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RESUMO

As primeiras edificações construídas na capital cearense eram construções singelas. Apenas no final do século XIX e início do século XX, a cidade 
sofreu intervenções no sentido de promover a sua modernização, com constantes demolições e novas construções, que procuravam acompanhar 
as transformações estéticas europeias, fato que levou à demolição das edificações mais antigas e à perda das características do período colonial. 
Esta prática tornou-se constante até os dias atuais, onde a propriedade privada se mantém como objeto de investimento particular e os 
instrumentos de proteção tornam-se ameaças, referendando o não cumprimento da função social do Patrimônio Cultural edificado. A pesquisa 
tem como objetivo constituir um panorama do patrimônio histórico da cidade de Fortaleza, verificando as condições em que se apresentam os 
tombamentos e seus processos. A pesquisa justifica-se na necessidade de reconhecimento da importância da preservação do patrimônio material 
edificado na cidade de Fortaleza, da necessidade de uma política de preservação efetiva. Considerando as recorrentes descaracterizações e 
abandono de imóveis de valor cultural, acreditamos que a partir de uma síntese de informações, seja possível identificar fragilidades e 
potencialidades possibilitando o combate a morosidade que perpassa por todas as instancias de proteção. A metodologia proposta busca, através 
do método quantitativo, identificar os níveis de proteção e os principais instrumentos utilizados para a preservação dos bens culturais, retratando 
a realidade e resultados efetivos das ações implementadas para a preservação do patrimônio edificado em Fortaleza. Para obtenção das 
informações desejadas o estudo foi dividido em quatro fases. A primeira fase foi apoiada na pesquisa bibliográfica para determinar os conceitos 
que orientaram a pesquisa. O levantamento de fontes primárias abrangeu a catalogação e classificação da situação existente, considerando a base 
de dados dos órgãos responsáveis pelo acautelamento do patrimônio histórico arquitetônico em nível municipal, estadual e federal. A fase em 
andamento é interpretação dos dados, onde estão sendo sintetizadas as informações na construção de quadros, mapas e gráficos que retratarão 
o quadro atual do patrimônio edificado de Fortaleza. Até o momento verificou-se que, considerando as três instancias (municipal, estadual e 
federal), há na cidade de Fortaleza 56 (cinquenta e seis) bens tombados, sendo que 54,38% são protegidos em nível municipal. Nota-se que há 
uma concentração de tombamentos na região do Centro de Fortaleza, cerca de 66%. Apenas 85,71% das edificações estão em uso. A maioria dos 
tombamentos está em posse do setor público (51,78%), fato que não tem assegurado sua preservação. Alguns dos bens tombados ou em 
processo de tombamento, em nível municipal, foram demolidos, o que traz à discussão a validação do tombamento como única ferramenta de 
preservação dos bens imóveis de valor histórico cultural. Finalizada a terceira fase, em andamento, será elaborada uma síntese, com base na 
análise crítica de todas as informações. A interpretação dos dados obtidos refletirá acerca das questões levantadas que suscitaram a elaboração 
desta pesquisa. Espera-se que a construção do quadro do patrimônio cultural edificado de Fortaleza, venha a colaborar para a regularização dos 
processos de tombamento pendentes e para o reconhecimento da necessidade de criação de novos instrumentos que possibilitem a preservação 
e o cumprimento da função social do Patrimônio Cultural.
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