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TESES E DISSERTAÇÕES

LABIRINTOS DA MODERNIDADE URBANA: NORTH SHOPPING
NA PRODUÇÃO DE UMA NOVA CENTRALIDADE EM FORTALEZA-CE

Msc. Tiago Estevam
Mestrado em Geografia/UFC

tiagoestevam1@yahoo.com.br

A pesquisa intitulada Labirintos da Modernidade Urbana: North Shopping na produção de uma nova centralidade em
Fortaleza-CE, tem como objetivo analisar o papel do North Shopping na formação e consolidação de uma nova
centralidade na cidade de Fortaleza. Esse equipamento está localizado na Avenida Bezerra de Menezes, no bairro
Presidente Kennedy, zona oeste de Fortaleza. O North Shopping encontra no espaço urbano as estruturas sociais e
econômicas para a materialização desta forma sofisticada de consumo e lazer. Este equipamento apresenta algumas
questões distintas quando comparado com outros shoppings da cidade. O poder de atração deste shopping é justificado
por vários elementos como: o fácil acesso, a presença de estacionamento, a segurança, o conforto e a quantidade e
qualidade dos equipamentos, serviços e produtos ofertados. Devido à facilidade de acesso incentiva os deslocamentos
dos moradores de Caucaia, além dos moradores dos bairros: Monte Castelo, Parquelândia, Presidente Kennedy,
Antônio Bezerra. A segurança gera uma sensação de proteção dos imprevistos da violência ocorrida com maior
freqüência nos últimos anos no Centro tradicional da cidade. O conforto de uma área climatizada, em que não chove e
não faz calor, além da facilidade de encontrar as mercadorias e serviços. Percebemos também o poder contagiante do
consumo, tanto através do espaço de consumo (locus de compras) como através do consumo de espaço (locus de
lazer). Nesta perspectiva, através desses mecanismos que cria e recria novas formas de atrair o consumidor, o North
Shopping atuou e atua na dinâmica urbana de Fortaleza através da produção do espaço urbano, ou seja, um papel
imprescindível na nova centralidade do Presidente Kennedy/São Gerardo.

Palavras-chaves: Shopping Center. Consumo. Nova Centralidade.

The research entitled Urban Labyrinths of Modernity: North Shopping in the production of a new centrality in Fortaleza-
CE, the objective is to analyze the role of North Shopping in the formation and consolidation of a new centrality in the
city of Fortaleza. This equipment is located on Avenida Bezerra de Menezes, district of Presidente Kennedy in the west
of  Fortaleza. The North Shopping found in the urban social and economic structures for the realization of this
sophisticated form of consumption and leisure. This  equipament present´s some different issues when compared to
other malls in the city. The power of attraction the shopping is justified by several factors such as easy access, the
presence of parking, security, comfort and quality and quantity of, services and products offered. Due to the ease of
access encourages the movement of the residents of Caucaia, and residents of the neighborhoods: Monte Castelo,
Parquelândia, Presidente Kennedy, Antônio Bezerra. The security creates a sense of protection from unforeseen with
the violence that occurred more frequently in recent years in the business center of the town. The comfort of an air
conditioned area, where it doesn´t rains and doesn´t heat, in addiction to this, you can easily find the goods and
services. We can also see the contagious power consumption, both through the use of space (locus of purchases) and
through the use of space (locus of leisure). Accordingly, through these mechanisms that creates and recreates new
ways to attract consumers, the North Shopping served and serves in the urban dynamic of the city of Fortaleza
through the production of urban space, that is indispensable in the new centrality of  Presidente Kennedy / São
Gerardo.
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