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Resumo: O objeto dessa pesquisa é a Praça do Ferreira, considerada por muitos como o
“coração da cidade” e sendo lembrada, ainda, por ter sido palco do espírito galhofeiro do
cearense, de disputas políticas, da efervescência intelectual do Ceará, dos flertes e namoros,
de crimes e tragédias como a da Passeata das crianças. Objetivamos analisar o processo de
Patrimonialização desse espaço, iniciado com a campanha Eleja Fortaleza, promovida pelo
Banco Itaú em parceria com o Sistema Verdes Mares de Comunicação e Prefeitura de
Fortaleza no ano de 2001, que visava escolher o ícone que melhor simbolizasse a cidade de
Fortaleza. A escolha da Praça como ícone da cidade acarretou a sua Patrimonialização,
através da Lei municipal nº 8.605, que considerou esse espaço como marco histórico e
patrimonial de Fortaleza. Utilizamos como fontes os jornais Diário do Nordeste, do Grupo
Verdes Mares de Comunicação, que veiculou toda a campanha de maio a setembro de 2001, e
o jornal O Povo, como também o projeto de lei nº 0239/01 e todos os seus trâmites na Câmara
Municipal de Fortaleza, que desembocou na Lei nº 8.605, de 20 de dezembro de 2001.
Entendemos a Patrimonialização, dentro da perspectiva do antropólogo português Xerardo
Pereiro Pérez, como um processo onde grupos sociais de acordo com suas épocas atribuem
valores, sentidos e usos aos seus bens culturais e como uma forma segura contra o
esquecimento, ou seja, como um processo acionador da memória. Ao ser eleita a Praça do
Ferreira como ícone ou marco da cidade, por 22, 2 % dos votantes, cabe indagar, afinal, qual
das Praças do Ferreira foi realmente escolhida, a do final do século XIX com os quatro cafés?
Aquela de 1925 com o coreto? A de 1933 com a Coluna da Hora? A de 1968-69 dos jardins
suspensos e da Galeria Antonio Bandeira? Ou a atual, reformada em 1991, tendo como
projeto o idealizado por Fausto Nilo e Delberge Ponce de Leon? Qual praça foi a vencedora?
Pensamos que a Praça do Ferreira escolhida dentre todas essas tenha sido a última e atual que
em seu projeto traz uma mescla de elementos como a Coluna da Hora estilizada, os pórticos
lembrando os quatro quiosques do fim do século XIX e início do século XX, os bancos
protegendo os canteiros de jardins, transformando, assim, a Praça do Ferreira em um museu a
céu aberto.
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Abstract: The object of this research is the Praça do Ferreira, considered by many as the
"heart of the city" and is remembered also for having been the scene of the jokey spirit of
Ceará, political disputes, the intellectual ferment of Ceará, the flirtations and courtships,
crimes and tragedies such as the ‘Passeata das Crianças’. We aimed to analyze the heritage
process of this area, initiated with the campaign ‘Eleja Fortaleza’, promoted by Itaú Bank in
partnership with the Sistema Verdes Mares de Comunicação and the Municipal Government
of Fortaleza in 2001, which aimed to choose the icon that best symbolized the city of
Fortaleza. The choice of the square as an icon of the city led to its patrimonialization by
municipal law No. 8605, which considered the same as a historical landmark and heritage of
Fortaleza. Used as sources the newspapers, Diário do Nordeste, the Verdes Mares Group,
which ran throughout the campaign from May to September 2001, and the newspaper O Povo,
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as well as the draft law No. 0239/01 and all its procedures in the City of Fortaleza, led to the
Law No. 8605 of December 20th 2001. Understanding Patrimonialization, from the
perspective of the portuguese anthropologist Xerardo Pereiro Pérez, as a process where social
groups according to their time attribute values, meanings and uses of their cultural heritage
and as a safe against forgetting and as a process memory actuator. Upon being elected Praça
do Ferreira as an icon or landmark, for 22, 2% of the voters, it is worth asking, after all, which
one of the squares was actually chosen, that of the late nineteenth century with four coffees?
That one of 1925 with the bandstand? The 1933 with the Coluna da Hora? The hanging
gardens of the 1968-69 and Antonio Bandeira Gallery? Or this one, having reformed in 1991
as a project conceived by Fausto Nilo and Delberge Ponce de Leon? Which square was the
winner? We believe that Praça do Ferreira’s chosen from among all those have been the last
and current in your project that brings a mixture of elements as the Coluna da Hora stylized,
gateways remembering the four kiosks of the late nineteenth and early twentieth century,
banks protecting the garden beds, transforming Praça do Ferreira an open air museum.
Keywords: Praça do Ferreira. Eleja Fortaleza Campaign. Patrimonialization.
Introdução
Este artigo tem como objetivo analisar o processo que resultou na declaração da Praça
do Ferreira como Marco Histórico e Patrimonial da Cidade de Fortaleza, em dezembro de
2001. Este processo teve início com a Campanha Eleja Fortaleza – Declare seu amor pela
cidade, promovida pelo Banco Itaú em parceria com o Sistema Verdes Mares de
Comunicação – SVM e com o apoio da Prefeitura Municipal de Fortaleza. A Campanha foi
veiculada no jornal Diário do Nordeste entre maio e setembro de 2001.
Após a Campanha, o vereador Idalmir Feitosa, vice-presidente da Câmara Municipal de
Fortaleza, deu entrada no projeto de lei nº 0239/2001, o qual pedia a declaração da Praça do
Ferreira como Marco Histórico e Patrimonial da Cidade de Fortaleza, tendo o mesmo o
parecer favorável nas duas Comissões Permanentes da Câmara Municipal pelas quais foi
submetido. Dessa forma, o projeto de lei foi aprovado e transformado na Lei nº 8.605, de 20
de dezembro de 2001, que o ratificou.
A Campanha Eleja Fortaleza – Declare seu amor pela cidade: a Praça do Ferreira como
ícone de Fortaleza.
A Campanha idealizada pela agência de publicidade DPZ Propaganda para o Banco
Itaú já havia sido realizada, conforme o site do próprio banco, com sucesso em oito cidades:
São Paulo – Avenida Paulista, Rio de Janeiro - Corcovado, Porto Alegre – O Laçador, Belo
Horizonte – Serra do Curral, Goiânia – Bosque dos Buritis, Recife – Rio Capibaribe e suas
Pontes e Salvador – Pelourinho.
Em Fortaleza, a nona cidade escolhida pelo Itaú, a Campanha chamada Eleja Fortaleza
foi realizada em 2001, quando o Itaú teve a parceria do Sistema Verdes Mares de
Comunicação - SVM, afiliada da Rede Globo, e o apoio da Prefeitura Municipal de Fortaleza,
então sob a gestão de Juraci Magalhães. A veiculação da Campanha começou em 18 de maio
após o jornal Diário do Nordeste trazer a notícia sobre uma reunião entre o gerente de
propaganda do Itaú, Alfredo Luiz dos Santos e Francisco Ribeiro, do Diário do Nordeste, que
representou o SVM, a qual contém em seu bojo uma explicação do que consistiria a
Campanha conforme o seguinte trecho:
É uma campanha institucional que vai permitir que a população, através do voto
direto, eleja ícones consagrados da história e da cultura da cidade. ‘É uma
oportunidade para que as pessoas, colegas de trabalho, famílias discutam sobre a
repercussão de locais, monumentos naturais ou construídos pelo homem, que mais
representem Fortaleza’, comentou o gerente do Departamento de Propaganda do

Itaú, Alfredo Luiz dos Santos (Diário do Nordeste, 18 mai. 2001, p.11).

O pré-lançamento da Campanha aconteceu no dia 05 de junho quando houve um
encontro, onde foram expostos os seis concorrentes que constariam da cédula de votação,
sendo eles o Theatro José de Alencar, a Praia de Iracema, as Velas do Mucuripe, a Fortaleza
de Nossa Senhora da Assunção, a Ponte dos Ingleses e a Praça do Ferreira. Vale destacar a
ênfase dada que se os eleitores não concordassem com os seis candidatos haveria um espaço
em branco para eles sugerirem outros símbolos.
A abertura da Campanha ao público ocorreu no dia 20 de julho, após o coquetel de
lançamento realizado no Iate Plaza Hotel na noite anterior. Nesta ocasião foram dadas todas
as informações relativas à Campanha: quais eram os candidatos, os locais de votação como a
Beira Mar, Praia de Iracema, Centro Cultural Dragão do Mar, agências do Itaú, além desses o
eleitor poderia votar pela Internet, possibilitando aos cearenses que estivessem fora escolher o
ícone da cidade, bem como aqueles ‘que têm afinidade e interesse de eleger o símbolo da
capital cearense’. Advertiu o diretor comercial do SVM, Mário Barbosa, “(...) que haverá um
controle sendo possível que o votante através de seu endereço eletrônico vote apenas uma
única vez” (Diário do Nordeste, 20 jul. 2001, p.10). A eleição aconteceu entre 20 de julho a
02 de setembro, perfazendo um total de 45 dias.
No dia seguinte ao lançamento da Campanha, o jornal Diário do Nordeste trouxe
reportagens sobre cada um dos concorrentes a ícone da cidade destacando as qualidades de
cada um deles, começando pelo Theatro José de Alencar com uma matéria que abordava um
pouco da sua história, das reformas e das inovações acrescentadas. Não podemos deixar de
mencionar que o Theatro é tombado pelo IPHAN desde 1964, por uma iniciativa do arquiteto
José Liberal de Castro, que fez o pedido junto àquele órgão.
O último dos concorrentes a ser descrito pelo Diário foi a Praça do Ferreira, no dia 26
de julho, onde se falou um pouco de sua história que alia passado e futuro, da sua irreverência
por ser ela considerada por muitos como a sede do Ceará Moleque, e por ela representar o
local da cidade considerado como seu Coração desde meados da década de 1940, fato este
considerável em sua vitória na Campanha Eleja Fortaleza.
Aspecto importante a ser salientado é o que diz respeito à localização das urnas, as
quais eram móveis e que foram colocadas em locais de grande circulação como os shoppings,
o Centro Cultural Dragão do Mar, a Beira Mar, a Praia de Iracema, a Praça do Ferreira, entre
outros, mas nunca se mencionou a colocação em escolas como ocorreu no Eleja São Paulo e
no Eleja Belém, realizado em 2004, que foi a décima e última cidade de acordo com o site do
próprio Banco Itaú, como também nas universidades e neste caso em nenhuma das
Campanhas isto ocorreu. Então, qual teria sido a motivação de ter-se excluído um espaço
formador de conhecimento e opinião como as universidades e mesmo as escolas, no caso de
Fortaleza, onde as crianças e jovens por excelência deveriam ser apresentados à história e à
cultura da sua Cidade. Como ignorar esses espaços e privilegiar outros, como o do Fortal,
com um público onde sobremaneira predomina o turista, o que vem de passagem pela cidade
e que não possui identificação, no sentido estrito da palavra, um sentimento de pertença com a
Cidade. Pensamos que talvez isso tenha ocorrido pelo fato de Fortaleza ser considerada por
muitos, em especial, os envolvidos com o trade turístico, uma Cidade apenas turística com
belas praias, uma vida noturna de certo modo intensa, uma culinária saborosa – um excelente
cenário para ser vendido aos turistas – relegando o aspecto cultural, apesar de hoje, mais de
dez anos depois, esta perspectiva estar sendo alterada com a inclusão do aspecto cultural no
roteiro turístico da cidade por parte das várias agências.
Quase um mês após o início da votação, a Praça do Ferreira, considerada, como já
mencionado, o “Coração de Fortaleza” saltou do quarto lugar para primeiro, quando obteve

24,5% da preferência dos eleitores não virtuais ultrapassando a Praia de Iracema: “Por mais
de duas semanas (...) liderou a votação. Hoje, a praia está em segundo lugar com 19,9% dos
votos. As Velas do Mucuripe, que havia atingido o topo na semana passada, têm 19,8% dos
votos e está em terceiro lugar” (Diário do Nordeste, 18 ago.2001, p.09).
Daí por diante a Praça do Ferreira permaneceu em primeiro lugar do ranking até o final
da Campanha Eleja Fortaleza, que teve seu encerramento comemorado com um coquetel no
Iate Clube, quando a Praça do Ferreira foi anunciada como ícone de Fortaleza com 22,2 % do
total de 1.376.646 votos2, obtendo dessa forma 305.013 votos, uma diferença de 2.761 votos
em relação ao segundo lugar, ocupado pelas Velas do Mucuripe, que alcançaram o total de
302.252 votos. Na oportunidade, o superintendente do SVM, Mansueto Barbosa: “(...)
comemorou a ‘estrondosa’ votação, que ultrapassou a marca da campanha que escolheu o
Cearense do Século. ‘Isso nos dá a certeza de que chegamos até a população através de nossos
veículos. Essa campanha veio coroar o povo de Fortaleza” (Diário do Nordeste, 13 set. 2001,
p.09 – Grafia original).
O resultado final da eleição, após a décima e última apuração, de acordo com a
Berchmans Auditores e Consultores, que ficou responsável pela auditoria da Campanha, foi:
Candidato
Praça do Ferreira
Velas do Mucuripe
Ponte dos Ingleses
Praia de Iracema
Theatro José de Alencar
Barra do Ceará
Fortaleza N. S. da Assunção
Centro Cultural Dragão do Mar
Praia do Futuro
Monsenhor Tabosa
Catedral da Sé
Beira Mar
Outros
Votos nulos
Total

Total de votos
305.013
302.252
250.387
244.084
83.680
70.232
69.501
1.983
1.342
641
599
595
37.150
9.187
1.376.646

Percentual
22,2
22,0
18,2
17,7
6,1
5,1
5,0
0,2
0,1
0,0
0,0
0,0
2,7
0,7
100,00

Tabela 1: Resultado Final da Campanha Eleja Fortaleza (fonte: Câmara Municipal de Fortaleza)

No dia seguinte ao anúncio do vencedor, o Diário trouxe uma reportagem chamando
atenção ao estado de degradação, depredação e sujeira no qual se encontrava a Praça do
Ferreira, escolhida como o ícone da Cidade, mas que apesar dessa situação havia muita
expectativa de que ela retornasse aos seus bons tempos, voltando a ser realmente o “coração
da cidade”, esperança essa reafirmada pelos lojistas da área empenhados em revitalizar o
Centro através da CDL – Clube de Diretores Lojistas, que criaram a ONG Ação Novo Centro,
a qual no início de novembro passou a ser presidida pelo empresário Pio Rodrigues,
desenvolvendo à época um projeto de Recuperação das Fachadas envolvendo cerca de
sessenta imóveis entre a Praça do Ferreira e a Praça General Tibúrcio (Praça dos Leões).
Segundo ele, o objetivo do projeto era “(...) tratar o Centro como um grande shopping center,
realizando ações que visem seu resgate.” (Diário do Nordeste, 08 set. 2001, p.12) E
demonstrando em:
(...) números que o Centro ainda é de longe o maior parque comercial do Estado.
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‘De 2,2 bilhões arrecadados pelo Estado, 8% foram do Centro de Fortaleza. Temos
mais de 10 mil lojas e 20 mil empregos diretos. 68% da população ainda compra no
Centro.’

E os fortalezenses o que acharam da escolha da Praça do Ferreira como símbolo de
Fortaleza. O próprio Diário do Nordeste traz algumas opiniões favoráveis, outras contrárias e
até mesmo questionadoras a respeito. Eduardo Campos, jornalista e escritor, que participou do
Grupo Clã, enviou cinco artigos para a Coluna Ideias referentes à escolha da Praça. Em todos
eles deixou claro o tom questionador a respeito de qual Praça foi a escolhida?
A de agora? A de ontem? Melhor seria dizer: as muitas praças pretéritas? [...]
Aquela agradável praça de bancos esverdeados [...] e de canteiros de muita grama
aparada e poucas plantinhas de flor? Ou a praça atual, nova, posso até dizer de
arquitetura bem desenhada mas sem história? [...] Que praça, pois, de tantas, a
escolhida? Porventura a decadente senhora, mas sedutora, renovada pela intervenção
da cirurgia plástica dos urbanistas? (Idem, 19 set. 2001, p. 02)

E continua seu questionamento ao colocar que o Theatro José de Alencar permanecia
quase inalterado desde sua inauguração em 1910, “sem intervenções comprometedoras.” E
que o Forte também desde 1930, guarda sua arquitetura apreciável como podemos ver abaixo:
[...] É que, desde a entrega do prédio ao público, nada lhe foi acrescentado capaz de
alterar o delineamento de sua representação arquitetônica. Pelo contrário, as
intervenções ali praticadas foram bastante felizes, valendo a ação para a valorização
do espaço pelo lado da Rua General Sampaio, com a reconquista de área, anos a fio,
ocupado por imóvel da saúde pública.
E o forte? [...] ali está firme o apelo ao passado, a relembrar os momentos de nossa
trajetória no tempo, circunstância que coloca o monumento em posição privilegiada
no cotejo até mesmo com a sedução e peso histórico do Passeio Público, pois
desfruta de ligação aos anos mais remotos de nossas origens. [...] (Ibidem, 26 set.
2001, p. 02)

Nos outros artigos, Eduardo Campos volta no tempo rememorando épocas passadas
como quando a Praça era ainda denominada Feira Nova, passeando pelo seu tempo de
infância quando ia com a mãe fazer compras, seu tempo de juventude com saudades do
carnaval onde o cloretil (lança-perfume) era usado apenas para assustar os mais desavisados,
os dos cinemas e nos tempos do Clã entre outras lembranças.
No outro lado, José Augusto Lopes, cinéfilo e colunista do Diário do Nordeste, escreveu
um artigo especial para o Caderno 3, do referido jornal, ressaltando o acerto pelo resultado da
Campanha Eleja Fortaleza com a eleição da Praça do Ferreira como ícone. Nele, o autor
expressou que nenhum outro lugar:
[...] de Fortaleza conseguiu reunir, em tão perfeita síntese, os fluidos mais
característicos do espírito de nossa cidade, do talento criativo à irreverência do
‘Ceará moleque’.
Centro cultural de relevo, a Praça [...] abrigou desde os revolucionários intelectuais
da Padaria Espiritual, em suas reuniões no mítico quiosque do ‘Mané Coco’, aos
jovens escritores do Grupo Clã. (Ibidem, 24 set. 2001, p. 05)

Contudo, nem só o aspecto positivo foi destacado:
Na atualidade, vítima do processo de decadência pelo qual atravessa o Centro de
Fortaleza, sobram poucas das antigas atrações de nosso mais querido logradouro.
[...]
A decadência do local começou no final da década de 60 quando o modelo original
foi destruído para dar lugar a um ‘monstrengo’arquitetônico recheado de
‘mausoléus’ [...]
De volta a um formato semelhante ao original, embora agredida pela inércia de
prédios abandonados e cercada por indesejáveis presenças de marginais e prostitutos

de toda a espécie, a Praça do Ferreira vê renascer suas esperanças de revitalização
[...]. É como se a face de nosso ícone maior, reforçada pela recente demonstração de
amor dos fortalezenses, provasse que sobreviveu, a despeito de todos (sic) as crises e
agressões como a causa maior de nosso orgulho e símbolo mais forte de nossa
identificação (Idem).

Outro leitor que se posicionou de maneira favorável a escolha da Praça foi José Luís
Araújo Lima, bacharel em Direito e escritor, que também enviou um artigo para a Coluna
Ideias em outubro de 2001:
Aplausos! Foi a minha primeira atitude ao ser informado da escolha da decantada
Praça do Ferreira para o ‘Símbolo de Fortaleza’[...]
É inegável que a Praça do Ferreira é o coração bucólico de Fortaleza. Apesar das
dificuldades porque passa o Centro da Cidade, é lá que nos reencontramos. Indo ou
voltando, sempre encontramos um conhecido em seus bancos, ao redor da Coluna da
Hora, resgatada pelo prefeito Juraci Magalhães.
[...]
Andando na Praça do Ferreira estamos percorrendo o palco predileto do Bode Ioiô,
cenário de comícios e campanhas políticas [...]
[...] é prova inconteste do amor do fortalezense pela Praça e a mais autêntica
confirmação da relação existente entre ‘A praça e o povo’, pois a praça é do povo!
(Diário do Nordeste, 02 out. 2001, p. 02).

Disso podem-se levantar pontos importantes como a decadência do Centro de Fortaleza,
da própria Praça e dos prédios do seu entorno. Renata Horn (2006) em sua dissertação mostra
esse esvaziamento do Centro após a reforma de 1968/1969 e a tentativa de revitalização do
mesmo a partir da década de 1990.
Ao pensar-se na revitalização do Centro e em específico na da Praça do Ferreira, temos
na colunista Lêda Maria, do Diário do Nordeste, uma incentivadora do renascer da Praça,
embora nem sempre as suas sugestões fossem adequadas para serem realizadas naquele
cenário, como o desfile-show “coordenado pela Fiec – Federação das Indústrias do Ceará e
Sindiconfecções, em parceria com a CDL e SEBRAE-CE” feito no dia 30 de novembro às 18
horas, com cem manequins e um público estimado em “40 mil pessoas”, aproveitando o
momento de destaque da Praça do Ferreira com a eleição de “símbolo da Cidade”.
Tal evento foi rechaçado por outra colunista do Diário, Regina Marshall, que fez o
seguinte comentário em sua coluna:
Na última sexta-feira à noite o cotidiano da Praça do Ferreira ficou tumultuado com
a realização de um desfile de moda. Dois enormes palcos foram montados, além de
imensa passarela. No sábado, ninguém conseguia transitar pelo local. Os espaços
estavam tomados por peças de ferro e tábuas dos palcos e passarelas desmontados.
As árvores, já tão maltratadas, sofreram irreversíveis danos [...] Voltamos a indagar:
por que a Prefeitura cede a Praça do Ferreira para esse tipo de eventos? Desfiles
devem ser realizados em clubes e não na principal praça da Capital (Idem, 05 dez.
2001, p. 07).

Eventos desse tipo na Praça do Ferreira podem ser considerados adequados? A questão
é assaz pertinente, pois a Praça foi escolhida como ícone da cidade, e estava em processo de
Patrimonialização, com os trâmites que levaram a sua declaração como Marco Histórico e
Patrimonial de Fortaleza já em andamento na Câmara Municipal, como se verá no tópico
seguinte.
A declaração da Praça do Ferreira como marco histórico e patrimonial de Fortaleza.
No mesmo dia em que foi divulgado o resultado da Campanha Eleja Fortaleza, que teve
como “vencedor” a Praça do Ferreira, assunto tratado no tópico acima, o então vereador
Idalmir Feitosa, na época vice-presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, deu entrada no

projeto de lei nº 0239/2001, o qual declarou a Praça do Ferreira como Marco Histórico e
Patrimonial de Fortaleza. Tal atitude pode ser apontada como o início do processo de
Patrimonialização da Praça.
Mas o que vem a ser esse processo de Patrimonialização?
No Brasil, este tema ainda não foi amplamente debatido, contudo na França e em
Portugal ele consta já há algum tempo do cenário acadêmico com autores como Henri Pierre
Jeudy, François Hartog, Paulo Peixoto e Xerardo Pereiro Pérez, entre outros. Os poucos
autores nacionais que trabalham com o assunto sempre o relacionam a Portugal fazendo
comparações entre logradouros daqui e de lá.
François Hartog em seu artigo Tempo e Patrimônio (2006) faz sua análise na
perspectiva de regime de historicidade3, pois segundo ele o tempo ao tornar-se tão comum ao
historiador acabou por transformar-se em algo não pensado e com isso o tempo presente se
impôs como uma categoria onipresente, fenômeno esse denominado por ele de “presentismo”,
da memória e do próprio patrimônio, onde esse patrimônio não pode ser observado a partir do
passado, mas sim “como categoria de ação do presente e sobre o presente”. Presente esse “(...)
massivo, invasor, onipresente, que não tem outro horizonte além dele mesmo, fabricando
cotidianamente o passado e o futuro do qual ele tem necessidade. Um presente já passado
antes de ter completamente chegado” (Idem, p. 270).
Essa aceleração do tempo conduz-nos a um temor em perder nossa memória portadora
de nossa identidade, e para evitar tal perigo, o Estado não impõe mais seus valores, mas
preserva mais rápido o que é considerado pelos diversos atores sociais como patrimônio. E no
caso em pauta esse medo parece ter prevalecido, pois mesmo antes de terem sido iniciados os
processos de Patrimonialização da Praça do Ferreira, os membros da Câmara Municipal de
Fortaleza manifestaram seu apoio à Campanha Eleja Fortaleza como consta do projeto de lei
mencionado:
[...] por nossa iniciativa, em data de 06 (seis) do mês de junho do corrente ano,
através do Requerimento nº 1126/2001, apresentamos votos de congratulações pela
iniciativa do Sistema Verdes Mares, Banco Itaú e da Prefeitura Municipal,
oportunidade em que formulamos o pedido de realização de uma Sessão Cívica para
oficializarmos a decisão sufragada pela opinião pública (Projeto de lei nº 0239/2001,
13 set. 2001).

Xerardo Pereiro (2006, p.24) antes de entrar na definição do que seja Patrimonialização,
começa por diferenciar a noção de Patrimônio Cultural da de Cultura, em que o primeiro é
algo permanente, ao contrário da cultura que está em constante mutação “(...) Da cultura não
podemos patrimonializar nem conservar tudo, daí que o património cultural seja só uma
representação da cultura (...).”
Para esse autor, a Patrimonialização pode ser entendida de três maneiras. Na primeira
consiste num “processo de atribuição de novos valores, sentidos, usos e significados (...)”
(Idem , p. 27), onde os grupos sociais atribuem valores aos seus bens culturais de acordo com
sua época e fazendo escolhas entre os diversos que existem, por conseguinte, tal processo
envolve seleção, negociação e conflitos.
A segunda forma de encarar a Patrimonialização é como “(...) um mecanismo de
afirmação e legitimação da identidade de um grupo ou de algumas versões da identidade, o
que não esta isento de lutas, dialécticas e negociações” (Idem, ibidem), onde essas lutas
podem ser contra outros grupos sociais ou em seu interior. Por fim, Pereiro (2006) a enxerga
3

François Hartog compreende o Regime de historicidade de duas maneiras: em uma concepção mais restrita que
é a forma “como uma a sociedade trata seu passado” e de forma mais ampla o “(...) regime de historicidade
serviria para designar ‘a modalidade de consciência de si de uma comunidade humana’”.

como um meio seguro contra o esquecimento, sendo um processo de acionamento da
memória que leva a instigar mais memória.
O processo de Patrimonialização da Praça do Ferreira engloba os três aspectos, posto
que, com a reforma de 1991, a Praça voltou a ter um único nível sem os “caixotes” de
concreto nos cantos com os jardins suspensos e o elevado central, o qual abrigava no subsolo
a Galeria Antonio Bandeira retornando, assim, a ser frequentada por uma parcela considerável
da população, com destaque para os aposentados saudosos da antiga Praça – palco de muitas
das suas histórias, por outros grupos interessados nas (re)significações de antigos usos da
Praça como, por exemplo, as campanhas educativas, exposições, e em novos usos como o
Natal de Luz realizado pela CDL com o apoio da Prefeitura Municipal.
Como ativação da memória, o processo de Patrimonialização da Praça pode ser pensado
como tendo seu início com a última reforma quando os criadores do projeto mesclaram
elementos de diferentes épocas como a Coluna da Hora estilizada, os pórticos lembrando os
quatro quiosques do fim do século XIX e início do século XX, a “descoberta por acaso” do
antigo poço, os bancos protegendo os canteiros de jardins, onde todo esse arcabouço de
símbolos tinha e ainda tem a intenção de transformar a Praça do Ferreira em um museu a céu
aberto repleto de elementos imagéticos das outroras Praças, a fim de ser apreciado por todos.
Percebe-se assim a relevância da última transformação da Praça que, dentre os projetos
apresentados à Prefeitura de Fortaleza, foi escolhido o idealizado pelos arquitetos Fausto Nilo
e Delberg Ponce de Leon que procuraram fazer um projeto no qual a opinião dos usuários,
transeuntes e comerciantes fossem ouvidas e que a história do lugar também servisse como
base para o novo desenho da Praça. Essas referências, segundo Fausto Nilo, permitiram: “(...)
‘fazer a leitura da memória da cidade’” (O Povo, 1991, p.13A)
A questão da(s) identidade(s) é um fator premente na análise desse processo, que, como
visto, foi decisivo na escolha da Praça como ícone da Cidade por ela simbolizar ainda, apesar
do deslocamento das classes médias e altas para a Aldeota e outros bairros da zona leste e
sudeste, quer seja para habitar quer seja para comprar, o “coração da cidade” para muitos de
seus frequentadores, usuários e os que trabalham em seu entorno, pois eles se identificam e
estabelecem territorialidades nesse logradouro, como o clássico banco dos velhos, que mesmo
com a reforma de 1968/1969, a qual trocou os apreciados bancos de madeira por bancos
desconfortáveis de cimento ao redor dos jardins suspensos, porquanto o regime militar
implantado com o Golpe de 1964 procurava evitar a todo o custo a formação de qualquer tipo
de aglomeração, porque dentro da perspectiva da ideologia da Segurança Nacional, tal
ajuntamento poderia representar uma atividade suspeita à ordem estabelecida pelo regime.
Dessa forma, esses idosos faziam, em fins da década de 1970, as “rodinhas da saudade”
defronte aos estabelecimentos localizados na Praça e também em um dos seus bancos de
cimento, conforme noticiou O Povo, de 03 de julho de 1977.
Ao voltarmos ao projeto de lei nº 0239/2001, que foi aprovado em duas das Comissões
Permanentes da Câmara Municipal de Fortaleza pelas quais passou, sendo a primeira a
Comissão de Urbanismo e Meio Ambiente, que o aprovou em 09 de outubro com o seguinte
parecer:
Inobstante está inserida nas competências legiferantes do supra referido edital,
louve-se a iniciativa, pelo aguçado espírito de justiça e civilidade em oficializar o
justo título ao ‘Boticário’ e a feliz escolha que recaia sobre o logradouro, assaz e
merecida homenagem a quem testemunhou à ascensão da Terra da Luz. (Parecer n.
030/01, 09/10/01).

A segunda foi a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final que aprovou o
mesmo, em 23 de outubro, dando-lhe a redação que consta no Diário Oficial do Município nº

12.244, publicado em 02 de janeiro de 2002, e transcrita abaixo:
Art. 1º Por decisão popular fica escolhido como marco histórico e patrimonial de
cidade de Fortaleza, a Praça do Ferreira.
Parágrafo único. A mudança deste marco para qualquer outro monumento, só poderá
ocorrer mediante votação popular que seja referendada pela Câmara Municipal de
Fortaleza.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação oficial, revogada as
disposições em contrário.

E esse foi o processo que acarretou na Patrimonialização da Praça do Ferreira.
Conclusão
Pelo exposto, pode-se perceber como o processo de Patrimonialização da Praça do
Ferreira decorrente de sua eleição como ícone da cidade de Fortaleza através da Campanha
Eleja Fortaleza, realizada pelo Banco Itaú em parceria com o Sistema Verdes Mares de
Comunicação e com a Prefeitura Municipal, foi uma escolha significativa dentro do contexto
maior de requalificação do Centro, projeto esse iniciado em fins da década de 1990, pelo
CDL, com o apoio da Prefeitura de Fortaleza, que desembocou na criação da ONG Viva o
Cento que atua ainda hoje.
Essa preocupação com a requalificação dos centros tradicionais não é privilegio de
Fortaleza, mas é uma preocupação que permeia várias cidades no Brasil, seja no nível federal,
estadual ou municipal, sobretudo, nas cidades que tenham um potencial turístico, visto que as
cidades tornaram-se produtos comercializáveis no mundo globalizado.
Dentre os seis concorrentes constantes da cédula de votação, três deles estão localizados
no Centro tradicional – Theatro José de Alencar, o Forte de Nossa Senhora de Assunção e a
própria Praça do Ferreira; dois em suas proximidades – a Ponte dos Ingleses e a Praia de
Iracema; e apenas um fora desse perímetro – as Velas do Mucuripe. Isso não deve deixar de
ser considerado num momento em que a questão da requalificação do Centro está presente em
várias das ações da administração municipal e de setores que desenvolvem suas atividades
nesse espaço. A escolha da Praça do Ferreira veio reforçar essa campanha de tentar tornar o
Centro tradicional da cidade atraente para investidores e para consumidores de classe média e
da classe alta. Além disso, serviu também para reafirmar a Praça como um espaço de
sociabilidade e não apenas de passagem como tem prevalecido desde fins da década de 1960.
O seu entorno por apresentar vários prédios históricos, também pesou na escolha da
Praça como ícone da cidade. Alguns exemplos são o Cine São Luís, tombado pelo governo do
Estado, e que hoje abriga a Secretaria de Cultura do Estado, o Palacete Ceará, tombado do
mesmo modo pelo governo do Estado, ocupado pela Caixa Econômica Federal, a Pharmácia
Osvaldo Cruz, recentemente tombada pela Prefeitura Municipal num processo que envolveu a
participação popular através de um abaixo-assinado que pedia seu tombamento a fim de evitar
que esse comércio fosse despejado do local. Fato relevante é que além de seu tombamento
houve também o registro das práticas lá desenvolvidas.
A Praça do Ferreira em si guarda muito da memória da cidade e de muitos citadinos,
apesar de suas várias reformas, e é por causa delas que fazemos a pergunta: qual das Praças
do Ferreira foi a escolhida, a do final do século XIX com os quatro cafés? Aquela de 1925
com o coreto? A de 1933 com a Coluna da Hora? A de 1968/1969 dos jardins suspensos e da
Galeria Antonio Bandeira? Ou a atual, reformada em 1991, tendo como projeto o idealizado
por Fausto Nilo e Delberge Ponce de Leon? Qual praça foi a vencedora? Pensamos que a
Praça do Ferreira escolhida dentre todas essas tenha sido a última e atual que em seu projeto
traz uma mescla de elementos como a Coluna da Hora estilizada, os pórticos lembrando os
quatro quiosques do fim do século XIX e início do século XX, os bancos protegendo os

canteiros de jardins, transformando, assim, a Praça do Ferreira em um museu a céu aberto.
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