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RESUMO
3O

bairro Benfica localizado na cidade de Fortaleza no estado do Ceará, é um espaço que concentra diversas atividades,
destacando o comércio e a educação. Essa tornou-se um referencial para o bairro a partir da criação e consolidação de uma
das principais instituições de ensino superior do estado, a Universidade Federal do Ceará – UFC. Ao longo do tempo a
universidade alterou significativamente a paisagem do bairro, principalmente com as diversas instalações administrativas e
acadêmicas, assim como o intenso fluxo de pessoas que mantém constantes relações com o bairro e a universidade. A
pesquisa tem como objetivo entender a percepção dos sujeitos sobre as alterações na paisagem do bairro após a criação da
UFC, compreendendo como essa instituição proporcionou a intensificação do comércio e a preservação da cultura. Para o
desenvolvimento do estudo, foram necessários os seguintes procedimentos operacionais: a revisão bibliográfica e entrevistas
semiestruturadas. Dividimos os entrevistados em cinco grupos, realizando o número de dez entrevistas com cada grupo,
totalizando cinquenta. Os grupos de entrevistados foram divididos da seguinte maneira: moradores antigos, frequentadores,
professores, alunos e funcionários da UFC. Para eles, a UFC possui grande relevância nas alterações na paisagem do
Benfica, propiciando, ao mesmo tempo, a preservação do patrimônio cultural do bairro. Os sujeitos demonstraram que as
relações que possuem o bairro são diversas, destacando-o como local de estudo, lazer, moradia e comércio.
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1 INTRODUÇÃO
O bairro Benfica, localizado ao sul do que se denomina centro da cidade de Fortaleza no estado
do Ceará, é um espaço que concentra várias atividades, como o lazer, o comércio e a educação. Essa
se destaca no bairro devido a instalação de uma das instituições de ensino superior mais importante do
estado, a Universidade Federal do Ceará – UFC.

Esta instituição, ao longo do tempo, alterou

significativamente a paisagem do Benfica, principalmente com as diversas instalações administrativas,
acadêmicas e o comércio, proporcionado pelo intenso fluxo de pessoas nesse espaço, que mantém
constantes relações com o Benfica e a universidade.
A criação e fixação da UFC no ano de 1955 é um importante acontecimento que se mantém
firme na atualidade. Ressalta-se que antes da criação da universidade, o ensino superior já se
apresentava no estado, com a Faculdade de Direito, Faculdade de Medicina, Faculdade de Farmácia e
Odontologia e a Escola de Agronomia (MARTINS FILHO,1994;1996).
A UFC consolidou o Benfica como espaço da educação. No entanto, o bairro já possuía outras
instituições de ensino, destacando-se o Ginásio Americano, o Colégio Santa Cecília e o Ginásio Nossa
Senhora das Graças. Ainda que essas instituições tenham deixado suas contribuições para o contexto
educacional do bairro, nenhuma delas alterou de forma significativa a dinâmica social nesse espaço,
como vem acontecendo após a criação da universidade (VASCONCELOS JÚNIOR,1999).
A Educação é um referencial para quem conhece o Benfica, destacando -se como um bairro
universitário por possuir diversas instalações da UFC. Essa área onde se encontram as instalações da
universidade no bairro é denominada Campus do Benfica. Compondo uma área de 13 hectares, nesse
estão localizadas as seguintes estruturas da UFC: Reitoria; Pró -reitora de Planejamento; Pró-reitora de
administração; Pró-reitora de Assuntos Estudantis; Centro de Humanidades; Faculdade de Direito,
Faculdade de Educação; Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade (FEAAC),
Curso de Arquitetura e equipamentos culturais 4.
Além do contexto educacional, o bairro possui muitas referências históricas para a cidade de
Fortaleza, dentre elas as muitas famílias importantes do cenário social, político e econômico que residiam
no Benfica. Entre essas, é incontestável a significância da família Gentil, que tinha como patriarca o
comerciante e empresário José Gentil Alves de Carvalho. Suas raízes se encontram em Sobral,
município localizado na região norte do estado do Ceará.
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A importância de José Gentil Alves de Carvalho está interligada à compra de terrenos vizinhos
a sua residência no Benfica, onde o mesmo construiu diversos tipos de moradia para diferentes classes
sociais que estavam se fixando na cidade de Fortaleza, como profissionais liberais, professores, médicos
e advogados. Essa área demarcada pelas residências construídas pelo empresário ficou conhecida
como Gentilândia. Com esta denominação, podemos perceber a relevância do patriarca da família Gentil
na história do bairro Benfica, pois a Gentilândia se localizava dentro do bairro Benfica (VASCONCELOS
JÚNIOR, 1999).
A paisagem do bairro está em constantes transformações, podendo ser percebida,
principalmente, por aqueles que possuem familiaridade com o lugar. No processo de percepção das
alterações da paisagem do bairro estão envolvidos diversos sujeitos. Para a pesquisa que estamos
apresentando, os sujeitos selecionados foram os moradores antigos, os frequentadores do bairro e
professores, estudantes e funcionários da UFC.
No processo de seleção dos sujeitos, buscamos aqueles que tivessem uma relação próxima
com o bairro, afim de entendermos a percepção deles sobre as alterações no bairro após a criação da
UFC, buscando compreender como a instituição contribuiu para a intens ificação do comércio e a
preservação da cultura.
A coleta de dados foi realizada inicialmente através da revisão bibliográfica. Posteriormente
realizamos o trabalho em campo. No seu decorrer foram realizadas diversas visitas à universidade, afim
de coletar informações sobre a história, assim como os aspectos locacionais da instituição. Nessa parte
destacamos as entrevistas realizadas com a assistente social, Petrúcia Guimarães dos Santos, o Prefeito
do Campus do Benfica Murilo Holanda Dodt e a funcionária Monica Monteiro Vasconcelos.
A segunda parte do trabalho em campo foi caracterizado pelas entrevistas com os sujeitos
selecionados de acordo com as relações que eles mantinham com o bairro e a instituição de ensino.
Portanto, dividimos os entrevistados em cinco grupos, realizando o número de dez entrevistas com cada
grupo, totalizando cinquenta. Os grupos de entrevistados foram divididos da seguinte maneira:
moradores antigos, frequentadores, Professores, alunos e funcionários da UFC.

2 A UFC E AS ALTERAÇÕES NA PAISAGEM DO BAIRRO BENFICA
Entendemos que o Benfica é um espaço privilegiado para o estudo das paisagens urbanas e
de suas representações simbólicas, percebidas a partir do domínio dos sentidos. Segmentos sociais
diversos entram nesse processo no dia a dia, moradores, alunos, profes sores, servidores públicos,
comerciários, administradores, gestores, planejadores urbanos, vendedores de todo o tipo,
comtemplando, mesmo que seja por um momento, os vários contextos paisagísticos. Em relação a esse
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contexto, Cosgrove (1998) nos fala que a paisagem não surgiu a partir de indivíduos ou pequenos grupos,
ela é configurada a partir de um processo dialético entre a produção cultural e as práticas sociais, em um
determinado momento histórico.
A análise da paisagem do Benfica possibilita múltiplas possibilidades de enfoques, permitindo
analisar o bairro através de diferentes aspectos da relação homem-lugar. No presente estudo, estão
expressos vários momentos da ação da cultura e da acumulação de tempos sobre o espaço, refletindo
as práticas sociais que são estabelecidas nesse local.
Para Luchiari (2001), ao pensarmos a paisagem como ação da cultura, iremos perceber que a
passagem do tempo altera suas formas em múltiplas combinações. Se as formas são alteradas pela
ação do tempo sobre o espaço, as funções e os significados também se transformam, fazendo com que
a cidade esteja constantemente se refazendo. Ainda para a autora, a paisagem contemporânea é híbrida,
um palimpsesto que exige a convivência de vários ritmos, percepções, escalas e pe rspectivas.
Na tarefa de estudar a paisagem, é necessário estar ciente do desafio de decifrar as
representações contidas na mesma, na qual é preciso desenvolver um olhar especial que permita
alcançar as diversas dimensões do espaço e do tempo, pois a paisagem traz marcas dos indivíduos que
a construíram, sendo possível ver essa dinâmica no espaço transformado, destruído e de sgastado pelo
tempo (COELHO, 2009).
Quando caminhamos pelo Benfica, principalmente na Avenida da Universidade, percebemos
que muitas construções refletem a intensa presença da universidade nesse espaço. Nessa artéria se
visualiza inúmeros prédios que pertencem à UFC, destacando os Centros de Humanidades 1 e 2, a
Faculdade de Economia, Administração, Atuarias e Ciências Atuariais – FEAAC –, a Imprensa
Universitária, as Casas de Cultura, o Museu de Arte da UFC – MAUC –, o Restaurante Universitário, o
Conservatório de Música Alberto Nepomuceno e a Reitoria, que é um símbolo arquitetônico para a cidade
de Fortaleza.
No processo de criação e consolidação da universidade, esses prédios passaram por diversas
reformas para a adequação da Instituição. A maioria dessas reformas foram realizadas no espaço interno
dos imóveis. Dessa forma, muitos prédios conservaram sua fachada arquitetônica, propiciando ao
observador uma viagem no tempo através da preservação do seu patrimônio cultural.
Além dos aspectos materiais que envolvem a paisagem, é essencial levarmos em conta a
subjetividade que está contida na paisagem do Benfica, assim como as ações dos sujeitos. As
modificações realizadas na paisagem por esses, não são consequências somente dos padrões de
consumo impostos pela sociedade moderna, pois na mesma encontramos os sentimentos e as
simbologias.
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São várias as abordagens realizadas sobre o conceito a ser estudado, estando no centro do
conflito diversas dicotomias, tais como: objetivo e subjetivo, sensível e factual, físico e fenomenológico.
Pensar a paisagem em toda a sua complexidade é estar ciente dessas dicotomias, podendo ser
explicitada na relação entre objeto e sujeito. Das palavras de Berque (2004) se compreende que:
A paisagem não reside somente no objeto, nem somente no sujeito, mas na interação
complexa entre os dois termos. Esta relação coloca em jogo diversas escalas de
tempo e espaço, implica tanto a instituição mental da realidade quanto a constituição
material das coisas (BERQUE, 2004, p. 85).

A paisagem cultural possui sentido através da construção coletiva da sociedade, pois as
práticas culturais realizadas no dia a dia dão sentido àquilo que os nossos olhos conseguem captar. Mas
a paisagem vai além do visual, pois nela está contida os sentimentos daqueles, que a todo o momento a
(re)constroem.
As mudanças na paisagem não são sentidas pelas pessoas somente no olhar as e dificações
da UFC, mas através do ir e vir de inúmeros moradores, frequentadores estudantes, professores e
funcionários da instituição que se apropriam destes espaços, inserindo novas formas de uso e ocupação.
Informação essa que pode ser observada nos grupos reunidos à sombra das árvores, no entorno das
cantinas, nos bares e lanchonetes.
Para muitos, o Benfica vai além de um simples bairro de Fortaleza, apresentando -se como um
lugar que simboliza “segurança”, acolhimento e liberdade. A relações que os sujeitos estabelecem com
o Benfica vai além do estudo, trabalho e moradia. Para muitos dos entrevistados o sentimento de
pertencimento com o lugar é nítido, demonstrando afetividade com o bairro. Assim, sendo observadas
estas características, perguntamos qual a importância do Benfica para eles, e muitas das respostas se
assemelham às seguintes citações abaixo:
O Benfica é importante para mim devido ser o lugar da minha formação acadêmica,
sendo que ele vai muito além da minha graduação, pois todo cantinho do Benfica faz
parte de mim. Ele é muito acolhedor, aqui você se encontra de qualquer maneira, ele
parece um mundo além de Fortaleza (informação verbal). 5
Além de ser funcionária, também sou moradora do bairro e estudei no bairro o ensino
médio e depois fiz a graduação. Aqui para mim foi um elo de muita coisa, de proposta
de trabalho, lazer e estudo. Por isso eu não posso sair do Benfica. Por que para mim
ele é completo. Eu atribuo todas essas questões, conhecimento, trabalho e lazer
(informação verbal). 6

5
6

Naiana Viera da Cunha, estudante do curso de Letras. Entrevista realizada em Fortaleza, em novembro de 2013.
Diocleciana Paula da Silva, Professora da UFC. Entrevista realizada em Fortaleza, em novembro de 2013.
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Através das citações apresentadas acima, percebemos que para os sujeitos envolvidos na
construção e também nas alterações na paisagem do bairro, o sentime nto que esses possuem com o
lugar é bastante perceptível nas falas, mostrando como o bairro é importante para eles. O Benfica para
os entrevistados é o lugar do acolhimento, da liberdade e da valorização cultural, em que tal aspecto se
torna raro frente às constantes mudanças que estão ocorrendo em nossa sociedade.
Quando foram realizadas as entrevistas com os grupos, a cultura foi bastante mencionada,
representada principalmente, através da preservação da arquitetura do bairro, das manifestações
artísticas, como o grafite, e das festas que a universidade promove, como o Festival de Cultura e as
calouradas.
Essa observação pode ser constatada na fala da seguinte entrevistada:
O contexto mais importante é o cultural. Este foi o primeiro que eu me identifiquei,
pois eu fazia parte de um grupo de reisado que também se inseria no contexto do précarnaval. Posteriormente a parte da Boemia, os amigos. Foi a partir da cultura que eu
pude conhecer meus amigos e interagir mais com o meio ambiente (informação
verbal).7

Juntamente com a cultura, o lazer e a boemia e o comércio estão fortemente presentes na
paisagem do Benfica. O lazer se apresenta nas festas que acontecem no bairro, assim como a boemia
e o comércio se apresentam através do grande número de bares e restaurantes, evidenciando outra
possibilidade do ir e vir de moradores e transeuntes nesse espaço. Esse fato é perceptível à noite
caminhando pelo bairro, na concentração de estudantes, professores, moradores, frequentadores e
funcionários da UFC. Podemos observar na informação verbal de um deles fatos relacionados à temática
que estamos apresentando: “Eu acho que o Benfica é um bairro de referência, em termo cultural e
divertimento. Eu, por exemplo, quando saio de casa para tomar uma cervejinha, eu venho para esses
lados de cá, então é uma referência” (José Carlos Vasconcelos Mendes, funcionário da UFC há mais de
10 anos)
Vários fatores na dinâmica da paisagem do Benfica são referências para o bairro, tanto nas
rodas de conversa dos moradores antigos, nos grupos de estudantes e professores nos bares nos finais
das aulas, evidenciando o aspecto boêmio no bairro, como no aspecto educacional, devido ao fato de
muitos dos frequentadores do bairro, possuírem ou já terem possuído alguma ligação com a
universidade.
Ao indagarmos se a paisagem do Benfica tinha sido modificada com o tempo através da
instalação e fixação da universidade, a maioria respondeu que sim, retratando que as mudanças
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Cristiane de Mendonça Rodrigues, frequentadora do bairro. Entrevista realizada em Fortaleza, em novembro de 2013.
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ocasionadas pela instituição de ensino são percebidas devido aos prédios que pertencem à UFC. No
entanto, junto com as mudanças, a preservação do patrimônio cultural foi apresentada com relevância,
mostrando a evidência do aspecto cultural, como apresentamos anteriormente.
Quando a universidade chega, qualquer universidade, principalmente as públicas elas
mudam a realidade social. Agora no caso da Universidade Federal do Ceará o Benfica
era um bairro pequeno e com sítios e em pouco tempo se transformou em um bairro
importante depois da expansão do Centro, então teve um impacto muito forte e ao
mesmo tempo trouxe transformações eu acho que também deu uma importância a
tradição. Se formos prestar atenção o Benfica se transformou e ao mesmo tempo
respeitou a tradição (informação verbal).8

Outro fator que mostra as mudanças na paisagem é o intenso fluxo de pessoas nesse lugar.
Acreditamos que muitas das pessoas que frequentam o bairro, seja por lazer, trabalho ou estudo, estejam
interligadas à universidade. Essa observação foi bastante corroborada pelos entrevistados, constatando
o argumento de que a paisagem vai além dos aspectos materiais.
Pelo que eu conheço da história, houve grandes mudanças mesmo. Mudanças que
com a chegada da universidade aproxima o bairro de outra realidade. Isto porque tem
esse trânsito de pessoas de outros bairros, pessoas que provavelmente não estariam
aqui senão fosse à universidade, pois a cara do bairro era outra, ele era mais um
bairro de descanso. Eu acho que paulatinamente ele vai se tornando mais cosmopolita
com a universidade e os estudantes (informação verbal).9

3 O COMÉRCIO E AS ALTERAÇÕES NA PAISAGEM
Continuando as abordagens referentes às alterações da paisagem do Benfica, o comércio
também possui significância no bairro. Aqui mais uma vez destacamos a sua relação com a educação,
pois muitos dos estabelecimentos comerciais têm como objetivo principal, atender a demanda do público
que reside e frequenta o bairro, destacando-se as papelarias, livrarias, lanchonetes e lan houses. Outras
edificações também possuem uma relação direta com a educação, as quitinetes, moradias com preços
acessíveis para os estudantes que vêm de outros lugares do Brasil e do mundo .
Na fala do entrevistado abaixo percebemos a relação que existe entre o comércio, a educação
e a cultura no Benfica.
Aspecto mais importante é o cultural, ligado à universidade. Embora os aspectos que
você citou sejam muito importantes, a universidade mudou o Benfica. Sempre que
chega um campus universitário no bairro há uma proliferação muito grande de Xerox,
papelaria, restaurantes e lanchonetes. Isso vai mudando o bairro, e a própria vida
acadêmica em torno do campus, através da sociabilidade, pois a dinâmica na
8
9

Raimundo Nonato de Lima, professor da UFC. Entrevista realizada em Fortaleza, em dezembro de 2013.
Roberto Augusto Leal Sacramento, estudante da UFC. Entrevista realizada em Fortaleza, em dezembro de 2013.
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paisagem do Benfica modifica o espaço social. O Benfica potencializou isso tudo,
pois tem um sentimento de identidade muito forte, tem o movimento Quem é de
Benfica, que virou carnaval. Tem uma série de coisas que da identidade ao Benfica,
e os bairros estão perdendo identidade (informação verbal).10

As mudanças no Benfica podem ser observadas sob diversas perspectivas, dentre elas, a
relação entre o comércio e as constantes alterações na paisagem. É importante esclarecermos que,
mesmo antes da criação da universidade, os sujeitos sociais vêm alterando a paisagem de acordo com
suas necessidades. No entanto, acreditamos que após a criação da instituição as alterações ocorreram
de forma mais acelerada, seja com a intensificação do fluxo de pessoas, ou com o aumento de comércios,
ou aquisição de imóveis para as instalações da principal instituição de ensino superior do bairro.
Exemplificando os estabelecimentos comerciais localizados no bairro, destacamos os
diferentes bares que são integrados em sua paisagem, refletindo que o lazer é presente no dia a dia
daqueles que vivenciam o Benfica. Ressalta-se que muitos dos frequentadores desses estabelecimentos
comerciais são os sujeitos que estabelecem relações diretas com o bairro e com a principal institui ção
de ensino superior, sejam eles estudantes, funcionários e professores.
Um fato importante relacionado a temática, é a quantidade maior de clientes que estão
concentrados durante o período de segunda a sexta feira. Através desse fato, acredita-se que a
universidade desempenha um papel fundamental, pois o fluxo de pessoas no bairro é maior durante os
dias úteis, ou seja, dias em que a universidade no bairro se encontra em pleno funcionamento, seja ele,
período letivo.
O Benfica é um bairro representado pela diversidade, refletida nos espaço de comércio e lazer.
Em determinados bares o público frequentador é diferente em relação a outros. Podemos citar como
exemplo os bares Cantinho Acadêmico e Pitombeira. Em um deles, o Cantinho Acadêmico, o público
frequentador é composto por professores e estudantes de pós graduação. Isso deve -se, principalmente,
ao poder aquisitivo dos frequentadores e a relação de afetividade e pertencimento com o lugar.
O público frequentador do Pitombeira é composto na maioria por estudantes de graduação.
Grande parte desses, são oriundos da UFC, assim como de outros estabelecimentos de ensino
localizados no bairro, como o Instituto Federal de Educação do Ceará – IFCE. Um dos atrativos para os
frequentadores do bar pitombeira é o preço de alimentos e bebidas, acessíveis para aqueles que
possuem recursos financeiros limitados. Muitos dos estudantes não trabalham e acabam optando por
estabelecimentos comerciais que estejam de acordo com a sua realidade social. Além do fator
econômico, destacamos a familiaridade com o lugar, afinal as pessoas escolhem os espaço s que estão
mais próximo a sua realidade, onde podem encontrar amigos e desfrutar de momentos de lazer e
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Rui Martinho Rodrigues, professor da UFC. Entrevista realizada em Fortaleza, em dezembro de 2013.
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afetividade.
Os frequentadores não são somente aqueles que possuem uma relação direta com as
instituições de ensino, reforçando que o bairro representa uma opção de lazer e comércio dentro da
cidade de Fortaleza, ou seja, um pólo cultural, comercial e boêmio.
O estabelecimento comercial shopping Benfica merece destaque na abordagem que estamos
realizando. Localizado na Avenida Carapinima, uma das principais vias de acesso ao bairro, foi
inaugurado no ano de 1999 e atualmente conta com aproximadamente 163 lojas e aproximadamente 35
quiosques, assim como salas de cinema e ainda com uma galeria de arte, que apresenta diversas
exposições de artistas cearenses e nacionais. Ressalta-se que o shopping Benfica é um único da capital
cearense a possuir uma galeria de arte 11
O espaço dedicado as artes é um fator diferenciado, mostrando o interesse do estabelecimento
comercial em atrair clientes que valorizam a manutenção da cultura. Este fato é presente na pesquisa
quando visitamos o site do shopping. Nele dizia que os clientes possuíam um elevado nível cultural e
intelectual.
Muitos dos clientes que frequentam o shopping mantém relações constantes com a
universidade, afinal, nesse local, se pode fazer compras, ter acesso ao lazer com as salas de cinema e
ainda frequentar a praça de alimentação. Até na hora de retornarem as suas residências, o shopping é
presente na vida de muitos estudantes, funcionários, professores e frequentadores do bairro, onde vários
pontos de ônibus para diversos locais da cidade de Fortaleza localizam-se em frente ao estabelecimento
comercial.
Assim como o shopping center e os bares, outros estabelecimentos comerciais frequentes no
bairro são as xerox e papelarias. Nesses locais os sujeitos que mantém constantes relações com a
universidade, principalmente os estudantes e professores, realizam as cópias de livros e materiais para
a utilização nas aulas. Devido a quantidade desses estabelecimentos comerciais serem representativas
no bairro, muitas pessoas se deslocam de outros locais de Fortaleza, afim de realizar compras e utilizar
serviços prestados por esses
A partir dos fatos apresentados nesta seção, entendemos a importância do bairro dentro do
contexto urbano de Fortaleza, destacando a universidade no processo de construção da paisagem,
fazendo-nos refletir que, apesar da paisagem urbana ser múltipla e diversificada, em muitos lugares são
encontrados significados e símbolos que refletem a cultura no espaço urbano.

11

As informações tiveram com fonte de pesquisa o seguinte endereço eletrônico: http://shoppingbenfica.com.br
Anais do III Seminário Regional Comércio, Consumo e Cultura nas Cidades. ISSN: 2318-048X. http://srccc.com.br.

4 CONCLUSÃO
Quando sentimos a necessidade de uma discussão acerca do espaço geográfico, foi na
intenção de ampliar os olhares para a construção do mundo a nossa volta. Dessa forma, pensamos como
se vão constituindo as paisagens e as transformações nesse espaço, realiz ados por todos nós. Assim,
entendemos a importância dos estudos da paisagem no âmbito da Geografia, em que ela é analisada
além dos aspectos materiais, estando às sensações humanas e as práticas culturais no centro das
discussões acerca desse importante conceito para a ciência geográfica.
A fixação da universidade no bairro, ao mesmo tempo, preservou, alterou e estabeleceu outras
relações profícuas no Benfica, percebidas através da cultura, com a preservação do patrimônio cultural,
a boemia, através dos inúmeros bares que estão presentes no bairro como ponto de encontros nos finais
das aulas; o lazer, representado pelas calouradas, o comércio representado pelas papelarias,
lanchonetes, e o shopping Benfica e os aspectos educacionais, presente no Benfica mesm o antes da
criação da UFC.
Na relação entre cultura, comércio e educação, as narrativas dos sujeitos sobre a paisagem
foram relevantes, destacando-se elementos de diferentes situações históricas e atuais, percebidas
através das falas dos entrevistados em diferentes momentos da pesquisa, demonstrando, ao mesmo
tempo, diferenças e semelhanças em suas análises. Todavia, um aspecto foi significativo em quase todas
as entrevistas: a inquestionável presença da universidade e as alterações propiciadas p or ela no bairro.
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