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INTRODUÇÃO 

 
Este trabalho faz parte das pesquisas do projeto de mestrado em andamento, 

cujo título é Messejana da Educação: a relação entre Espaço, Igreja e Educação, que 
investiga a ação educacional da Igreja Católica no referido distrito de Fortaleza (CE-
Brasil), no sentido de encontrar os prováveis motivos para a concentração de 
instituições educacionais confessionais naquela localidade no período de 1891-2000.  

Por se tratar de uma área incorporada à região metropolitana da Fortaleza, 
uma área totalmente urbanizada, fortemente ligada à dinâmica da capital, utiliza-se, o 
conceito de espaço urbano, onde o mesmo é apresentado como “fragmentado e 
articulado, reflexo e condicionante social, um conjunto de símbolos e campo de lutas” 
(CORRÊA, 1995, p. 9). Entre estes condicionantes, temos a atuação da Igreja Católica 
refletindo na organização do espaço como um agente social capaz de interferir nos 
processo de produção e consumo deste espaço.  

Mas é importante frisar que a análise das espacialidades advindas de 
políticas na área educacional não está presente na produção acadêmica nacional, muito 
embora, os estudos sobre geografia urbana e serviços analisem o assunto como reflexo 
das políticas de desenvolvimento econômico. 

Assim, acredita-se que é necessário difundir e compreender que os estudos 
dos aspectos socioculturais têm tanta importância, como qualquer outro elemento, para 
interpretação da construção histórica do espaço geográfico. Neste sentido, o trabalho 
tenta aliar as temáticas a respeito de religião, espaço e educação, envolvendo as ações 
instrucionais da Igreja Católica, enquanto agente (re)produtor de determinadas 
condições sociais, à medida que esta se apropria, organiza, produz e reproduz o espaço 
ao seu redor. 

No anseio de restaurar sua centralidade, ao longo de sua história, a Igreja 
Católica traçou vários projetos na tentativa de viabilizar a manutenção do seu poder 
político, cultural e econômico. Entre suas ações podemos destacar a formação de 
intelectuais, cujo objetivo era, e ainda é, a defesa dos ideais desta instituição. Foi nesse 
intuito que surgiram grande parte das dioceses brasileiras. 

 
Quebra do Regime do Padroado e expansão das dioceses no Brasil 
 

Ao estudar um pouco da história da humanidade, pode-se perceber que as 
relações entre o Estado e a Igreja funcionavam como uma via de mão dupla, pois a 
partir do momento em que a Igreja Católica passou a ser religião oficial do Império 
Romano, essas duas instituições tramaram uma relação de dependência, principalmente 
da Igreja com relação ao Estado em todos os reinos em que se instalava. 

Nesta relação, perpetuada ao longo dos séculos, cabia ao imperador católico 
ou ao rei responsabilizar-se pelas finanças da Igreja, enquanto esta se comprometia a 



justificar os mandos, desmandos e atrocidades que o soberano quisesse desempenhar. O 
papel da Igreja também estava em manter os excluídos em uma classe subordinada 
através da promessa de uma possível salvação após a morte. Era ensinado aos pobres, 
escravos e demais miseráveis, que Deus dava riqueza e prosperidade àqueles que eram 
merecedores e que a revolta não cabia a homens de fé, na verdade, segundo a Igreja os 
pobres deveriam aceitar a sua condição demonstrando obediência a Deus e 
subserviência para com a nobreza e o clero, desta forma alcançaria a “salvação”. 

A Igreja reconhecia como sagrado o direito de nascença que permitia a 
existência de um rei que descendia diretamente de Deus e que por este motivo possuía o 
direito de gozar de todos os privilégios e riquezas, através da subjugação do povo de seu 
reino. Além disso, em nome dessa lealdade esta instituição não só permitiu como 
também foi um importante colaborador nas conquistas de novos territórios sob desculpa 
de levar a bandeira da “fé Católica” a todos os lugares do mundo, a fim de destruir os 
infiéis e de arrecadar mais almas para Deus. 

Dessa forma funcionava o regime do Padroado, que segundo as afirmações 
de Vasconcelos Júnior (2006) é definido como: 
 

O padroado foi, durante o colonialismo, o consenso mais visível da 
relação entre o poder temporal e eclesiástico para a formação de um 
projeto colonizador da monarquia portuguesa e o projeto missionário 
da Igreja Católica no Novo Mundo. Por conta do Padroado cabia ao 
Rei de Portugal recolher os dízimos, apresentar os postulantes aos 
cargos eclesiásticos e prover as condições para o culto, ao mesmo 
tempo que enquanto reis conservar o direito de propor a criação de 
novos bispados e seus titulares. Com a Independência do país, o 
mesmo direito foi colocado nas mãos do Imperador brasileiro pelo 
Papa (VASCONCELOS JÚNIOR, 2006, p. 114). 
 

 
 Assim, percebe-se que ao longo da história as relações entre a Igreja 

Católica e o Estado têm sido marcadas por momentos de maior e ou menor 
proximidade. No Brasil, por muito tempo esta relação foi bastante próxima, apesar dos 
conflitos que se apresentavam periodicamente e que resultaram entre outras coisas na 
expulsão dos Jesuítas com a reforma Pombalina (no ano de 1754), depois no duro golpe 
que a Igreja sofreu ao ser declarado no Brasil o Estado Laico (no ano de 1891). 

Essa decisão do Estado brasileiro abriu as portas para a atuação mais efetiva 
de outras religiões, o catolicismo além de não ser mais a religião oficial do Império 
também seria obrigada a conviver e a disputar território com as demais religiões. Com 
isso, a Cúria Romana preocupada em manter-se como religião da maioria e com as 
experiências ocorridas na Europa, inicia no Brasil o processo de Romanização. 

 
A separação entre Igreja e Estado ensejou algumas medidas com as 
quais as autoridades eclesiásticas buscaram recuperar a força da 
instituição católica. Tal processo introduziu no Brasil o movimento de 
romanização a fim de unificar os católicos e traçar diretrizes 
consoantes com o espírito romano. Essa unificação resultou, entre 
outras coisas, em uma proposta de solidificação da moral católica que 
sempre gozou de uma certa elasticidade na colônia portuguesa 
(ORLANDO; NASCIMENTO, 2007, p.180). 

 
Segundo Vasconcelos Júnior (2006), os investimentos em ações 

instrucionais pela Igreja Católica se tornaram mais evidentes a partir da constituição de 



1891, momento em que foi determinada a separação entre o Estado, agora Laico, e a 
Igreja. Com anulação do regime do Padroado, o Estado perdeu as competências 
supracitadas e a Igreja perdeu o auxílio político-econômico do Estado, precisava agora 
criar mecanismos para se manter. 

A Igreja Católica Romana em sua história de dois mil anos elabora e 
reelabora estratégias com o objetivo de difundir suas idéias, seus posicionamentos 
diante da sociedade, para manutenção de poder político, econômico e cultural que 
desfruta na sociedade. “O território é modificado, aparecendo como o que melhor 
corresponde à afirmação do poder” (ROSENDAHL, 2001, p. 10). Entre os mecanismos 
utilizados pela Igreja para dinamizar e difundir seus pressupostos e ideais (além dos já 
comentados aumento dos números de escolas confessionais e dos seminários) foi o de 
desenvolver uma estratégia política de ampliar rapidamente o número de dioceses no 
Brasil. 
 
As dioceses 
 

A criação de dioceses no Brasil se deu de formas distintas. Ao longo dos 
quinhentos anos de evangelização Católica, o que se vê são verdadeiros hiatos, entre os 
períodos de expansão que apresentam grandes intervalos de tempo, trata-se de 
descontinuidades temporais e espaciais no processo de instalação de dioceses da Igreja 
Católica brasileira. Sobre esse fato destacam-se dois grandes períodos de expansão do 
número de dioceses e paróquias pelo Brasil, 1551-1854, e 1890-1930. De acordo com 
Rosendahl e Corrêa: 

 
A criação de dioceses foi marcada entre 1551, quando foi criada a 
primeira diocese, a de Salvador (Bahia), e 1854, com a criação das 
dioceses de Fortaleza (Ceará) e Diamantina (Minas Gerais), por uma 
expressiva lentidão, que gerou, ao final de três séculos de povoamento 
e evangelização, apenas doze dioceses em todo o país. 
(ROSENDAHL E CORRÊA, 2006). 

 
Este processo lento de criação de dioceses demonstra a pouca necessidade 

que a Igreja sentia de expandir-se, pois como religião oficial do Império gozava do 
privilégio de ser a única religião aceita pela Coroa, portanto estava livre da concorrência 
de outras religiões. Raffestin (1993), afirma que a estreita relação entre a Igreja e o 
Estado acabou por proporcionar um meio conveniente de dominação dos povos e de 
construção do patriotismo. A Igreja se amparava no Estado, porém era subordinada a 
este. Logo, tal relação acabava numa predominância do Estado, que manipulava a 
religião para assentar seu poder. 

Este cenário conferia à Igreja Católica um status privilegiado e ainda podia 
contar com o financiamento do Estado para as suas obras. Porém haveria uma brusca 
mudança neste cenário a partir da Constituição de 1891, onde o Brasil foi proclamado 
um Estado Laico.  

Com esta mudança política no país, observa-se uma perda dos benefícios 
que a Igreja Católica gozava, aliado a esse fato vem à penetração de outras religiões, o 
que ameaçava profundamente os ideais católicos no Brasil. 

A Igreja Católica vê então, a necessidade de expandir-se, de ocupar todo o 
território brasileiro, aproximando-se dos fiéis e produzindo territórios a fim de manter 
sua posição como religião principal do Brasil. Tal objetivo exigia a criação de novas 
dioceses. A partir de 1890, o número de dioceses criadas passa do número de doze, 



criadas em trezentos anos, para sessenta e oito em apenas quarenta anos, como nos 
mostram Rosendahl e Corrêa: 

 
A partir de 1890, com a República (1889) e a separação entre Igreja e 
Estado neste ano, [...] o processo de criação de dioceses é acelerado, 
passando de doze para oitenta unidades: sessenta e oito novas dioceses 
foram criadas em quarenta anos. [...] A descontinuidade, por outro 
lado, desaparece quando é constatado o elevado número de dioceses 
criadas entre 1890 e 1930. (ROSENDAHL E CORRÊA 2006). 
 

 
O rápido aumento do número de dioceses em pouco tempo deixa claro a 

latente necessidade da Igreja de expandir sua área de atuação, Já que nesse momento 
histórico de separação entre esta instituição e o Estado, a Igreja não poderia demonstrar 
fraqueza nem recuar. Era primordial antese firme e demonstrar o poder da fé católica. 

  A expansão do número de dioceses veio acompanhada de uma série de 
outras medidas que se constituíam como parte importante do processo que tinha como 
objetivo central a manutenção dos poder que a Igreja possuía no período anterior a 
Constituição de 1891.  

As ações da Igreja Católica envolviam a ampliação da atuação 
principalmente no que se refere a formação educacional e cristã sendo baseadas no 
Concílio de Trento “que entendia a educação como o cultivo da inteligência e de 
virtudes, promovendo a educação integral que compreendesse a vigilância sobre os 
costumes e o cuidado com o adequado desenvolvimento das faculdades da alma” 
(VASCONCELOS, 2008, p. 412). 

 Tais ações visavam uma aproximação do catolicismo brasileiro tão 
carregado de simbolismo popular com a Igreja de Roma, cujos preceitos e dogmas 
foram definidos ou reafirmados pelo referido Concílio e que foi reiterado nos Concílios 
do Vaticano I, II III e IV. 

A partir de 1854 com a aprovação da Lei da Liberdade do Ensino ainda 
referente a emendas e acertos incorporados a constituição de 1824, inicia-se o processo 
de expansão das escolas Católicas, principalmente aquelas que ofereciam o ensino 
secundário, visto que o Estado não conseguia atender a demanda existente. Segundo as 
afirmações de Rosendahl e Corrêa (2006): 

 
A substituição do regime político de Império para República em 1889 
favorece o propósito de ruptura. [...] A estratégia de restauração e 
expansão da Igreja Católica é marcada por uma nova organização 
espacial de maneira que favoreça a articulação em âmbito local, 
regional e nacional. [...] A criação de territórios religiosos revela a 
apropriação de enormes espaços de difusão da fé. Dioceses e prelazias 
abrem caminho para a territorialidade eficaz da religião hegemônica 
até meados do século XX (ROSENDAHL E CORRÊA, 2006). 

 
De acordo com Alves (2005) no período pós-1891, período republicano, as 

escolas da Igreja conseguiram crescer espalhando-se por grande parte do país, servindo 
como importante meio de propagação dos ideais do processo de romanização 
arquitetado pela Santa Sé. 

 
Nesse momento, a Educação Católica passa a ser elemento de 
destaque na estratégia do Episcopado para acelerar o processo de 
romanização da Igreja no Brasil, e para fazer face à rede de escolas 



protestantes que começam a surgir, um pouco por toda a parte, no 
território nacional. É justamente neste período, final do século XIX, e 
nas primeiras décadas deste século, que são fundados no Brasil, ou 
aqui vêm se instalar, muitas Congregações Religiosas, especialmente 
as dedicadas à educação escolar da juventude, tanto masculina, quanto 
feminina (ALVES, 2005, p. 210-211). 
 

Segundo Manoel (1999), para alcançar seu projeto de recatolização da 
humanidade a Cúria Romana traça uma estratégia de atuação em várias frentes de luta, 
todas primando pela formação individual que irradiaria a fé católica para o interior da 
família. Uma das frentes relacionava-se a criação de irmandades que incentivassem a 
caridade, a piedade e a castidade. Entre estas associações citamos o Apostolado da 
Oração, Pia União das Filhas de Maria, Congregação Mariana, Damas da Caridade, 
Vicentinos (associação existente em Messejana desde 1886), entre outras. 

A segunda frente de atuação da Igreja foi a criação de escolas para a 
educação dos jovens de forma a garantir que estes educados na Igreja, no futuro, 
formassem famílias tementes a Deus e à Igreja. Manoel (1999) destaca ainda, que o 
principal alvo destas duas frentes de atuação Católica foram às meninas, pois estas ao 
tornarem-se adultas, mais tarde se tornariam mães de família repassando aos filhos e aos 
demais descendentes a fé e os ensinamentos do catolicismo. 

 
As dioceses no Ceará 
 

Em 1914 a diocese do Ceará foi elevada a Arquidiocese facilitando a 
construção de uma estrutura eclesiástica estadual a partir da divisão do Estado em 
dioceses sufragâneas e paróquias nas áreas em processo de crescimento econômico. 
Neste momento o Arcebispo Dom Manoel da Silva Gomes criaria com a autorização de 
Roma a Diocese do Crato. No ano seguinte foi a vez da região Norte do Estado, com a 
criação da Diocese de Sobral. Este mesmo Arcebispo em 1938 criaria, no Vale do 
Jaguaribe, a Diocese de Limoeiro do Norte. No ano de 1961 é criada a diocese de Iguatu 
e em 1963 a diocese de Crateús. Em 1971 ocorre a criação das mais jovens entre as 
dioceses do Ceará, as dioceses de Quixadá e Itapipoca. 

Para Vasconcelos Júnior (2006) a estratégia da Igreja Católica no Ceará é 
determinada por alguns pontos específicos na construção de uma seletividade espacial. 
O conceito aqui adotado remete as idéias de Corrêa (1995), onde o autor define as 
práticas espaciais como “um conjunto de ações espacialmente localizadas que impactam 
sobre o espaço, alterando-o no todo ou em parte ou preservando-o em suas formas e 
interações espaciais” (CORRÊA, 1995, p. 35). 

Para instalação de seus equipamentos a Igreja seleciona áreas de forma 
planejada. Pode-se dizer que as dioceses cearenses foram instaladas em pontos 
estratégicos que passavam por crescimentos econômicos e se constituíam ou se 
constituem como área de expansão. 
 
A presença da Igreja em Messejana 
 

 
 

Percebe-se a preocupação da Igreja em difundir a fé católica no país com a 
finalidade de influenciar o destino da sociedade brasileira, agora como religião da 
maioria, num estado constituído como laico. Para alcançar este objetivo a Igreja utiliza-
se do mesmo mecanismo que sempre utilizou em terras brasileiras, a educação e a 



catequese, pois os Jesuítas já praticavam estas técnicas como meio de dominação e de 
propagação do catolicismo. Torna-se evidente que a Igreja entende a educação como 
forma eficaz de produzir e reproduzir as práticas católicas, tanto é que esta preocupação 
é sempre tema importante nos Concílios, onde se reúnem o alto escalão dessa religião. 

 A presença de instituições religiosas desempenha um importante papel nas 
localidades em que se instalam, pois, vão atuar de forma efetiva na organização da vida 
das comunidades. Em Messejana, onde a presença da Igreja Católica é marcante desde 
sua colonização, pode-se destacar como fruto desta atuação (religiosa) no ensino, o 
Colégio Seminário Seráfico, cuja fundação data de 1939, da ordem dos Franciscanos; o 
Colégio Dom João Pedro de Sexto, que até alguns anos atrás era restrito as crianças e 
jovens do sexo feminino e o Patronato Padre Luiz Barbosa Moreira, inaugurado em 
1953, da ordem das Irmãs Josefinas. 

Estas escolas, mesmo nos dias atuais, exercem larga influência na cultura 
dos habitantes de Messejana, sendo apontadas como instituições de referências na 
formação de seus cidadãos. Dessa forma, entende-se que o presente estudo se mostra 
como uma nova forma de analisar o crescimento da cidade de Fortaleza, fornecendo a 
sociedade cearense outro olhar que busca compreender a sua organização social, a partir 
da instalação das referidas escolas no bairro em questão, contribuindo para um 
entendimento mais amplo da atual espacialidade de Fortaleza. 

Além das escolas confessionais, a Igreja Católica instalou em Messejana 
desde o período jesuítico, diversos equipamentos como, a igreja matriz do bairro que 
comemorou 400 anos da evangelização católica no ano de 2007, a associação São 
Vicente, criada em 1886, grande número de seminários, conventos, casas de oração, 
salão paroquial, entre outros.  

 
 
 

Alguns traços do Distrito de Messejana e a influência da Igreja 
 
 

A área de estudo discutida localiza-se na porção sudeste do Município de 
Fortaleza, Ceará/ Brasil e corresponde historicamente ao Distrito de Messejana. O 
referido distrito apresenta uma história que se desenrola de forma paralela em relação à 
história da cidade de Fortaleza, capital do Ceará. Atualmente, Messejana é composta 
por bairros bastante heterogêneos quanto aos aspectos sócio-econômicos e ambientais, 
estando quase todos, administrativamente, incluídos na Secretaria Regional VI da 
Prefeitura Municipal de Fortaleza (o Município é dividido em seis Secretarias 
Executivas Regionais (SER), intra-regionalmente distribuídas). 

Para Amaral (1996) e Fuck Júnior (2004), a história de Messejana é 
fortemente atrelada ao crescimento da capital cearense, pois se trata de um espaço que 
ora é considerado distrito, ora bairro.  Segundo os autores supracitados, as origens de 
Messejana remontam ao povoamento indígena da Aldeia de São Sebastião de Paupina. 
Segundo Ribeiro (1982) essa aldeia seria anterior a chegada de Pero Coelho de Sousa ao 
Ceará em 1603. Esta aldeia foi catequizada pelos padres jesuítas e reconhecida pela 
Coroa em 1607. Em 1760 foi elevada a categoria de vila, ganhando autonomia de 
município até os anos de 1839, quando novamente foi anexada a Fortaleza, perdendo 
inclusive parte de seu território. No ano de 1878, experimenta novamente a condição de 
autonomia como município que perdura até o ano de 1921, data em que novamente é 
anexada ao município de Fortaleza, e em 1938 é elevada a categoria de distrito. 



Ao longo de sua história Messejana foi fortemente orientada pela religião 
Católica que marca sua presença desde o período jesuítico. Um dos principais marcos 
do distrito é sua centenária Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, ao redor da qual 
Messejana cresceu.  

Em nenhum outro bairro ou distrito de Fortaleza a concentração de escolas é 
tão marcante como em Messejana, em especial de escolas confessionais. Procurar 
entender como este processo se efetivou e seus desdobramentos em relação às suas 
condições geográficas (clima, vegetação, disponibilidade hídrica etc.), as mobilidades 
que surgiram a procura deste serviço, a concentração de população, é fundamental, para 
que seja compreendido não apenas as mudanças ocorridas em Messejana, mas também 
no Município de Fortaleza, uma vez que, como já foi mencionado, suas histórias se 
misturam. 

Logo, o enfoque concentra-se nos equipamentos educacionais confessionais 
católicos, existentes na área de estudo e que representam uma materialização das ações 
instrucionais da Igreja Católica na tentativa de expandir e ao mesmo tempo manter a sua 
forte atuação sobre a produção do espaço de Messejana. 

Dessa forma, o recorte espacial fica restrito a área correspondente a 
Messejana bairro, que de acordo com documentos da Igreja Católica configura-se como 
Paróquia de Messejana, Essa área da cidade, onde se efetivou um dos primeiros núcleos 
de povoamento urbano cearense, concentra ao longo de sua história outros 
equipamentos considerados de referência para toda Fortaleza e interior cearense. 
Merece destaque o serviço de saúde com o aporte do Hospital de Saúde Mental, o 
Hospital Gonzaga Mota (Gonzaguinha) o Hospital do Coração e Doenças Respiratórias 
(referência nacional em transplantes, criado em 1930). A área de Messejana concentra o 
maior número de escolas públicas do município de Fortaleza, além de apresenta-se 
como espaço de expansão, concentrando serviços importantes como grandes lojas de 
varejo, supermercados, entre outros.  

Vale ressaltar ainda que Messejana ao longo de toda a sua história foi e 
continua sendo uma importante via de contato entre a capital e os municípios do interior 
do Ceará, passagem obrigatória de pessoas e mercadorias.  
 
COSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

É perceptível a preocupação da Igreja em difundir a fé católica no Brasil 
com a finalidade de influenciar o destino da sociedade brasileira, como religião da 
maioria, num estado constituído como laico. Para alcançar este objetivo a Igreja utiliza-
se do mesmo mecanismo que sempre utilizou em terras brasileiras, a educação e a 
catequese, pois os Jesuítas já praticavam estas técnicas como meio de dominação e de 
propagação do catolicismo. Assim, torna-se evidente que a Igreja percebe na educação 
um meio eficaz de produzir e reproduzir as práticas católicas, tanto que esta 
preocupação esta sempre tema importante nos Concílios, onde se reúnem o mais alto 
escalão dessa religião. 

Através dessas ações, “a Igreja garantia a sua inserção na nova sociedade 
civil, atuando como força espiritual dominante e influenciando, principalmente por meio 
da educação, os centros econômicos regionais” (VASCONCELOS JÚNIOR, 2006, p. 
116). Este caráter demonstra que a atuação da Igreja se dá de forma planejada, 
utilizando-se das mais variadas estratégias para administrar o território cearense, a partir 
de seus interesses – que sejam religiosos ou não. 



A implantação das dioceses era seguida pela locação de equipamentos que 
ampliam o potencial político e econômico da Igreja no Ceará. Por esse motivo são 
poucas as dioceses. A sua implantação diz respeito a práticas de seletividade espacial. 
“A seletividade, no entanto, deriva de uma combinação entre atributos das localizações, 
mutáveis ao longo do tempo, e as necessidades e possibilidades do investidor, neste 
caso da Igreja Católica de construir, reconstruir e controlar territórios religiosos” 
(ROSENDAHL; CORRÊA, 2006). 

A educação segundo as diretrizes tridentinas é entendida como cultivo da 
inteligência e de virtudes, promovendo uma educação integral que compreende a 
vigilância sobre os costumes e o cuidado com o adequado desenvolvimento das 
faculdades da alma. Tal proposta educativa só poderia ser desenvolvida em 
determinados espaços onde o verde, o clima ameno e o silêncio estivessem presentes. 
(WERNET, 1987, p 75) 

Acredita-se ser este um dos pontos determinantes na escolha de Messejana 
em detrimento de outras áreas próximas a capital cearense, no projeto da Igreja Católica 
de reestruturação de suas ações, principalmente com relação às ações instrucionais, a 
condição de lugar calmo, clima ameno resultante da lagoa que lhe dá o nome e dos 
vastos mangueirais, onde predominavam os sítios conferia ao mesmo uma característica 
de lugar bucólico, portanto, dentro dos padrões estabelecidos pela Igreja como lugar de 
oração e estudo.  

Todavia, vale também ressaltar que Messejana já foi um município próspero 
talvez com importância superior a própria Fortaleza. É provável que esta característica 
econômica também tenha relevância ao se pensar nos motivos da escolha de Messejana 
para abrigar tantos equipamentos católicos. Além disso, como já foi citado acima, o 
bairro também se configura como local de passagem, sendo cortado pela BR116 e pela 
CE 040, apresentando-se como um ponto de articulação entre Fortaleza várias outras 
localidades. Vale observar, que no período de instalação desses equipamentos o preço 
da terra era bastante reduzido, pois a precariedade dos transportes tornava os 10 km que 
separam o Distrito da Capital muito mais distante. 
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