidade e 

de propor terapias e mesmo cirurgias radicais para extirpar o câncer 

urbano. 
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Interpretar os discursos contidos nos artigos destes intelectuais é procurar a relação 

e a práxis dos cultos, porque eram esses homens que muitas vezes estavam à frente de 

cargos políticos e, portanto, com poderes de influenciar as reformas urbanas de Fortaleza. 

Desde o inicio dos anos 70, vivia a Província um quadro de vigorosa expressão 

intelectual, com a fundação de vários círculos letrados na capital e nas principais cidades do 

interior, tais como, o grupo de estudos Fênix Estudantal, a Academia Francesa, o Gabinete 

Cearense de Leituras. Porém o processo disciplinar do espaço urbano se desenvolveu a 

partir de 1850, quando se acentua significativamente a exportação de produtos primários, 

como o algodão, o couro e etc., destinados ao mercado europeu. As iniciativas de remodelar 

Fortaleza ocorreram lentamente até os anos de 1860 quando se observa um crescimento 

desse processo, esforços isolados dos poderes públicos e particulares, já que não houve um 

planejamento sistematizado. 

Na década de 1880, a cidade se beneficia de inovações tecnológicas e reformas 

urbanas como o serviço telefônico, o telégrafo, já mencionados, e a instalação da fábrica de 

tecidos de propriedade do Dr. Thomas Pompeu de Sousa Brasil, reformas na cadeia pública, 

asilos para mendigos. O bonde, que até 1914, era de tração animal passando depois para o 

sistema elétrico que existiu até 1947 (CORDEIRO, 1996). A primeira linha conectava o 

centro ao porto (no setor oeste) e ao matadouro (no setor leste). Tudo isto viabilizava um 

crescimento populacional e espacial em Fortaleza. 

Posteriormente, a paisagem urbana foi se modificando com novos estabelecimentos, 

agremiações literárias, calçamento nas vias principais, iluminação a gás carbônico, bondes 

elétricos, ajardinamento das praças. Fortaleza ficou com “ares civilizados”, para utilizar uma 

expressão comum á época. Estas reformas apresentaram-se em fins do século XIX e início 

do século XX evidenciando tentativas de reordenamento do espaço urbano: a província se 

tornou cidade. 

Hipóteses na interpretação do objeto 

A descrição da Fortaleza antiga já foi elaborada por diferentes historiadores 

cearenses (FARIAS, 1997, PONTE, 2001, SOUZA, 2002), sociólogos (CORDEIRO, 1996 e 

1997), e memorialistas (LOPES, 1999). Nosso trabalho é, a partir destas análises e relatos, 

teorizar o objeto de pesquisa com os conceitos da Geografia, que serão aprofundados no 

decorrer do seu desenvolvimento. 

Trata-se de reapresentar os documentos do Instituto Histórico, Geográfico e 

Antropológico do Ceará e a Academia Cearense de Letras pelo viés geográfico da análise 

do espaço construído e vivido, e da territorialidade. 

Entretanto, como nos esclarece Lilia K. Moritz Schwarcz: 
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[...], até então existiam basicamente relatos isolados, documentos 

dispersos, enfim, iniciativas mais individuais, não preocupadas com 

a organização de um projeto amplo de sistematização ou da 

construção de uma teoria da história nacional (SCHWARCZ, 1989, 

p. 57). 

O fato de estas agremiações acadêmicas reunirem profissionais variados 

(Jornalistas, Advogados, Médicos), muitos formados em Recife, Rio de Janeiro, permitia que 

eles expusessem seus conhecimentos acadêmicos em revistas especializadas, ocupassem 

cargos políticos, tivessem concepções nacionais e universais, o que facilitou a aceitação de 

suas teorias pela sociedade e a adoção de suas propostas pelos governantes cearenses. 

Desta forma, a constituição do Instituto Histórico, Geográfico e Antropológico do 

Ceará e da Academia Cearense de Letras, no período por volta de 1887 a 1912, contribuiu 

para sistematizar os discursos intelectuais locais sobre a questão urbana, articulando-os aos 

de âmbito nacional. 

A investigação acerca do processo de urbanização de Fortaleza sob o enfoque dos 

discursos acadêmicos históricos impõe ao investigador a escolha, da via dos registros e dos 

arquivos que possa revelar o maior número de informações sobre o tema. Pois, trabalhar 

com discursos nos leva a questionar sobre sua capacidade de revelar a realidade social já 

que como nos relata Castoriadis (1982) 5: 

[...] uma palavra remete a seus significados lingüísticos canônicos, 

quer sejam “próprios” ou “figurados” e a cada um deles à maneira da 

designação identitária. É enfático ao afirmar que uma significação 

remete a uma infinidade de outras significações, como também a 

uma infinidade de aspectos daquilo que é. Falar é estar ao mesmo 

tempo e simultaneamente nestas duas dimensões. 

O uso dos discursos como fonte de pesquisa requer adoção de procedimentos 

adequados, por isto, a necessidade de se usar a análise de discursos como ferramenta. 

A análise dos discursos será realizada levando em consideração o que propõe Iná 

Elias de Castro (1992, p 124-125). 

Os “temas” [grifos nossos] são os elementos centrais dos discursos, 

ou seja, são as questões que motivaram o pronunciamento. (...) A 

“abrangência” compreende a referência espacial do discurso, ou 

seja, se as questões estão sendo discutidas para as escalas 
                                                 
5 Para um maior aprofundamento nesta questão consultar o livro de CASTORIADIS, Cornelius. A 
Instituição Imaginária da Sociedade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982. 
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municipal, estadual, regional ou nacional. (...) A “abordagem” é a 

perspectiva da questão, ou seja, qual demanda e qual posição 

assumida com relação á questão levantada ou ao problema 

analisado. Trata-se em outras palavras, de identificar quais as 

proposições relativas à questão central do discurso. 

Este estudo sobre os discursos impõe a reflexão sobre os seus autores, os 

intelectuais. Isto revelará as redes sociais e suas articulações entre os eruditos, as 

instituições acadêmicas e o governo. 

Os intelectuais por nós analisados até o presente momento, tais como: Paulino 

Nogueira, Thomas Pompeu Filho e Bezerra de Menezes refletiam os compromissos 

firmados com segmentos específicos da sociedade, porque estes profissionais liberais, em 

sua maioria, figuravam não só como representantes da elite local, mas eles próprios 

pertenciam à classe dominante. 

Estes senhores constituem um segmento da elite política local, os “representantes 

públicos”, e suas concepções ideológicas poderão ser identificadas através da leitura e 

análise críticas dos artigos contidos nas revistas das respectivas agremiações estudadas já 

que estas são espaços de expressão do saber dominante. 

Procedimentos para a investigação 

Estamos pesquisando no Instituto Histórico, Geográfico e Antropológico do Ceará-

IHGACE e na Academia Cearense de Letras-ACL analisando detalhadamente suas Atas e 

Estatutos com a finalidade de conhecer sua organização, sua estruturação interna, bem 

como identificar seus objetivos e atuações. Vamos continuar pesquisando estas instituições, 

agregando a Biblioteca Central, e o Arquivo Público com o intuito de encontrar artigos e 

documentos que ajudem a esclarecer nossa problemática. 

Logo após faremos um levantamento de suas revistas (IHGACE e ACL), com a 

intenção de realizar uma classificação, separando os artigos referentes à questão urbana de 

Fortaleza e as proposições de intervenção na cidade. 

O outro passo será identificar a atuação político-administrativa dos atores dos 

discursos, conhecê-los e descrever suas trajetórias relativas à problemática urbana. 

Com os discursos sobre a cidade classificados e analisados restaria compatibilizá-los 

com as reformas urbanas daquele período para ver o grau de influência que os textos do 

Instituto Histórico, Geográfico e Antropológico do Ceará e da Academia Cearense de Letras 

exerceram na reformulação da feição da cidade de Fortaleza, para verificar sua importância 

na modernização da capital do Estado. 
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Destacamos o uso das categorias espaço e tempo, na elucidação da nossa 

problemática, pois como diz Gomes (1991, p. 52) em seu trabalho Reflexões Sobre Teoria e 

Crítica em Geografia: 

Na concepção filosófica do materialismo dialético, espaço e tempo 

são duas dimensões de uma mesma realidade: a materialidade do 

mundo. Não há matéria fora do espaço e do tempo, como também 

não há espaço e tempo fora da matéria. 

Nessa linha de raciocino compreendemos o evento6 como um condutor de algumas 

possibilidades que se materializam no mundo. Porém, estes também se manifestam em 

escalas menores, isto é, a nível nacional, ou de um país, a nível regional e, a nível local - 

sendo assim imprescindível a articulação de teorias gerais a objetos particulares e vice-

versa. O local entendido como ponto final para a realização de um evento. A definição de 

evento utilizada neste estudo é a trabalhada por Milton Santos (1997, p. 115): “uma fagulha 

do tempo se realizando num dado ponto do espaço”. 

Os eventos são únicos se aceitamos que cada lugar recebe-os e os incorpora a 

partir de uma realidade própria. Sua ocorrência desencadeia uma série de possibilidades 

que afetam substancialmente as estruturas sócio-espaciais, do lugar. Poderíamos assim 

dizer, que os eventos são acontecimentos novos, acontecimentos que não se repetem com 

as mesmas proporções nos vários pontos do espaço. 

Seguindo essa afirmativa podemos, igualmente, afirmar que as formas certificam a 

continuidade do tempo, mas o realizam através da sucessão dos eventos. Eventos que 

mudam o seu sentido, pois os elementos não têm autonomia de significação, ao contrário, a 

significação vai mudando de acordo com sua inter-relação com os demais eventos, desse 

modo o espaço testemunha a realização da história. Como exemplo as linhas de trem 

instaladas na segunda metade do século XIX - as ferrovias tinham como um de seus 

objetivos, ligar Fortaleza às demais localidades do interior do Estado do Ceará, facilitando o 

escoamento da produção de algodão até o porto –, as mesmas, podem funcionar ainda 

hoje, porém o papel que ela desempenha na economia e na sociedade atual são outros, ou 

seja, sua significação foi alterada ao longo do percurso histórico. 

É exatamente ao longo do percurso histórico que cada lugar7 impõe ritmo próprio a 

situações adversas, ações em tempos descompassos revelam a presença do novo e do 

                                                 
6 A palavra evento utilizada também pode ser substituía por fenômeno. 
7 O conceito de lugar empregado é o trabalhado por Ana Fani em sua obra: Lugar no / do mundo. São 
Paulo: Hucitec, 1996. Para a autora o lugar é a porção do espaço apropriável para a vida, através do 
corpo, ou melhor, dos sentidos, dos cheiros, das cores, das sensações. Pelas relações criamos o 
sentido dos "lugares" da cidade, pois o lugar só pode ser compreendido em suas referências, por um 
conjunto de sentidos, impressos pelo uso, pela convivência. Enfatizamos: o lugar é o espaço da 
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velho. Não existe uma uniformidade temporal. As diversas ações e os diversos atores 

utilizam-se do tempo social de formas diferenciadas, isto é, suas necessidades são 

diferentemente engendradas no tempo social. A sociedade, aqui entendida como sujeito 

histórico, utiliza-se de uma base espacial “concreta” adquirida no passado e imprime sobre 

ela a continuidade do processo de reprodução social, explicando melhor, pode-se dizer que 

agora novas modalidades estão sendo inseridas em um novo espaço recriado, pois não há 

uma quebra abrupta entre um processo e outro, pelo contrário, a passagem da monarquia 

para a republica, como exemplo, não foi de um dia para outro, este processo foi se dando 

gradativamente, tanto que o regime republicano conservou muito da estrutura vivenciada no 

período anterior. 

Porém, é preciso atentar que um evento apreendido isoladamente tem um valor 

como coisa, o seu valor como dado social vem de como a sociedade dele se utiliza. 

Fazendo uma analogia, os fatos empíricos isolados não são capazes de representar uma 

realidade, pois são apenas dados, só mostram alguma significação quando inseridos numa 

discussão que rompa o “concreto pensado” como propões Silveira (2000), estabelecendo 

uma teoria coerente e operacional. Sendo esta nossa intenção na tentativa de não cair no 

mesmo erro de trabalhos que pecam numa utilização dialética ao tomarem o entendimento 

do objeto de estudo pesquisado a partir da manipulação de variáveis isoladas, não levando 

em observação a realidade sistêmica do geral para o particular e vice-versa. 

No entanto, temos em mente que a realidade é sempre mais expressiva do que o 

conhecimento que se tem dela. Não podemos ignorar que algo sempre nos escapa diante 

das sínteses, não queremos dizer, ou mesmo, defender a hipótese do abandono das 

sínteses, ao contrario sabemos de seu papel relevante na busca pelo conhecimento da 

“realidade”. A síntese é a visão de conjunto que permite ao sujeito entender a estrutura 

significativa da realidade estudada. Assim entendida pode-se dizer que a totalidade não é 

simplesmente a soma das partes que a formam, pois ao se entrosarem, ou para utiliza uma 

expressão de M. Santos, se anastomosarem as partes assumem características diferentes 

daquelas que obteriam se persistissem em permanecer fora do conjunto. 

A quiçá de uma conclusão 

Esta pesquisa faz parte de outra, a Produção do Espaço Social em Fortaleza, de 

responsabilidade do Laboratório de Estudos de População (LEPOP), ligado ao Mestrado 

Acadêmico em Geografia, da UECE, que irá espacializar as relações sociais e de poder 

existentes na Fortaleza antiga e suas transformações na passagem do século XIX ao século 

XX. Os mapas que mostram espacialmente essa transição de modernização urbana 

                                                                                                                                                         
reprodução da vida. No entanto, não são homogêneos, pelo contrário, todo lugar guarda uma 
heterogeneidade, uma identidade onde o indivíduo se sente representado. 
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deverão ser disponibilizados pelo LEPOP, do qual os autores fazem parte, por isto, poderão 

fazer uso deles nesta investigação. 

Uma discussão que se impõe é aquela relativa ao conceito de modernidade, a qual 

será embasada em leituras de David Harvey (Condição Pós-Moderna), Paulo César Costa 

Gomes (Geografia e Modernidade), assim como de Henri Lefebvre (Introdução à 

Modernidade). 

Para situar a questão, será feita uma contextualização da urbanização daquele 

período histórico, mostrando as transformações e as situações que levaram os dirigentes 

políticos a reordenar o espaço urbano de Fortaleza. Depois, um levantamento e uma 

interpretação dos artigos concernentes ao tema das Revistas do Instituto do Ceará e da 

Academia Cearense de Letras, nos anos de 1887 a 1912. Uma leitura crítica sobre os 

discursos acadêmicos referentes à cidade e que expressavam os problemas e as soluções 

apontadas. Isto, para relacionar as pressões deste discurso sobre os planejadores públicos 

e mostrar os efeitos de poder que eles exerceram (FOUCAULT, 1979, p. 12). Disserto como 

a cidade estava organizada e foi redesenhada adotando sugestões destas duas instituições 

acadêmicas. 

As idéias discutidas aqui sobre transição urbana de Fortaleza não avançaram para 

além da necessidade de circulação, fazendo-se necessário pensar a cidade na perspectiva 

do futuro, concebendo-a em suas múltiplas necessidades relativas à saúde, moradia, 

educação, trabalho, lazer e contemplação. 

Por fim, o texto apresentado foi produzido no exercício de articular as leituras e 

teorias ao objeto de estudo, as discussões assim como a pesquisa apresentam-se no seu 

estado inicial. 
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Anexo 

 

Figura 2: Planta de Fortaleza e subúrbios, engenheiro Adolfo Herbster, em traçado xadrez e boulevards, datada 
de 1875. Retirada do livro de Ponte. S. R. Fortaleza Belle Époque: reforma urbana e controle social 1860 – 1930. 
Fortaleza: Demócrito Rocha, 2001. p. 26. 
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