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RESUMO 
  
A metrópole possui funções básicas como oferecer emprego, moradia, condições de 
salubridade, alimento, segurança, dentre outros. Várias metrópoles enfrentam diversos 
problemas justamente por não poder e/ou não conseguir oferecer todas essas funções 
básicas ao cidadão. É o crescimento desordenado das metrópoles que faz com que isto 
não possa ser dignificado a toda a sociedade. Acreditando que há produção do espaço 
quando ele é construído cotidiana e socialmente, encontramos uma contradição clara 
com o capitalismo e a vida urbana, levando em consideração os inúmeros exemplos das 
cidades brasileiras, onde constatamos o desenvolvimento desigual e combinado, 
estabelecendo novas hierarquias urbanas, espaços talvez da segregação, da exclusão, 
periferizados; em outras abordagens, poucos centros e muitas periferias. Daí surgem os 
questionamentos: será que a infra-estrutura disponível no bairro é de uso de todos os 
que lá habitam? O que será que vem por trás da pouca demanda pública na saúde e na 
educação? Será que a população tem realmente acesso aos locais institucionais 
localizados no bairro? O fluxo de veículos é o suficiente para determinar a mobilidade 
no e para o Meireles? A democratização do espaço urbano e de suas melhorias tem 
contemplado real e verdadeiramente a todos? As reivindicações por um espaço pensado 
coletivamente devem ser prementes e a massa, interpretada como a grande parcela da 
população, tem o poder suficiente para cobrar avanços e melhorias urbanas, sociais, 
ambientais e culturais; é a massa a capaz de revirar o mundo e propor uma nova 
construção, um novo modelo. Enquanto apresenta-se um rol de benesses que o Meireles 
realmente possui, o questionamento que se faz (e que se tenta promover um debate 
sobre a heterogeneidade do espaço urbano local) é de que o bairro não apresenta 
homogeneidade social, por mais que a infra-estrutura de boa qualidade chegue perto da 
sua totalidade, mas que a educação e a saúde públicas estão longe de atenderem a 
demanda. Estamos vivendo, logo, numa sociedade em crise, pela crise da racionalidade, 
a qual corrói o modo de vida da maioria das populações, inclusive a dos ditos bairros de 
elite. O Meireles é um bairro elitista, mas não somente isso. Debateremos, sem fechar a 
discussão, a existência de muitos espaços heterogêneos dentro de Fortaleza e dentro de 
seus bairros, a não caracterização de um bairro como completamente de elite e 
completamente pauperizado, em que se considera riqueza elementos para além do 
capital e os espaços da pobreza que enfraquecem a especulação imobiliária ou, em uma 
linguagem mais adequada para os que sonham em outra sociabilidade, fortalecem a 
resistência, corroborando a heterogeneidade do local.  
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METODOLOGIA 

 

A análise adotada para a discriminação e constituição deste artigo consiste em 

fases, para melhor compreensão da dinâmica real do bairro Meireles: 1) revisão de 

literatura sobre aspectos como cidade, metrópole, planejamento urbano, urbanização, 

território, elementos que são pertinentes ao debate de/sobre o nosso estudo de caso; 2) 

coleta de dados hemerográficos, em busca de informações mais específicas sobre a 

capital cearense e sobre o bairro em foco; 3) coleta de dados em sítios institucionais na 

relação dos fatos concretos oriundos e realizados neste espaço particularizado e 

verificando qual o grau de importância que o Meireles exerce na cidade; 4) construção 

do mapa de localização (Figura 1), intuindo a referência do objeto de estudo frente à 

metrópole cearense e; 5) atividades de campo, que foram divididas em etapas, para 

concretização da coleta de informações mais precisas, visando não apenas apresentá-las, 

mas corroborar o debate acerca do que existe na imagem e nas falas do senso comum 

em relação à caracterização do bairro. A primeira etapa teve como propósito percorrer 

parte do bairro em busca de entendimento do empírico a ser estudado e tendo como 

recursos os registros fotográficos; a segunda consistiu em visita à Secretaria Executiva 

Regional II (SER II), na intenção de colher informações institucionais sobre a cidade e 

sobre o bairro em particular. 

Adotando o resgate histórico para a compreensão do passado para se entender o 

presente e debater, assim, sobre o futuro, é com a dialética o método pelo qual 

acreditamos construir um denso e rico rol de discussões não se restringido ao objeto 

tratado, mas também ele levando em consideração, do local para o global. Para Sposito 

(2005, p. 11), 

Entender a cidade de hoje, apreender quais processos dão conformação à 
complexidade de sua organização e explicam a extensão da urbanização 
neste século, exige uma volta às suas origens e a tentativa de reconstruir, 
ainda que de forma sintética, a sua trajetória. 
 

Segundo Abdalla (2002, p. 22, grifos do autor),  

A problematicidade dos fenômenos surge quando estes se apresentam como 
um desafio à racionalidade que precisa ser enfrentada, a fim de que a 
humanidade não perca a principal característica que possibilita existir no 
mundo, livre da perplexidade e dos medos, e mantenha seu poder de 
transformação da realidade: a capacidade de entender o mundo. 

 
portanto, para a compreensão do cotidiano é necessário a compreensão da vida social e 

vice-versa. 



 
 
Figura 1: Mapa de Localização 
Autor: MORAES PEREIRA, 2008. 
 

Assim, o presente trabalho apresenta-se não de forma engessada para a discussão 

do espaço urbano de Fortaleza e fixo a pequenos detalhes, fazemos uma construção (ou 

uma tentativa dela) com o propósito de revelar particularidades que não se apresentam 

somente neste recorte espacial, mas elementos pertinentes às grandes cidades, ou seja, 

problemas estruturais oriundos de uma macroestrutura e, baseando nossa análise dos 

dados nos aspectos populacionais, saúde, educação, domicílios e abastecimento de água, 

tentaremos fomentar um debate sobre a heterogeneidade existente numa aparente 

homogeneidade que é a dinâmica urbana do Meireles. 

 

CIDADE, ESPAÇO URBANO, TERRITÓRIO: LEITURAS PARA 

INTERPRETAÇÃO DO OBJETO 

 

A metrópole possui funções básicas como oferecer emprego, moradia, condições 

de salubridade, alimento, segurança, dentre outros. Várias metrópoles enfrentam 

diversos problemas justamente por não poder e/ou não conseguir oferecer todas essas 



funções básicas ao cidadão. É o crescimento desordenado das metrópoles que faz com 

que isto não possa ser dignificado a toda a sociedade. 

Sendo a cidade um lugar dos fatos (ARISTÓTELES, 2006), de segregação e 

conflitos (LEFEBVRE, 1991) e um espaço sem neutralidade (SANTOS, 1991), 

Fortaleza também abriga, como incluída no modo de produção capitalista moderador 

das desigualdades socioeconômicas, esta dinâmica urbana seletiva e discriminadora. As 

cidades têm e terão, portanto, peculiaridades, as quais devem ser levadas em 

consideração. 

Ademais, sendo uma cidade um território de relações sociais e de construção de 

um modo de vida, na sua concepção mais próxima à Natureza, tem significados próprios 

e, dependendo de sua compartimentação/organização, assume duas funções: abrigar e 

oportunizar (SAQUET, 2007, p. 27). 

Acreditando que há produção do espaço quando ele é construído cotidiana e 

socialmente, encontramos uma contradição clara com o capitalismo e a vida urbana, 

levando em consideração os inúmeros exemplos das cidades brasileiras, onde 

constatamos o desenvolvimento desigual e combinado; em outras abordagens, poucos 

centros e muitas periferias. 

 Sposito (op. cit., p. 64) acredita que, atualmente, há determinação da 

urbanização pelo capital, em que a cidade se torna o espaço das trocas e o lugar das 

contradições, em que, sobre este último elemento, ela afirma: 

A cidade é, particularmente, o lugar onde se reúnem as melhores condições 
para o desenvolvimento do capitalismo. O seu caráter de concentração, de 
densidade, viabiliza a realização, com maior rapidez do ciclo do capital, ou 
seja, diminui o tempo entre o primeiro investimento necessário à realização 
de uma determinada produção e o consumo do produto. A cidade reúne 
qualitativa e quantitativamente as condições necessárias ao desenvolvimento 
do capitalismo, e por isso ocupa o papel de comando na divisão social do 
trabalho.  
 

 Braga (2008), inicia seu artigo reforçando a tese de que na segunda metade do 

século XX, elas reforçaram aqueles que já tinham condições de sobreviver na cidade e a 

eles tiveram a serviço, através dos investimentos infra-estruturais, em que se 

destacavam as funções destes investimentos a determinada classe social, enquanto a 

periferia crescia. Dessa forma, o planejamento urbano adotado nesse ínterim foi 

excludente na medida em que as classes menos abastadas não participaram dessa 

construção e nem foram contempladas diretamente com estes investimentos funcionais 

às zonas ocupadas por classes mais favorecidas economicamente. 



 Então, “na sociedade moderna”, diz Lefebvre (op. cit., p. 32), “o Estado 

subordina a si os elementos e materiais, entre os quais a Cidade”, logo, o poder antes 

consolidado sobre o abstrato agora alcançando e dominando o real, o concreto. Nessas 

circunstâncias, torna-se a cidade e os espaços burocratizados reduzidos e conservadores. 

“É preciso”, continua o autor, “virar o mundo pelo avesso; é uma outra sociedade que 

realizará a junção do racional e do real” (op. cit., p. 35) e “o proletariado tem essa 

missão histórica: apenas ele pode pôr fim às separações (às alienações)” (op. cit., p. 33). 

Em outras palavras, a partir da concepção de Jaguaribe (1975) (Quadro 1), é necessário 

romper com o mero papel de acatar, de aceitar as decisões impostas verticalmente – o 

proletariado – e (também) passar a formulá-las e divulgá-las 

 

Subsistema  

Nível Cultural Participacional Político Econômico 

a) Superior 

   (Elite) 

Formuladores ou 

Intérpretes de 

símbolos 

Status Superior Tomadores de decisão Controladores dos 

meios de produção 

b) Médio 

  (Subelite) 

Divulgadores de 

símbolos 

Status Médio Implementadores de 

decisão 

Administradores ou 

técnicos 

c) Inferior 

   (Massa) 

Comunicadores de 

símbolos 

Status Inferior Acatadores de decisão Trabalhadores 

Quadro 1: Subsistemas sociais 
Fonte: JAGUARIBE, 1975, p. 100 

 

Assim, a superação da hierarquização social, imposta sobremaneira aos mais 

frágeis, visa fragmentar a democracia. Nessa discussão, BRITO (2007) afirma que 

A democracia participativa não é uma negação da democracia 
representativa, mas uma busca de aperfeiçoamento e criação de referências 
para as práticas e elaborações da democracia que possam pautar as questões 
centrais da atualidade, como as desigualdades sociais e regionais, os 
fundamentalismos, a ética, a cultura, a política, as relações internacionais. 
 

Os territórios, mais do que nunca e devido ao processo de globalização, têm 

sofrido transformações mais profundas, principalmente porque, na justificativa de 

mudá-lo sob uma nova perspectiva socioespacial, aprofunda ainda mais as diferenças 

sociais e espaciais, sendo, portanto, a antítese da verdadeira intenção do processo 

globalizador: a homogeneização dos lugares – daí o nosso interesse no debate de dirimir 

essa visão homogênea do nosso objeto de estudo. 

A uniformidade dos lugares também ocorre de acordo com os ditames do capital, 

podendo um território denominado antigo estar moderno graças às ações daquele. De 



acordo com Pereira Leite (2006, p. 13), “território usado envolve a consideração do 

acúmulo de tempos correlacionados à indissociabilidade entre forma e conteúdo, tanto 

resultado do processo histórico, quanto base material e social das novas ações 

humanas”, ou seja, o território se transformando através e de acordo com as “vontades 

humanas”. Tal uniformidade interna é capaz de gerar desigualdades externas, 

culminando na especulação imobiliária. 

Essas “vontades humanas” podem ou não possuir os recursos para transformar o 

território e são justamente a presença e o uso destes recursos os novos meios técnico-

científico-informacionais (racionalidade técnica), os quais diferenciam essas 

metamorfoses e valorizam as que as possuem. Para Pereira Leite (op. cit., p. 14),  

 
Os sistemas técnicos participam da conformação do território – de sua 
apropriação e utilização – por meio de um processo de desenvolvimento 
desigual e combinado e de sua inserção desigual na história, no tempo e no 
espaço. 
 

Em contraponto a essas “vontades humanas”, a capacidade de os próprios 

homens em modificar o território tem que ser levada em consideração, haja vista que 

são cada vez mais escassos aqueles capazes de absorver, compreender e, sobretudo, 

obedecendo à racionalidade dominante. 

 Passando agora ao estudo de caso de Fortaleza e, mais especificamente, sobre o 

bairro Meireles, procuraremos discorrer sobre sua evolução e das formas atuais de 

segregação existentes neste local de contradições. 

 

DO PACATO AO DINÂMICO: O BAIRRO MEIRELES COMO BAIRRO 

ELITISTA 

O antigo Lidiápolis, que deu origem também ao bairro Aldeota, hoje se chama 

Meireles. Este local era fruto da especulação na expansão urbana de Fortaleza nos 

tempos do século XIX, em que a cidade tinha sua vida política e econômica quase que 

restrita ao Centro da cidade e a elite já procurava novos ares diante do crescimento 

urbano de Fortaleza, diante da frente migratória do interior cearense que, segundo ela, 

“enfeiava” a cidade, vivendo a belle époque francesa.  



O bairro Meireles hoje compõe, junto com outros 20 bairros1 a Secretaria 

Executiva Regional II (SER II)2, uma subdivisão administrativa da Prefeitura Municipal 

de Fortaleza (PMF). 

 Em se tratando de Fortaleza, temos como considerações importantes as feitas por 

Silva (2007; 2008), que ao mesmo passo que a capital cearense não é, de fato, uma 

megacidade, tem como passos a serem galgados problemas de grandes cidades. Isto 

decorre devido à grande demanda por infra-estrutura e moradia que a metrópole 

cearense carece, sendo estes exatamente uns dos maiores problemas referentes a estas 

megacidades. Ainda segundo Silva (2008, grifo nosso), 

Quando se constata o aumento mais acelerado de determinada cidade pensa-
se, de imediato, em crescimento, desenvolvimento. Nem sempre isso é 
verdade. Muitas vezes, diante de um intenso processo de transferência de 
população as cidades crescem como o lugar possível, por serem e 
oferecerem condições de vida superiores às das áreas de origem da 
população (...) O tamanho das cidades não comprova sua eficiência, não 
confirma haver melhor ou pior qualidade de vida.  
 

 A partir dessas considerações, voltamos para a discussão proposta por Abdalla 

(op. cit.), em que o problema que contagia a sociedade é de ordem estrutural, ou seja, é 

a racionalidade dominante atuando de forma prejudicial dentro da sociedade, em prol 

dela própria, que neste caso é a racionalidade capitalista. Racionalidade esta que procura 

estruturar as relações sociais, as formas urbanas e, principalmente, o modo de vida nas 

cidades (mas não descartando suas atuações no campo). Daí puxar para este debate o 

engessamento das relações apresentada por Jaguaribe (op. cit.), em que a hierarquização 

social faz com que o poder da media seja influente ao ponto de se confundir com a elite 

e subjugando a massa ao reles papel de aceitar as determinações dessa racionalidade

 Incorporando o Meireles ao debate, este tem como características possuir 30.397 

habitantes (1,49% de Fortaleza), dois e meio quilômetros quadrados (0,8% da área total 

da cidade), 99,5% dos domicílios atendidos por rede de esgoto e 96,73% dos domicílios 

atendidos por rede pública de água3. Constata-se, portanto, que o bairro possui uma 

excelente cobertura infra-estrutural – que será mais detalhada a posteriori. Ademais, no 

                                                 
1 Os bairros são: Aldeota, Bairro de Lourdes, Cais do Porto, Centro, Cidade 2000, Cocó, Dionísio Torres, 
Guararapes, Joaquim Távora, Luciano Cavalcante, Manuel Dias Branco, Mucuripe, Papicu, Praia de 
Iracema, Praia do Futuro I e II, Salinas, São João do Tauape, Varjota e Vicente Pinzón. 
2 A Secretaria Executiva Regional II (SER II) é formada por 21 bairros onde moram 325.058 pessoas. O 
grande objetivo da Regional II é reduzir os desníveis sociais entre seus bairros. A Regional II abrange o 
Centro e a Aldeota, bairros com grande adensamento comercial e de serviços, responsáveis por 
importante fatia da arrecadação municipal. Ao mesmo tempo concentra 15 áreas de risco, onde moram 
2.808 famílias. 
3 In: GONÇALVES, Viviane. Duas realidades e um problema em comum. In: JORNAL OPOVO, 
Caderno Política, 26 de março de 2008, p. 27. 



que diz respeito a alguns aspectos sociais, o Meireles tem 96,78% da população 

alfabetizada; 13,19 anos de média de estudo do chefe de família; Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) 0,916 e 44,98% dos domicílios com renda familiar 

superior a 20 salários mínimos4, o que demonstra ser este local de relevante nível 

educacional e econômico. 

Em ambos os casos, o Meireles tem estatísticas acima da média de Fortaleza, 

que possui: 44,4% da cidade com rede de esgoto; 87,2% com abastecimento público de 

água; 85,41% da população alfabetizada; 0,786 de IDH; 4,5% dos domicílios com renda 

familiar superior a 20 salários mínimos. Em contrapartida, a cidade conta com 22,8% 

dos domicílios com renda familiar em até um salário mínimo, bem acima da média de 

2,99% do Meireles. Isso não quer dizer, contudo, que neste bairro não existe 

desigualdade, pobreza e segregação socioespacial. Apresenta um espaço diferenciado, 

bem infra-estruturado e com boa qualidade de vida, mas, como discorre GONÇALVES 

(2008), “(...) a vista que o bairro ostenta apresenta duas realidades. De um lado, prédios 

luxuosos e carros importados, do outro, becos e carrinhos de sucata. O pobre e o rico 

são banhados pelo mesmo mar e convivem lado a lado”. 

Nesse sentido, percebe-se que o olhar para o Meireles é semelhante ao olhar para 

Fortaleza discutido por Silva (2008). A sua constituição ocorre na busca de moradia, 

sendo inicialmente o bairro um loteamento receptor dos que fugiam do Centro e fizeram 

do Meireles (e da Aldeota) sua nova morada. Atualmente, o que vem à tona é a 

ocupação do bairro pela apropriação da infra-estrutura que ele apresenta e das 

oportunidades de emprego e serviços dispostos em suas vias de acesso, as quais 

possuem interligações com diversas outras regiões da cidade de Fortaleza.  

Aparece, entretanto, um outro dilema: a privatização do espaço urbano do 

Meireles. A favela do Campo do América, sob este olhar, pode ser mantida pelo capital 

especulativo de maneira proposital, ou seja, uma fragmentação do território promovido 

por essa racionalidade, em que consolida a desigualdade como uma estratégia5 ou, como 

preferimos e utilizamos, a valorização por contrastes, enquanto que a avenida Beira Mar 

tem a apropriação do espaço público e este espaço vendido em forma de pontos de 

estacionamento, como demonstra Toniatti (2007) em reportagem, destacando que há 

                                                 
4 Id. Ibid. 
5 Desigualdade como estratégia foi um conceito utilizado por Nelba Azevedo Penna para qualificar o 
processo de ocupação, através da utilização de uma racionalidade técnica a qual fragmenta do espaço, 
cujo objeto de estudo é a ocupação de Brasília. In: PENNA, N. A. Urbanização, Cidade e Meio Ambiente. 
GEOUSP – Espaço e Tempo, São Paulo, n. 12, 2002. Disponível em: 
http://www.geografia.fflch.usp.br/publicacoes/Geousp/Geousp12/Geousp12_NelbaPenna.htm.  



pontos da avenida onde um ponto de vaga “não sai por menos de R$ 10 mil”. 

Contradições urbanas dentro de um mesmo núcleo urbano com diferentes raízes sociais. 

 

AS CONTRADIÇÕES URBANAS NO MEIRELES 

 

 As contradições que serão apresentadas/trabalhadas aqui serão assentadas com o 

objetivo de que se desconstrua a visão homogênea estabelecida em relação ao bairro, 

como se nele a vida fosse sem desigualdades, atingindo portanto um ápice social. 

Nisso, temos que, de acordo com Penna (2002 [2008]), 

A produção da espacialidade da sociedade urbana não pode ser entendida 
apenas no sentido econômico, mas também pelo seu conteúdo como uma 
produção social, política e cultural, nos termos da urbanização presente. É 
preciso compreender que a cidade é produzida em relação a um conjunto 
complexo de práticas sociais, que envolvem a extensão das cidades. 
 

A cidade é advinda do modo de produção econômico dominante pelo Estado e 

pela sociedade, através das relações sociais e pelas relações de trabalho, estando o 

primeiro coadunado com tal modo de produção e o segundo, muitas vezes, alijado do 

processo; as conseqüências oriundas desses fatores (presença ou ausência e sua 

intensidade) consiste, como afirma Penna (op. cit.), no “ambiente construído e natural”, 

já que “a cidade é um espaço que possui uma ocupação intencional, tanto pelo Estado 

quanto pela sociedade”, logo, geradora de discrepâncias. Daí o reforço de Silva (2007) 

ao afirmar que “(...) planejamento urbano e participação popular não mantém diálogo 

freqüente sob a égide da gestão oficial dominante. Não há compatibilidade entre as 

diversas frentes que interferem em seu planejamento”. 

Percebemos, ao infiltrarmos no bairro e percorrermos suas ruas, que há um 

paradoxo na sua dinâmica sociourbana: espaços bucólicos, com ruas locais arborizadas 

quase que de forma homogênea e seus prédios contando com portarias, muitas vezes, 

equipadas com sistema de segurança privada, enquanto há uma vida nas ruas, vida 

comunitária, um foco de resistência do bairro, que são o Campo do América, algumas 

vilas e outras localidades. 

Em relação aos aspectos populacionais6, temos que a SER II possui, analisando-

se a Tabela 1, o segundo maior número de bairros, a terceira maior extensão territorial, é 

o segundo bairro menos populoso e povoado e é onde se tem menos domicílios. 

                                                 
6 Informações obtidas em material de pesquisa institucional da PMF, parte entregue pela SER II e o 
trabalho completo, denominado Fortaleza em Números 2003, disponibilizado pela Organização Não-
Governamental CEARAH Periferia. 



Tabela 1: 

ÁREA, POPULAÇÃO E DENSIDADE DEMOGRÁFICA POR REGIÃO ADMINISTRATIVA - 2000 

ÁREA (HA) POPULAÇÃO 

REGIÃO  
QUANT. 

BAIRROS QUANT. 
% DO 

TOTAL 
QUANT. 

% DO 

TOTAL 

DENSIDADE 

DEMOGRÁFICA  

(HAB / HA) 

I 15 2.538,20 7,57   340.134 15,89            134,0 

II 20 4.933,90 14,72   311.842 14,56 63,2 

III 16 2.777,70 8,29   340.516 15,90            122,6 

IV 19 3.427,20 10,23    259.831 12,13  75,8 

V 17 6.346,70 18,94    452.875 21,15  71,4 

VI 27 13.492,80 40,26    436.204 20,37  32,3 

TOTAL 114 33.516,5 100,00 2.141.402 100,00   63,9 

Fonte: Fundação IBGE  
Cálculos: SEPLA – PMF. 
 

Tem-se que a SER II possui grandes porções territoriais ocupadas por outras 

formas, sendo a densidade demográfica reduzida em virtude também pela forma que ele 

é ocupado. Em relação ao bairro, temos em que sua demanda populacional é uma das 

maiores da Regional II (4º mais povoado e 2º mais populoso, com 30.397 habitantes e 

9,75% da população da cidade, tendo 120,7 habitantes por hectare como resultante da 

densidade demográfica), enquanto a demanda territorial é a terceira menor em extensão, 

cujas formas de ocupação do bairro mais presentes são as verticais, ainda levando em 

consideração o grande crescimento de habitantes do bairro e a sua representação frente 

aos habitantes da cidade entre 1991 (13.785 habitantes) e 2000 (30.397 habitantes), 

sendo 59,12% destes inseridos na faixa etária economicamente ativa, ou seja, entre 20 a 

59 anos (Tabela 2), além de possuir a terceira menor densidade entre 

habitante/domicílio (com 3,56%), logo a frente da Varjota (com 3,41%), e  Centro (com 

3,53%). 

 

Em relação à saúde7, o bairro, assim como a SER II, não tem hospital distrital 

nem Distrito de Saúde; das 12 Unidades Básicas de Saúde da SER II8, nenhuma está no 

Meireles; das 11 unidades da Associação Beneficente Cearense de Reabilitação (ABCR) 

instaladas em convênio com a Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza, nenhuma 

está no Meireles (na SER II, tem uma e está no Centro); das duas unidades do Centro de 

                                                 
7 Além das informações obtidas pela PMF, através da SER II e pelo CEARAH Periferia, obtivemos 
também por via do sítio on-line da Secretaria Municipal de Saúde – SMS. 
8 Localizam-se da seguinte forma: Vicente Pinzon, Praia do Futuro II, Cais do Porto, Dionísio Torres, 
duas no São João do Tauape, Luciano Cavalcante, Mucuripe, Castelo Encantado, duas no Centro e Cidade 
2000 



Apoio Psicossocial na SER II, nenhuma está no Meireles (Dionísio Torres e Cocó), 

mas, em contrapartida, possui a Escola de Saúde Pública (Figura 5). Por outro lado, das 

74 unidades privadas das unidades de saúde vinculadas ao Sistema Único de Saúde 

(SUS) em Fortaleza, 42 se localizam na SER II. 

Tabela 2: 

POPULAÇÃO POR GRUPO DE IDADE E POR BAIRRO - REGIÃO II - 2000 

FAIXA ETÁRIA (ANOS) BAIRRO POPULAÇÃO 

0-4 5-9 10-19 20-59 60 ou MAIS 

Meireles 30.397 1.421 1.594 5.603 17.972 3.807 

Total 311.842 21.868 22.500 63.423 172.848 31.203 

Fonte: Fundação IBGE 

 

Em relação à educação, temos presentes na SER II 41 unidades de educação, 

sendo localizados no Meireles apenas três os de caráter municipal: a Escola Deputado 

José Dias Macedo, a Instituição Pestalozzi do Ceará e a Creche Conveniada 

Comunitária Sonho Feliz. Contemplando uma análise mais ampla, a Tabela 3 vem 

demonstrar informações interessantes, em que não necessariamente um bairro dito 

elitista tem padrões educacionais moldados como exemplares para o restante da cidade, 

assim como um bairro dito periférico necessariamente ter índices educacionais menores. 

Essa visão simplista é desconstruída a partir do momento que as estruturas se põem em 

evidência e, na dinâmica da sociedade, não seguem com a hierarquização social. 

Daí se tira que o bairro, por mais elitista economicamente – tendo como 

pressuposto o valor do metro quadrado da localidade e do nível de vida dos habitantes – 

que possa aparentar, não é suficiente para garantir excelentes níveis de escolaridade e 

sendo a recíproca verdadeira, onde um bairro mais carente não possua níveis bons de 

educação, muito embora, através de outros números, nos primeiros exemplos haja uma 

predominância de instituições privadas (156) frente às públicas (uma federal, 30 

municipais e 33 estaduais) e nem podemos concluir que o fato verdadeiro é o inverso. 

Isto merece maiores investigações. 

 

Tabela 3: 

ALFABETIZADOS E NÃO ALFABETIZADOS COM IDADE IGUAL A 5 ANOS E MAIS - POR 

BAIRRO - REGIÃO II - 2000 

ALFABETIZADOS NÃO ALFABETIZADOS BAIRRO TOTAL POR 
BAIRRO QUANTIDADE % QUANTIDADE % 

Dunas (Manuel Dias 
Branco) 

1.351 959 70,98 392 29,02 

Meireles 28.976 28.042 96,78 934 3,22 



Mucuripe 11.132 10.377 93,22 755 6,78 
Total 289.974 262.293 90,45 27.681 9,55 

Fonte: Fundação IBGE – Cálculos: SEPLA  

 

 Sobre os domicílios, temos o Meireles como um bairro verticalizado, tendo em 

vista que 80,56% dos domicílios deste bairro são apartamentos, do total de 30.266 

domicílios nele localizados e, em relação ao número de apartamentos, possui 24.383 dos 

118.437 apartamentos, ou seja, 20,58% do total. 

O abastecimento de água é considerada excelente, acima da média da cidade. A 

SER II ocupa o terceiro posto tanto em percentual (90,09%) como em total de 

domicílios atendidos pela rede pública (80.325), levando-se em consideração que o 

Meireles é, na regional, o terceiro em abastecimento, é o segundo em número de 

domicílios atendidos, com 8.532 domicílios (96,73% de atendimento), ficando atrás da 

Aldeota, com 10.356 (93,31% de atendimento), sendo preponderante o atendimento por 

rede geral de esgoto. 

 Será que a infra-estrutura disponível no bairro é de uso de todos os que lá 

habitam? O que será que vem por trás da pouca demanda pública na saúde e na 

educação? Será que a população tem realmente acesso aos locais institucionais 

localizados no bairro? O fluxo de veículos demonstrado pela AMC é o suficiente para 

determinar a mobilidade no e para o Meireles? A democratização do espaço urbano e de 

suas melhorias tem contemplado real e verdadeiramente a todos? Acreditamos que não. 

Aqui aparece o vetor centralizador da elitização do Meireles, em que as políticas 

públicas atendem, prioritariamente, um determinado setor da sociedade e, neste caso, o 

habitante dos arranha-céus. 

 

CONCLUSÃO (OU INCENTIVO AO DEBATE?) 

 

Acreditamos que a urbe é o espaço dos fatos, da convivência familiar e da 

agregação dos interesses das pessoas que, por sua vez, geram os conflitos e a 

segregação. As reivindicações por um espaço pensado coletivamente devem ser 

prementes e a massa, interpretada como a grande parcela da população, tem o poder 

suficiente para cobrar avanços e melhorias urbanas, sociais, ambientais e culturais; é a 

massa a capaz de revirar o mundo e propor uma nova construção, um novo modelo. 

Enquanto apresenta-se um rol de benesses que o Meireles realmente possui, 

como aqui demonstrado, o questionamento que se faz (e que se tenta promover um 



debate sobre a heterogeneidade do espaço urbano local) é de que o bairro não apresenta 

homogeneidade social, por mais que a infra-estrutura de boa qualidade chegue perto da 

sua totalidade, mas que a educação e a saúde públicas estão longe de atenderem a 

demanda. De um lado temos imensos prédios em busca do consumo, estando dentro da 

racionalidade capitalista conflitante, enquanto ainda há quem se aproprie do espaço 

público para garantir sua sobrevivência, inclusive o mercantilizando, o que nos faz 

concluir que ele é uma vítima dessa racionalidade e há ainda os que são alijados do 

processo. 

 A apropriação do espaço social cada vez mais, no bairro em foco, tem se 

evidenciado para o consumo, corroborando para a racionalidade técnica e capitalista, 

estando portanto os territórios deixando de abrigar, servindo para oportunizar. Ademais, 

a crescente valorização do espaço urbano do local em decorrência da escassez de áreas 

para moradia faz com que ainda haja uma resistência entre aqueles que não concebem a 

terra como mercadoria ou que não possuem o capital necessário para possuí-la. Estamos 

vivendo, logo, numa sociedade em crise, pela crise da racionalidade, a qual corrói o 

modo de vida da maioria das populações, inclusive a dos ditos bairros de elite. O 

Meireles é um bairro elitista, mas não somente isso. 

Não fechando o debate, realmente há muitos espaços heterogêneos em 

mobilidade dentro de Fortaleza e dentro de seus bairros. Não se pode caracterizar um 

bairro como completamente de elite e completamente pauperizado, em que se considera 

riqueza elementos para além do capital e, mesmo assim, o Meireles tem suas 

deficiências dentro dessa lógica, possuindo espaços da pobreza que enfraquecem a 

especulação imobiliária ou, em uma linguagem mais adequada para os que sonham em 

outra sociabilidade, fortalecem a resistência. 
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