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RESUMO

A Carta do Patrimônio Vernáculo Construído, ratificada pela XII Assembleia Geral da UNESCO (outubro/1999), define a importância do tema “por 
ser expressão fundamental da cultura de uma coletividade, de suas relações com o território e, ao mesmo tempo, a expressão da diversidade 
cultural do mundo”. O assunto, contudo, é pouco abordado no estado do Ceará, onde carece informação e sensibilização por parte da sociedade, 
colocando em risco o seu próprio patrimônio. A pesquisa tem, então, o objetivo de estudar a arquitetura vernácula cearense através das casas 
rurais construídas entre meados do século XVIII e a segunda metade do século XX. O recorte temporal proposto corresponde ao surgimento das 
primeiras vilas resultado da intensificação da pecuária, base econômica no período colonial, até o início do processo de intensificação da 
urbanização no estado, ocorrida no século XX. Tem como objetivos específicos: conhecer o estado da arte sobre o tema, de forma a nivelar os 
pesquisadores sobre o assunto e embasar os estudos de campo; identificar exemplares construídos no município escolhido para o projeto piloto: 
Maranguape, localizado na região serrana a sudoeste na área metropolitana de Fortaleza, escolhido por ainda conservar características rurais; 
levantar, registrar e catalogar as residências selecionadas, obedecendo a metodologias e critérios necessários para futura instrução de 
tombamento. Pretende-se ainda difundir tais conhecimentos no meio acadêmico, para a população em geral e para o poder público, de forma a 
incentivar estudos, ações de conservação e salvaguarda do patrimônio. A primeira etapa, em andamento durante o semestre 2016.1, 
correspondeu à pesquisa bibliográfica e reuniões de discussão sobre os assuntos selecionados. A segunda etapa corresponde à pesquisa de 
campo, com atividades de reconhecimento territorial, articulação com parceiros locais para seleção dos exemplares a serem estudados, 
levantamento fotográfico e arquitetônico das edificações escolhidas, pesquisa de registros históricos existentes, como desenhos, documentos, 
cartas, arquivos de família, entre outros. Na terceira etapa se fará registro das informações levantadas, por meio da digitalização dos 
levantamentos realizados, elaboração de plantas, cortes e perspectivas dos edifícios, elaboração de fichas, inventários e relatórios. Os resultados 
preliminares da pesquisa correspondem à compreensão teórica a respeito do processo de formação das primeiras vilas do Ceará, resultantes do 
crescimento dos assentamentos em torno das primeiras capelas e fazendas que foram erguidas na região. Estes eram pontos de conexão das 
rotas do gado, que durante os séculos XVIII e XIX movimentou o comércio dos produtos derivados da pecuária (carne, couro, leite, queijo), entre 
o sertão e os principais mercados consumidores: São Luís e Recife. Na então Província do Ceará, no período setecentista, mais especificamente 
entre 1700 e 1822, além das duas principais vilas (Icó e Aracati), localizadas em posição estratégica para os pecuaristas, foram criadas dezoito 
vilas no semiárido. Esse processo intensifica-se no século XIX, já no Império, com a diversificação da base econômica cearense, destacando-se 
principalmente a cultura da cana–de-açúcar, do café e do algodão, predominando, nas regiões serranas, graças ao seu clima ameno. Algumas 
dessas vilas mais antigas foram instaladas na região da Serra de Maranguape, bem como em todo o Maciço de Baturité, e tiveram importância 
para a consolidação de Fortaleza como capital e posterior centro econômico do Estado no século XX, através da exportação dos seus produtos 
agrícolas, principalmente do algodão, importante matéria prima para a indústria têxtil inglesa. Confirma-se, assim, a importância da atividade 
rural para a história das cidades do Ceará, e por consequência, a importância do seu patrimônio edificado como registro cultural do modo de vida 
e produção econômica no período, como destacado pela UNESCO.
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