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RESUMO 

Este trabalho aborda o processo de construção do Guia da Arquitetura (Proto)Moderna de Fortaleza 
(1932 e 1960), que tem como objetivo produzir uma sistematização, documentação e seleção das 
obras mais emblemáticas, compilando-as em um inventário sucinto, a ser publicado em meio digital e 
impresso. A elaboração do Guia se baseia em premissas teóricas, relacionadas à produção 
bibliográfica nacional e regional sobre a arquitetura (proto)moderna, ainda pouco estudada em 
Fortaleza; e práticas, com base no levantamento de fontes primárias, dados e imagens. Com base 
nestas premissas, está sendo empreendida uma seleção das obras mais representativas, separadas 
com base na tipologia dos edifícios. Na sequência, estão sendo organizadas fichas de caracterização 
com dados dos edifícios mais emblemáticos, configurando um inventário. Como resultados parciais, 
verifica-se uma concentração significativa das obras no Centro da cidade e adjacências, reforçando a 
importância simbólica deste acervo. Ademais, o Guia busca proporcionar uma aporte teórica para a 
história da modernidade arquitetônica em Fortaleza, valorizando seus agentes, suas obras e seu 
legado; uma contribuição prática para solucionar problemas relacionados à documentação e à 
conservação do patrimônio edificado, fornecendo subsídios para possíveis projetos de reutilização, 
além de servir como instrução de tombamento; e, finalmente, almeja-se construir uma base de dados 
relevante, que contribua para dar visibilidade e servir como base para as atividades do Núcleo 
DOCOMOMO CEARÁ, constituindo uma referência para estudos, consultas e pesquisas.  

Palavras-chave: arquitetura proto-moderna; Art Déco; documentação e conservação; Fortaleza (CE). 
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Introdução  

A modernidade arquitetônica em Fortaleza se insinua na década de 1930, fruto de um 

processo mais intenso de modernização e urbanização e dos influxos da industrialização 

verificado na Região Sudeste. Embora com algumas permanências ecléticas e suas 

variantes, desde então se verifica a assimilação de influências racionalistas e Art Déco, que 

configuram a produção de uma arquitetura (Proto)Moderna e perduram até o fim da década 

de 1950, com a chegada dos primeiros arquitetos de formação moderna na capital 

cearense.  

O Art Déco, principal vertente dessa modernidade anunciada, constituía uma tentativa de 

conciliar os avanços tecnológicos provenientes do processo de industrialização da 

construção sem, no entanto, abandonar a cultura arquitetônica mais tradicional, tanto em 

relação à sua composição formal como a adoção de elementos decorativos. Estas 

manifestações expressavam intenções modernizantes, signos de uma “modernidade 

pragmática” (SEGAWA, 2002), pois, “mais do que um movimento integrado ou alternativo às 

vanguardas dos anos 1920, é uma tendência que estabeleceu uma ponte entre o ecletismo, 

já carente de vitalidade própria, e o radicalismo do racionalismo europeu” (SEGRE, 1991, 

p.109). Sendo assim, este trabalho aborda o processo de construção do Guia da Arquitetura 

(Proto)Moderna em Fortaleza (1932-1960), que tem como objetivo produzir uma 

sistematização, documentação e seleção das obras mais emblemáticas da cidade, 

compilando-as em um inventário sucinto, a ser publicado em meio digital e impresso. 

Arquitetura (Proto)Moderna: o que vem a ser?  

A delimitação do objeto de estudo, qual seja, o Guia da Arquitetura (Proto)Moderna de 

Fortaleza, merece algumas explicações conceituais, que estão sugeridas no próprio título 

por meio da expressão (Proto)Moderna. A palavra “proto” (do grego prõtos), que expressa 

um sentido de primeiro ou anterior, está entre parênteses, pois pretende indicar que se trata 

de uma primeira modernidade arquitetônica em Fortaleza, caracterizada pela coexistência  

de tendências e vertentes que acompanham o ritmo da modernização da cidade e da 

sociedade, em consonância com o que se desenvolve em outros lugares do mundo e do 

Brasil. 

Ademais, o uso do termo “proto”, no caso específico da modernidade arquitetônica em 

Fortaleza, se justifica pela inserção do Guia no contexto de uma pesquisa mais ampla e 

complementar já realizada no âmbito do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFC,  
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denominada Guia da Arquitetura Moderna de Fortaleza (1960-1982)1, tencionando 

estabelecer distinções em relação a uma produção erudita e notadamente filiada aos 

princípios do Movimento Moderno. Assim, numa perspectiva historiográfica, trata-se de um 

esforço de esboçar uma periodização das manifestações da cultura arquitetônica em 

Fortaleza no século XX.  

Para efeito de nomenclatura, adota-se neste trabalho o termo Arquitetura (Proto)Moderna 

para se referir a uma produção modernizante, correspondente ao conceito assumido por 

Segawa (2002) como “modernidade pragmática”, que se desenvolve “à margem do 

modernismo engajado”, ao contrário da noção de arquitetura moderna, que se identifica com 

uma corrente hegemônica produzida por arquitetos que adotam e estabelecem como 

paradigma os princípios do Movimento Moderno. Em relação ao conceito de modernidade 

pragmática de Segawa, é possível considerar que: 

A modernidade desta vertente da arquitetura não se sustentava em nenhum 
pressuposto teórico ou conteúdo programático específicos, pelo contrário, 
se valia de influências múltiplas e contraditórias – o repertório clássico de 
composição decorativa associado ao uso de materiais modernos – que se 
manifestavam de forma diversa nas tendências art déco, nos exemplares de 
influências perretianas e no “monumental clássico” de matriz fascista 
(PAIVA, 2008, p.11) 

Assim, vale esclarecer, o termo, a pesquisa e o recorte do Guia sobre a Arquitetura 

(Proto)Moderna incluem primordialmente as diversas correntes de uma arquitetura 

modernista, como o Art Déco, o “monumental clássico”2, o “protoracionalismo”3 e, de forma 

mais rarefeita, a arquitetura moderna em suas primeiras manifestações, no seu sentido 

erudito, formal, consagrado pela escrita da história, que se insinua só em fins da década de 

1950 em Fortaleza. 

O recorte temporal, portanto, tem como marco inicial o ano de 1932, data da construção de 

dois edifícios importantes na cidade: o Centro de Saúde de Fortaleza, de autoria de José 

Gonçalves da Justa, localizado ao lado do emblemático Theatro José de Alencar e o antigo 

Mercado Municipal de Fortaleza (de autoria desconhecida), localizado na Rua Conde d’Eu, 

ambos no Centro. O recorte final (o ano de 1960) corresponde, no contexto local, ao início 

da década em que a arquitetura moderna se apresenta de forma mais efetiva, com a 

                                                           
1 Ver: http://guiaarquiteturamodernafortaleza.arquitetura.ufc.br/ 
2 O “monumental clássico” se alinha a uma arquitetura vinculada a regimes ditatoriais, como o que ocorreu na 
Itália, com as obras empreendidas por Mussolini e em Portugal, por Salazar.  
3 O “protorracionalismo” foi um termo empregado por Renato De Fusco no seu livro “História de la arquitectura 
contemporânea” (1975). Refere-se a uma produção mais ou menos contemporânea às vanguardas 
arquitetônicas e tem como principais representantes Perret, Loos e Garnier.  
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atuação dos primeiros arquitetos e a fundação da Escola de Arquitetura da UFC em 1964 e, 

no contexto nacional, a inauguração de Brasília, marco e apoteose da arquitetura e do 

urbanismo no Brasil (BRUAND, 1981). 

Se no início da década de 1930 há uma convivência de tendências (proto)modernas com 

resquícios do Ecletismo e todas as suas variantes (Neocolonial, Neoclássico, etc), no final 

do recorte temporal proposto, elas coexistem com a vertente do Movimento Moderno, uma 

vez que a década de 1950 é o marco da atuação dos primeiros arquitetos cearenses. Estes 

arquitetos “nômades, peregrinos e migrantes” (SEGAWA, 2012), de formação moderna, 

estudaram no Rio e em Recife e implementaram de forma pioneira na cidade os princípios 

do modernismo arquitetônico por meio de suas práticas profissionais e de ensino 

(primeiramente na Escola de Engenharia da UFC, fundada em 1955) junto ao setor privado, 

às entidades de classe e órgãos públicos. 

É interessante notar que, neste período, o projeto de arquitetura era praticado por alguns 

poucos arquitetos, mas também por engenheiros e por muitos práticos (desenhistas e 

construtores).  

Assim, a amplitude temporal do estudo testemunha transformações significativas no 

processo de desenvolvimento urbano e arquitetônico da cidade, que no período de quase 

trinta anos contou com dois planos urbanísticos4, os quais, embora não tenham sido 

plenamente realizados, influenciaram os Códigos de Obras: o Código Municipal de 1932 e 

posteriormente o Código Urbano de do município de Fortaleza de 1952, que condicionaram 

a produção arquitetônica.  

É importante destacar como antecedente de uma atitude modernizante, de traços 

notadamente Art Déco, o Monumento de Homenagem a José de Alencar, erguido na praça 

homônima, em 1929. A construção deste monumento é um indício da rápida difusão do 

movimento em Fortaleza. 

Como comprovação da celeridade do processo, basta lembrar que o 
movimento encontrou sua primeira acolhida muito cedo, em 1929, com o 
monumento erguido em homenagem a José de Alencar, no transcurso das 
festividades do primeiro centenário de nascimento do romancista. Obra 
realizada no Rio de Janeiro sob a responsabilidade artística do escultor 
Humberto Cozzo, na realidade, apenas nas bases volumétricas do 
monumento mostrava real adesão à estética Art Déco, já que a escultura 
sedestre de Alencar, em vulto pleno, bem como os relevos alusivos a 

                                                           
4 O Plano de Remodelação e Extensão da Cidade de Fortaleza (1932) do arquiteto Nestor Figueiredo e o Plano 
Diretor para a Remodelação e Extensão da Cidade de Fortaleza (1947) que não foram implantados. 
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personagens de seus romances ainda adotavam uma linha meio 
acadêmica, conquanto as figuras de animais conhecessem um certo 
modernismo estilizado (CASTRO, 1997, p.3)  

Contemporânea às primeiras obras de arquitetura de linguagem Art Déco, destaca-se a 

Coluna da Hora, de 1933, construída na Praça do Ferreira, logradouro conhecido como o 

coração da cidade e por sintetizar imagens modernizantes de Fortaleza. O monumento foi 

construído “por via de concurso vencido por José Gonçalves da Justa, tornou-se o 

monumento emblemático, verdadeiro ícone da cidade, copiada e recopiada nas praças de 

todas as praças das cidades do interior cearense” (CASTRO, 1998, p. 45). 

No Brasil, estas tendências (proto)modernas, identificadas e sintetizadas na sua maioria 

como simplesmente Art Déco, foram apropriadas pelo Estado como signo de unidade e 

identidade da nação. Assim, o Rio de Janeiro, a capital da República à época, constituía 

uma grande referência da estética Art Déco no Brasil, estando presente não somente em 

obras públicas, mas também em privadas, localizadas no centro comercial e na zona sul, 

sobretudo em Copacabana. Anunciava-se assim uma nova linguagem arquitetônica 

firmando-se em todo o território nacional. 

De qualquer modo, impregnado em um clima de progresso material 
propagado pelo cinema e pelo rádio, o Art Déco se apresentava como 
amplo e variado espectro ante sociedades urbanas ou em urbanização, 
inseridas num momento histórico de transição e entusiasmadas com as 
mudanças de comportamento cívico anunciadas pela Revolução de 1930. 
Deparava, portanto, com ambiguidades entre o político e cultural propício à 
absorção da nova corrente estética, materializada em grandes obras de 
força simbólica patrocinadas pelo poder político. (CASTRO, 1998, p. 42) 

No cenário internacional, o Art Déco foi, na verdade, um movimento cultural e artístico que 

se expressou em diversos campos: na arquitetura, na escultura, na decoração, no 

mobiliário, na moda e nas artes gráficas, promovendo, desse modo, uma integração 

importante no campo das artes. Frequentemente, o Art Déco tem sido considerado um 

movimento meramente decorativo, mas é importante ressaltar que, na verdade, ele também 

buscou acompanhar e dar respostas aos problemas estéticos decorrentes dos avanços 

verificados no ramo da construção, sobretudo o uso de novas tecnologias, como o concreto 

armado e o advento do elevador, que viabilizaram em grande medida o processo de 

verticalização dos edifícios, mudando a feição de muitas cidades mundo afora. Assim, este 

caráter ambíguo e contraditório se expressa na permanência do ornamento (embora em 

uma versão estilizada), nas referências às composições históricas e, simultaneamente, na 

adoção dos avanços no campo da técnica e nas alusões ao universo estético do rádio e do 

cinema, principais signos da modernidade até o final da Segunda Guerra Mundial. 
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Na gênese destas tendências modernizantes, teve função de referência mundial a 

Exposição Internacional de Artes Decorativas e Industriais de 1925, em Paris. Esta 

exposição, como outras, trazia distintas repostas espaciais, técnicas e estéticas decorrentes 

do processo de modernização por que passava a construção civil, predominantemente o 

que ficou associado como Art Déco. Prova do caráter diverso destas intenções modernas é 

a presença no evento de obras notadamente da vanguarda do Movimento Moderno, como o 

Pavilhão L’esprit nouveau, de Le Corbusier e o da União Soviética, de Melnikov. Vale 

ressaltar que o emprego do termo Art Déco é posterior ao seu surgimento, revelando que 

não se tratava de um movimento canônico, ou necessariamente homogêneo. 

Por outro lado, a popularização do Art Déco é um fenômeno digno de nota, uma vez que a 

arquitetura popular se apropriou em grande medida da sua linguagem geometrizante, ainda 

que fosse de modo meramente decorativo, como se verifica em muitas cidades do interior 

em vários rincões do imenso Brasil. 

Enfim, o uso do termo (proto)moderno se justifica pela intenção deliberada de abranger as 

diversas manifestações arquitetônicas, acolhendo-a como expressão de uma modernidade 

arquitetônica contraditória, mas significativa e como importante testemunho da memória e 

do patrimônio cultural edificado de Fortaleza. 

A modernização de Fortaleza e as tipologias arquitetônicas  

O período em questão corresponde a momentos de muitas transformações no contexto 

internacional, nacional e local, relativos às mudanças econômicas, relacionadas sobretudo à 

expansão da industrialização e ao progresso material; políticas, arroladas aos regimes 

políticos autoritários e democráticos, em ambos com forte atuação do Estado; e culturais, 

relativas à assimilação de modos de vida urbanos e a difusão de imagens de modernidade 

por meio de novos meios de comunicação (como o rádio e a TV). 

Na medida em que a complexidade das práticas sociais se intensifica, surgem respostas 

urbanas e novas tipologias arquitetônicas que expressam este processo de modernização, 

que se manifestam no Brasil na forma de construção de uma identidade nacional pós-1930 e 

que persiste com a inauguração de Brasília. Assim, esta pesquisa possui como premissa a 

compreensão e análise destas diferentes tipologias que marcam o desenvolvimento da 

Arquitetura (Proto)Moderna em Fortaleza, reagindo dialeticamente com a 

(proto)modernização da cidade. Embora na seja possível abranger todas as tipologias 

funcionais decorrentes deste processo e inseridas no escopo da pesquisa, segue na 
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sequência uma análise de algumas das principais tipologias e exemplares arquitetônicos 

(proto)modernos. 

Tipologia Institucional 

Vale destacar que a Arquitetura (Proto)Moderna relacionada aos edifícios públicos em 

Fortaleza se resume praticamente às edificações construídas no centro da Cidade nas 

décadas de 1930 e 1940, período em que as atividades de comércio e serviço, além dos 

edifícios institucionais se concentravam todos na área central da Capital. 

Algumas obras e monumentos são considerados emblemáticos, como a Coluna da Hora 5, 

erguida no centro da Praça do Ferreira, a partir de um concurso ganho por José Gonçalves 

da Justa, inserida no projeto de modernização da Capital, empreendido pelo então prefeito 

Raimundo Girão. Construída no “estilo Art Déco”, em cimento e argamassa de pó de pedra, 

com desenho escalonado para o alto e um relógio em cada uma das suas quatro faces, 

tornou-se verdadeiro ícone da cidade, conforme já foi comentado. 

Além do Centro de Saúde de Fortaleza (Figura 1a), outra obra de destaque no centro da 

Cidade foi a construção do antigo Mercado Municipal (Figura 1b), inaugurado em 1932 na 

Rua Conde d’Eu, de autoria anônima. Trata-se de um grande pavilhão, implantado no 

alinhamento do lote, com a grande fachada, simples e sem adornos, marcada por pilastras 

verticais que rompem a horizontalidade do conjunto. Desativado como mercado em 1998, 

atualmente o edifício funciona como Centro de Referência do Professor, tendo mantido sua 

estrutura original, embora passando por modificações no seu interior. 

O Edifício dos Correios e Telégrafos de Fortaleza (Figura 1c), de 1934, foi concebido 

pelo engenheiro Santos Maia, no Rio de Janeiro, do mesmo modo que o de Curitiba. A obra 

foi realizada pelo governo federal, na gestão de Getúlio Vargas e tinha como propósito 

evidenciar a modernização da instituição pública. Ocupando uma área de 1.440m², o 

edifício, composto por um bloco único, foi implantado num trecho do antigo Largo da 

Carolina, onde posteriormente foram construídos o Palácio do Comércio e o Banco do 

Brasil, todos com linhas modernizantes, evidenciada no prédio dos Correios pelas fachadas 

geométricas, acessos marcados pelas marquises, esquadrias basculantes de ferro e vidro 

emolduradas por frisos horizontais, esquinas trabalhadas e elementos verticais sobre as 

                                                           
5 A coluna da Hora, construída em 1933, foi demolida em 1967, por ocasião de uma das reformas da Praça do 
Ferreira. Em 1991, no novo projeto do logradouro, foi reeditada, porém com outra feição. 
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marquises. “O conjunto era coroado por um terraço impermeabilizado, do qual se tinha uma 

ampla e bela vista da ainda horizontal cidade de Fortaleza” (BORGES, 2006, p. 108).  

Na mesma praça – o Largo da Carolina, atual praça Waldemar Falcão, em frente à antiga 

Assembleia Provincial, foi erguido anos depois (1940) o Palácio do Comércio (Figura 1d). 

O edifício foi construído por iniciativa da FACIC – Federação das Associações de Comércio 

e Indústria do Ceará. Com cinco pavimentos e ocupando uma área de 1.100 m2, o prédio 

tem estrutura de concreto armado e teve o projeto elaborado pelo francês Georges Munier. 

Com volumetria única, marcada pela simplicidade e despojamento, o bloco possui os cantos 

arredondados e grandes esquadrias de ferro e vidro, com dois acessos nas fachadas norte e 

sul, encimados por balcões e uma marquise que contorna todo o volume, na altura do 

pavimento térreo. Originalmente, no topo do edifício, havia um lanternim que conferia um 

jogo de luz ao amplo hall no interior, tendo sido eliminado posteriormente com a construção 

de mais um pavimento.  

 

Figura 1 – (a) Centro de Saúde de Fortaleza Fonte: BORGES, 2006; (b) Antigo Mercado Municipal. 
Fonte: BORGES, 2006; (c) Edifício dos Correios e Telégrafos de Fortaleza. Fonte: BORGES, 2006; 
(d) Palácio do Comércio. Fonte: BORGES, 2006. 
 

Em 1942 foi inaugurado, na Praça dos Voluntários, o edifício da Secretaria de Polícia e 

Segurança Pública (Figura 2a), considerado um dos mais emblemáticos do período, projeto 

de Emílio Hinko6. Segundo Castro (1998, p. 45), “o grande cultor do Art Déco na Fortaleza 

da década de 30 foi Emílio Hinko (1901), húngaro naturalizado brasileiro, portador de 

habilitação de nível médio, expedida por uma escola de Budapeste”.  

A composição das fachadas do edifício – sobretudo aquelas voltadas para o norte e para o 

sul foi concebida de forma a dar impressão de que o edifício era formado por três volumes,  

com o corpo central em recuo em relação aos laterais. As arestas eram arredondadas, 

característica recorrente nesses edifícios. 

                                                           
6 Emílio Hinko, húngaro, possuía formação técnica em maquete e montagem pela Escola Politécnica de Milão, 
chega ao Ceará em 1929. Ele atuava como projetista e construtor. Projetou várias obras de grande porte como o 
Hospital de Messejana, o Clube Iracema, a Secretaria de Polícia, a Base Aérea de Fortaleza, o Náutico Atlético 
Cearense, entre outras (BORGES, 2006, p. 93-94). 
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Além destes, outras edificações institucionais construídas conforme estas tendências 

modernistas também foram erguidas no período, representando a “modernização” e o 

progresso então anunciados, como a agência do Banco do Brasil (Figura 2b), com linhas 

retas e aspecto monumental; a antiga sede do Serviço Telefônico de Fortaleza (Figura 2c) 

(1934) - atual edifício Murilo Borges, projeto de Emilio Hinko, que concebeu um volume 

inusitado, localizado na rua Sena Madureira; o edifício do IAPB (Instituto de Aposentadoria e 

Pensão dos Bancários) (Figura 2d), de 1943, erguido na rua General Bezerril e a Secretaria 

de Finanças do Município (antigo Clube Iracema) na Praça dos Voluntários, de 1940, 

também de autoria de Emílio Hinko, entre outros. 

 

Figura 2 – (a) Palácio do Comércio. Fonte: BORGES, 2006; (b) Secretaria de Polícia e Segurança 
Pública. Fonte: BORGES, 2006; (c) Banco do Brasil. Fonte: BORGES, 2006; (d) Serviço Telefônico 
de Fortaleza. Fonte: BORGES, 2006. 
 

Outra tipologia que adotou a Arquitetura (Proto)Moderna em Fortaleza nas décadas de 1930 

e 1940 foi a dos edifícios comerciais, construídos no centro da Cidade para abrigar salas 

para escritórios e consultórios médicos, demanda que começava a surgir na época. Como 

exemplos, podem-se mencionar o Edifício J. Lopes (1935), na Rua Major Facundo, projeto 

de Emílio Hinko, o Edifício Abel Ribeiro (1937), na Rua Floriano Peixoto, o Edifício Granito 

(1934) e o Edifício Parente (1936), na Rua Guilherme Rocha, o Edifício Prudência (1947), 

projeto de Sylvio Jaguaribe Ekman7. Eram os chamados “edifícios altos”, expressão em 

voga à época: 

A expressão “edifícios altos”, empregada para caracterizar algumas 
edificações surgidas na cidade de Fortaleza nesse período, é usada 
principalmente para diferenciá-las dos sobrados e de algumas construções 
altas de até então. Na verdade, esses edifícios altos se distinguiam mais 
pela aparência estética, minimalista (se comparada aos excessos do 
Ecletismo), “moderna”, em parte decorrente da técnica empregada – o 

                                                           
7 Sylvio Jaguaribe Ekman, paulista, graduado em 1922 pela Escola de Engenharia do Mackenzie, chegou ao 
Ceará em 1935. Com mãe cearense, era filho de Carlos Ekman e já convivia com a linguagem neocolonial em 
São Paulo e Rio de Janeiro. Seu primeiro projeto no novo estilo é o Jangada Clube, que foi publicado na Revista 
Acrópole n.2 de 1938. No projeto do Country Clube, Castro (1998) ressalta que o estilo empregado é “o 
normando que é publicado na revista Acrópole n. 51 de 1942” (CASTRO, 1998, p. 59). 
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concreto armado - do que propriamente pela altura. (DIÓGENES, 2001, p. 
108) 

Vale destacar que os cinemas, em todo o país, também adotavam no período as tendências 

(proto)modernistas, o que se viu igualmente na capital cearense: 

A Fortaleza acompanharia a onda, embora se satisfazendo com casas de 
tamanho médio, como o cinema [São] Diogo, inaugurado em 1940, e o 
cinema São Luiz, projetado em 1937, exemplares emblemáticos da vida da 
cidade de então, cujos projetos se integravam às correntes da estética Art 
Déco postas em voga com a inauguração do Radio City Music Hall, de Nova 
York, por via de influência do Rio de Janeiro, então a grande e fascinante 
metrópole do país. (CASTRO, 1998, p. 45) 

Os edifícios construídos no centro da Capital nas décadas de 1930 e 1940, de feição 

(proto)moderna/Art Déco consistem num conjunto relevante que marca a história da Cidade. 

São testemunhos da Fortaleza “progressista” de então, manifestada nos seus aspectos 

formais, em consonância com a arquitetura produzida nos grandes centros do país. 

Tipologia Residencial e Hoteleira 

No âmbito do uso residencial, importa destacar que, a partir da década de 1930, ocorreu  

uma expansão de Fortaleza protagonizada pela migração da moradia da elite para os 

bairros. A produção (proto)moderna unifamiliar ocupou principalmente os bairros Outeiro, 

Aldeota e de Fátima. Diógenes (2005) identificou várias tipologias formais diferenciadas em 

função da época de construção destas residências, quais sejam:  

1) casas do final do século XIX e início do século XX, do tipo “chalés”, com 
telhado aparente, três janelas na frente, varandas laterais, lambrequins e o 
arremate em frontão; 2) Anos 1915-1930 – predomínio de formas ecléticas, 
com incorporação de modismos da época; 3) Anos 1930-1940 – influência 
dos modelos veiculados pelas revistas estrangeiras; 4) Anos 40 em diante – 
buscam uma linguagem moderna com o uso de platibandas e inspiração no 
estilo Art Déco, às vezes resultando numa aparência kitsch (DIÓGENES, 
2005, p. 36). 
 

O uso residencial multifamiliar foi regulamentado no Código Urbano, vigente de 1952 a 

1963, como “Casa de Apartamentos”. O Código Urbano caracterizava casas de 

apartamentos conforme o Art 339o- Quando várias habitações se reunirem em um mesmo 

prédio, dispondo de uma entrada principal comum, vinculada a todas as habitações, e uma 

portaria devidamente instalada. Na área do Centro era permitida a construção verticalizada 

até a altura de 40 metros do teto da última laje habitada em relação ao nível do passeio. 

Desde o Código Municipal (1932-1952) era exigido o uso de elevadores em prédios com 

mais de três pavimentos. 
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Poucos são os exemplares de edifícios de apartamentos construídos neste período. O 

primeiro deles, o Edifício Carneiro (1935) (Figura 3a) 8, de autoria do arquiteto-engenheiro 

Sylvio Jaguaribe Ekman, foi projetado para uso residencial, porém teve seu uso alterado 

antes da finalização da construção. Segundo Castro (1998, p. 55), o Edifício Carneiro foi 

“proposto como um edifício de apartamentos, modalidade de morada até então 

desconhecida na cidade e caracterizado por um sistema de balcões corridos, o prédio não 

oferecia leitura precisa do uso comercial que lhe veio a ser dado”. Borges (2006) fez uma 

análise do edifício enquadrando-o na tendência Art Déco: 

Sylvio Jaguaribe Ekman, entretanto, soube utilizar-se dos recursos inerentes 
à produção Art Déco, como a utilização de balcões corridos, volumes 
sacados e de marquises, articulados pela esquina valorizada com sua forma 
abaulada, além do pergolado no último pavimento criando um interessante 
jogo volumétrico de luz e sombra nas fachadas, quebrando a rigidez e a 
monotonia do volume único (BORGES, 2006, p. 123). 

O primeiro edifício vertical com uso residencial foi edificado somente em 1947, o Edifício 

Belisa (1947) (Figura 3b), de autoria de José Barros Maia9, suas características são 

tipicamente Art Déco, foi construído por um só proprietário com fins de renda. Estas Casas 

de Apartamentos foram produzidas em quantidade muito reduzida, sendo em sua maioria 

projetadas por engenheiros e práticos, como o Edifício Fortaleza (1950) (Figura 3c), o 

Edifício Ceará (1958), e o Edifício Pimentel (1959) (Figura 3d). 

 

 
Figura 3 – (a) Edifício Carneiro. Fonte: CAVALCANTE, 2015; (b) Edifício Beliza. Fonte: 
CAVALCANTE, 2015; (c) Edifício Fortaleza. Fonte: CAVALCANTE, 2015; (d) Edifício Pimentel. Fonte: 
CAVALCANTE, 2015. 

 

                                                           
8 A obra foi publicada na Revista Acrópole e expressava a importância do Escritório Técnico Silvio Jaguaribe 
Eckman, filho de Carlos Eckman, projetista da Vila Penteado. 
9 José Barros Maia (1901-1996) foi estagiário da Inspectoria de Obras Contra as Secas, na área de topografia e 
desenho técnico, projetou e executou várias obras em Fortaleza. Recebeu do CREA o título de Arquiteto 
Construtor Licenciado (BORGES, 2006, p. 93). 
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Somente na segunda metade dos anos 1950 surge a tipologia multifamiliar nos bairros. O 

primeiro e principal exemplar é o Conjunto Residencial Dona Bela (c.1950) (Figura 4a), no 

bairro Outeiro, com três blocos de apartamentos em três pavimentos, totalizando dezoito 

unidades. Com uso exclusivamente residencial e estética composta por varandas com as 

extremidades boleadas e pintura monocromática. De 1954, os Edifícios São José (Figura 

4b) e São Carlos (1954), projeto do engenheiro Luciano Pamplona, possuem uma fachada 

– revestida em pedra, pastilha e pintura –  e a coberta – revestida em telha colonial de 

cerâmica com beirais aparentes – que conferem ao conjunto um estilo neocolonial 

semelhante às casas da época. Contudo, os elementos modernos – volumes das escadas 

helicoidais, marquises das entradas inclinadas com pilares em tubos de ferro e brise-soleil – 

contribuem para realçar a modernidade da sua arquitetura, diferentemente do Ecletismo, 

atestando a assimilação de uma nova estética.  

Neste período, cabe destacar uma tipologia multifuncional que merece ser documentada, 

trata-se da associação do uso hoteleiro ao edifício de apartamentos. Em Fortaleza, os dois 

exemplares com estas características foram construídos pelo industrial Pedro Philomeno 

Gomes, que atuava na área de beneficiamento de algodão, e que visava diversificar seus 

investimentos influenciado pelo sucesso da fase rentista das principais capitais brasileiras. O 

Edifício Iracema Plaza Hotel e Edifício São Pedro10 (1951) (Figura 4c), localizado na Praia 

de Iracema, foi concebido como um único bloco com uso misto: a hotelaria ocupa a área 

central do edifício, voltada para a vista do mar (norte); os apartamentos ocupando as laterais 

e o lado sul, com frentes para o leste, sul e oeste; e as lojas, no térreo, voltadas para as três 

frentes do terreno. A arquitetura do edifício possui volumetria irregular, com provável 

inspiração nos hotéis de Miami Beach. Apesar de simétrica, a fachada possui muitos 

detalhes: escalonamentos, platibandas retas e curvas, balcões chanfrados; a ausência de 

ornamentos e o revestimento externo monocromático confirmam a referência à linguagem 

Art Déco.  

O segundo exemplar, construído no Centro, na Praça José de Alencar, é o Lord Hotel e 

Edifício Philomeno (1956) (Figura 4d), é similar ao primeiro: hotelaria associada às 

unidades residenciais e lojas no térreo, no alinhamento das ruas. As fachadas são 

compostas por sacadas abauladas, linhas retas e esquadrias de madeira com venezianas. 

Coroando o volume mais baixo, com cinco pavimentos, há uma platibanda e uma marquise 

reta. O volume mais alto, com oito pavimentos, possui uma cobertura com pérgulas que 

                                                           
10 O conjunto foi tombado e encontra-se fechado e se deteriorado por dificuldades de viabilização de sua 
recuperação pois pertence a muitos proprietários. 
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enriquecem o coroamento da edificação. O prédio foi desapropriado em 2001 pelo Governo 

do Estado e tombado pelo Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico Cultural da 

Prefeitura Municipal de Fortaleza em 2006, porém ainda não foi dado novo uso ao edifício. 

 

Figura 4 – (a) Conjunto Residencial Dona Bela. Fonte: CAVALCANTE, 2015; (b) Edifícios São José. 
Fonte: CAVALCANTE, 2015; (c) Edifício Iracema Plaza Hotel e Edifício São Pedro. Fonte: IBGE; (d) 
Lord Hotel e Edifício Philomeno. Fonte: http://www.fortalezaemfotos.com.br/2014/01/lorde-hotel-
edificio-philomeno-gomes.html 
 

Tipologia Educacional 

As escolas construídas em Fortaleza, para atenderem ao ideário da educação moderna, 

como consequência da Reforma da Instrução Pública de 1922, passaram por muitas  

mudanças na sua estrutura tipológica, cuja materialização arquitetônica  se deu com a 

criação dos grupos escolares, emergentes nas duas primeiras décadas da fase republicana, 

tendo maior intensificação e desdobramentos na década de 1930, com o Estado Novo.  

Até então, em cada Estado, a estrutura e o funcionamento das escolas se desenvolveram 

conforme cada governo e, de certa forma, tomaram as mesmas características particulares. 

Deste modo, somente com a criação do Ministério dos Negócios da Educação e Saúde 

Pública, pelo Decreto n.º 19.402, em 1930, com o presidente Getúlio Vargas, se inicia uma 

sistematização nacional do ensino, reforçada pela primeira Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, que veio acontecer, de fato, em 1961. 

Com a instalação da Reforma de 1922, novos métodos de ensino e outros livros didáticos 

foram introduzidos. No final daquela década, no entanto, o quadro se apresentava com 

precariedade dos prédios escolares e a falta de construções para um número de crianças 

que crescia e demandava escolarização. Um reforço à infraestrutura do sistema de instrução 

pública primária só veio uma década depois, com a unificação do ensino primário pelo 

Estado. O Decreto-Lei nº. 343, de 31 de dezembro de 1931, baixado pela Interventoria 

Estadual, transferindo as escolas municipais para o Estado, resultou na criação dos 

seguintes estabelecimentos escolares: um grupo escolar na Capital, seis escolas reunidas 

no restante do Estado, 364 escolas isoladas, destas, 285 rurais.  
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A Reforma de 1922 criou uma atmosfera favorável à renovação do ensino público no Ceará, 

que continuou mesmo depois do retorno de Lourenço Filho a São Paulo, em 1924, em 

função da morte do presidente Justiniano de Serpa, conforme nos aponta Cavalcante 

(2000). Segundo a citada autora, particularmente as décadas de 1930 e 1950 foram 

demarcadas por iniciativas do Poder Público de continuidade e/ou retomada de programas 

de reforma pautados no ideário da Escola Nova. 

Dentre os edifícios escolares, pode-se destacar primeiramente o Grupo Escolar Presidente 

Roosevelt (Figura 5a), que deve ter recebido esta denominação ao passar, na década de 

1930, para o endereço em que se encontra até hoje, na avenida Bezerra de Menezes n.º 

435, no Bairro Farias Brito. Analisando a arquitetura deste grupo escolar, cujo autor do 

projeto não foi identificado, tanto nas características da planta baixa, a distribuição com pátio 

interno aberto, quanto nos detalhes curvos nas paredes da fachada, o frontispício de 

entrada, com frisos salientes retilíneos, ele apresenta elementos modernizantes 

semelhantes a vários grupos escolares do Estado, como o de Barbalha, do Crato, de 

Crateús e de Maranguape, que foram construídos nas décadas de 1930, 1940 e até 1950.  

Outro exemplo de modernização no campo da educação e da arquitetura é o emblemático 

Liceu do Ceará (Figura 5b), criado pela lei nº 304 de 15 de julho de 1844, que na centúria 

seguinte teve a sua sede definitiva construída na Praça Gustavo Barroso, inaugurada em 

1935, com projeto arquitetônico de autoria do Escritório Clóvis de Araújo Janja.  

O prédio se desenvolve a partir de uma simetria de fachada, desde a escadaria central, 

marcando a porta de entrada com as circulações de salas de aula em torno de um pátio 

aberto central. Utiliza o porão alto, compondo um segundo pavimento também de salas e 

biblioteca. (Santiago, 2005). As concepções de espaços escolares até 1940 em Fortaleza, 

mantinham, de um modo geral, a simetria de fachada com entrada central e planta 

distribuída em torno de pátio, como é o caso da Escola Normal (1922); do Liceu do Ceará 

(1935) e de grupos escolares concebidos e construídos entre 1922 e 1954 em todo o Ceará 

(SANTIAGO, 2011).  

A origem dos pátios internos de escolas como o Liceu, ao que tudo indica, é herança da 

forma usada nos colégios ligados às ordens religiosas do período colonial. Em Fortaleza, 

somente na década de 1950, são edificados colégios com plantas em pavilhões, como é o 

caso do Instituto de Educação. 

Em meados de 1950, foi construído no bairro de Fátima, pelo convênio entre Governo do 

Estado e o MEC, o Centro de Educação do Ceará, denominado posteriormente de Instituto 
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de Educação do Ceará (Figura 5c), que passou a abrigar a Escola Normal e a Escola de 

Aplicação do Ceará (ex-escola Modelo), com ensino pré-escolar e 1º grau. (SANTIAGO, 

2015). Na época do projeto e da construção, era uma área da cidade ainda em processo de 

urbanização, naquela vizinhança e, conforme Araújo (2014) havia apenas a Igreja de Fátima 

e algumas casas sendo construídas, prevalecendo a presença de fazendas e sítios nessa 

região. 

Este edifício é um exemplo interessante da transição que o (proto)modernismo incorpora, 

pois verifica-se uma limpeza dos ornamentos, utilização de modulação construtiva pelo 

ordenamento dos pilares, utilização de elementos de proteção solar que diminui a incidência 

de sol direto nas salas de aula e, por outro lado, a presença de elementos regionais como a 

coberta de telha de barro com beirais. 

 
 
Figura 5 – (a) Grupo Escolar Presidente Roosevelt. Fonte: SANTIAGO, 2011; (b) Liceu do Ceará. 
Fonte: SANTIAGO, 2011; (c) Instituto de Educação do Ceará. Fonte: SANTIAGO, 2016. 
 

A construção do Guia da Arquitetura (Proto)Moderna de Fortaleza (1932-1960)  

A construção do Guia está em andamento e se desenvolve desde 2017 como uma pesquisa 

formal no âmbito do LoCAU – Laboratório de Crítica em Arquitetura, Urbanismo e 

Urbanização, vinculado ao Departamento de Arquitetura e Urbanismo e Design (DAUD) e ao 

Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo e Design (PPGAU+D) da 

Universidade Federal do Ceará (UFC). A pesquisa tem contado com o apoio do Programa 

Institucional denominado Bolsa de Iniciação Acadêmica, iniciativa da Pró Reitoria de 

Assuntos Estudantis (PRAE) da UFC, voltada para dar suporte ao desenvolvimento de 

atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão dos alunos da graduação. O objetivo 

central da pesquisa é produzir um Guia da Arquitetura (Proto)Moderna em Fortaleza (1932 a 

1960), com base na sistematização, documentação e seleção das obras mais emblemáticas, 

compilando-as em um inventário sucinto, a ser publicado em meio impresso e digital.  
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Para o alcance do objetivo principal, foram estabelecidos objetivos específicos, a saber:  

pesquisar teoricamente o processo de difusão da arquitetura (proto)moderna em Fortaleza,  

relacionando com o contexto histórico e social da época; investigar fontes primárias e 

secundárias sobre as obras, os arquitetos, engenheiros e práticos; produzir um 

levantamento de edificações existentes, aquelas que ainda não possuem qualquer registro 

gráfico; produzir desenhos digitais das obras selecionadas para o Guia; elaborar um registro 

fotográfico das obras selecionadas; disponibilizar o material documentado em meio 

impresso e digital. 

Os principais questionamentos se direcionam para compreender: Qual a relação do contexto 

histórico social do Estado Novo e a difusão dessa arquitetura? Quais as fontes primárias e 

secundárias remanescentes sobre esta produção? Em que medida as obras reforçam a 

cultura urbana e a modernização de Fortaleza? Qual o lugar destes edifícios na 

historiografia da arquitetura? Quais os desafios da documentação e conservação deste 

patrimônio? Como tem se dado a intervenção e a conservação deste acervo face às novas 

dinâmicas urbanas? 

Assim, os procedimentos metodológicos estão divididos, em quatro partes: coleta e revisão 

de dados secundários, constituindo os pressupostos teóricos; pesquisa de fontes primárias, 

com base na coleta de dados específicos, documentos, entrevistas e depoimentos; 

documentação do acervo iconográfico (desenhos, plantas, fotos antigas e atuais) das obras 

selecionadas; sistematização e inventário, constando do levantamento de medidas das 

obras existentes e dos desenhos digitais das obras emblemáticas, com base nas pesquisas 

já realizadas, complementado a base de dados das obras não estudadas, assim como a 

produção de uma ficha de caracterização das obras. 

O suporte teórico será estruturado em duas vertentes conceituais. A primeira se refere à 

produção bibliográfica nacional sobre a arquitetura (proto)moderna e suas variações, 

sobretudo o Art Déco. Destaca-se, neste contexto, o trabalho inaugural de Luiz Paulo 

Conde, denominado “Anônimo mas fascinante, protomodernismo em Copacabana”, 

publicado em 1988 em um veículo especializado de grande repercussão à época, a revista 

Arquitetura e Urbanismo da Editora PINI. Este artigo serviu de impulso para a publicação de 

outra referência importante sobre o tema, o livro de Mauro Almada e Luiz Paulo Conde, 

denominado “Guia da arquitetura Art Déco no Rio de Janeiro” de 1996. Nesta década, a 

temática passa a ser alvo de teses e dissertações, que começam a valorizar esta produção 

nos contextos regionais e também na sua abrangência nacional. A publicação do livro 
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“Arquitetura no Brasil (1900-1990)”, do Prof. Hugo Segawa, também é uma referência no 

sentido da realçar os estudos desta produção. Estes esforços serão enriquecidos com uma 

variedade significativa proveniente de várias regiões do Brasil no fórum do DOCOMOMO 

Brasil, que tem o mérito de acolher esta produção, frequentemente alijada da historiografia 

da arquitetura moderna. 

A segunda se debruça sobre a produção historiográfica local que, embora não esteja 

consolidada, revela as especificidades da “modernidade pragmática” em Fortaleza. 

Destaque para os textos e artigos publicados na Revista do Instituto do Ceará de um 

pioneiro na escrita da história da arquitetura e da cidade no Ceará, o Professor Emérito da 

UFC, José Liberal de Castro. Outras poucas referências também são dignas de notas e 

trazem uma contribuição significativa à produção de conhecimento sobre o tema, como a 

dissertação de mestrado “Quarteirão Sucesso da Cidade: o Art Déco e as transformações 

arquitetônicas na Fortaleza de 1930 e 1940”, da  arquiteta Marília Borges e tese de 

doutorado “Os edifícios de apartamentos em Fortaleza (1935-1986): dos conceitos 

universais aos exemplos singulares”, da professora arquiteta Márcia Gadelha Cavalcante, 

além da dissertação de mestrado, publicada como livro, intitulada “Arquitetura e Estrutura, o 

uso do concreto armado em Fortaleza”, da professora arquiteta Beatriz Nogueira Diógenes. 

Embora constituindo umas das principais limitações da pesquisa, a obtenção das fontes 

primárias tem se dado basicamente de duas formas. A primeira se debruça sobre a análise 

de documentos, desenhos, plantas, projetos, entre outros, de acervos pessoais e públicos 

das obras mais emblemáticas; a segunda se baseia na História Oral, na medida em que a 

trajetória e o depoimento de arquitetos, engenheiros, práticos e usuários constitui valiosa 

fonte de informações. 

Os pressupostos práticos compreendem a seleção das obras mais representativas, divididas 

com base na tipologia dos edifícios discutidas acima. Na sequência, estão sendo produzidas 

fichas de caracterização com a iconografia (plantas, desenhos e imagens) dos edifícios 

emblemáticos, configurando um inventário desta produção. A ficha é composta dos 

seguintes itens: 1 - Dimensão econômica, política e simbólica (Agentes, atores, motivações 

e processos); 2 – Nome; 3 – Endereço; 4 - Tipologia (Usos pretéritos e atual); 5 - Autoria do 

Projeto; 6 -  Início e Fim da Construção; 7 - Planta de Situação (desenho); 8 – Plantas dos 

pavimentos, Cortes e Fachadas (desenho); 9 – Imagens Antigas (fotos e/ou desenhos); 10 – 

Imagem Atual; 11 - Estado de Conservação (Reformas, intervenções, ampliações, 

descaracterizações, mudanças de uso, etc); 12 – Fontes de Pesquisa. 
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Figura 6 – Modelo de Ficha de caracterização. Fonte: LoCAU – Laboratório de Crítica em Arquitetura, 
Urbanismo e Urbanização – Universidade Federal do Ceará. 
 

Com base na produção das fichas de caracterização e com a iconografia digitalizada 

(plantas, desenhos e imagens), pretende-se elaborar um mapa de distribuição geográfica na 

cidade das obras selecionadas, a fim de compor possíveis roteiros de visita.  

A versão digital do Guia da Arquitetura Moderna será elaborada no mesmo formato do Guia 

da Arquitetura Moderna de Fortaleza 

(http://guiaarquiteturamodernafortaleza.arquitetura.ufc.br/).  A base de dados digital deve 

possibilitar um sistema de busca relacionado aos roteiros, às diferentes tipologias e aos 

arquitetos autores dos projetos, assim também como deve permitir atualizações e 

acréscimos. 

 

Figura 7 – Mapa de localização das obras (em construção). Fonte: LoCAU – Laboratório de Crítica 
em Arquitetura, Urbanismo e Urbanização – Universidade Federal do Ceará. 
 
 
 
 



 

 
 

3º Simpósio Científico do ICOMOS Brasil 
Belo Horizonte/MG - de 08 a 10/05/2019 

 

Resultados Parciais: à guisa de conclusão 

Como produtos da produção do Guia destaca-se a base de dados que está sendo 

construída em relação às obras. Até o momento, do total de 48 obras, 26 já possuem as 

fichas de caracterização em estágio de finalização, contendo as informações necessárias 

para a implementação do site. 

Outro produto importante se refere à confecção dos mapas, que estão sendo produzidos de 

duas formas: a primeira, como um arquivo de extensão kmz, onde se encontra a localização 

georreferenciada das obras, associadas a uma breve descrição; além de um mapa em 

formato de imagem, para facilitar a impressão e visualização da localização dos edifícios.  

De modo geral, tipologias arquitetônicas que marcaram a modernidade da cidade e edifícios 

que outrora foram motivo de orgulho dos cidadãos, hoje estão descaracterizados e 

subutilizados, muitas vezes apresentando um degradado estado de conservação. 

Localizados em sua maioria no centro da cidade, observa-se frequentemente o pavimento 

térreo dessas edificações sendo reformado e utilizado para o comércio, enquanto os 

pavimentos superiores se encontram abandonados. 

Com a sistematização e publicação do Guia impresso e digital, a pesquisa tem com metas: 

- Propiciar um aporte teórico para os estudos sobre a história e a historiografia da 

arquitetura local e, em especial, para a produção de conhecimento sobre a modernidade 

arquitetônica em Fortaleza, estudando seus agentes, seus atores, suas obras e seu legado; 

- Oferecer uma contribuição prática para solucionar problemas relacionados à 

documentação e, consequentemente, à preservação do patrimônio edificado, fornecendo 

subsídios para possíveis projetos de reutilização e/ou ressignificação no contexto do 

processo contemporâneo de urbanização de uma das maiores metrópoles brasileiras, além 

de servir como instrução de tombamento; 

- Construir uma base de dados relevante no âmbito do LoCAU (Laboratório de Crítica em 

Arquitetura, Urbanismo e Urbanização), que contribua para dar visibilidade à produção da 

Arquitetura (Proto)Moderna em Fortaleza, a qual, além de servir como base para a atividade 

do Núcleo DOCOMOMO CEARÁ, poderá ser uma referência para futuros estudos, consultas 

e pesquisas locais no âmbito do ensino, pesquisa e extensão desenvolvido no DAUD-UFC e 

no PPGAU+D-UFC. 
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