
 

MOÇÃO DE REPÚDIO Á DEMOLIÇÃO DA RESIDÊNCIA 

BENEDITO MACEDO EM FORTALEZA / CE 

 

O Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de Monumentos e Núcleos 
Históricos (MP-CECRE) vem a público manifestar o seu repúdio frente às demolições 
intempestivas e injustificáveis executadas ontem na RESIDÊNCIA BENEDITO 
MACEDO em Fortaleza / CE, elemento fundante do conjunto arquitetônico que 
compunha a SEDE DO GRUPO J.MARCEDO S/A, envolvendo a edificação supracitada 
e o edifício administrativo, projetos de Acácio Gil Borsói e Janete Costa e o jardim da 
referida residência projeto de Roberto Burle Marx, grandes nomes da arquitetura e do 
paisagismo brasileiros. Mesmo que sem tombamento definitivo do conjunto, apesar dos 
vários esforços para tal fim em andamento, a residência constituía indubitavelmente 
exemplar remanescente de suma importância do Movimento Moderno cearense e 
brasileiro, tanto em termos históricos quanto arquitetônicos e paisagísticos, cujos 
valores foram irremediavelmente impactados frente à intervenção destrutiva que sofreu.  

O primeiro volume do conjunto concebido em 1968 representa inestimável valor ao 
repertório nacional das arquiteturas residenciais de expressão moderna nas suas 
especificidades regionais e inflexões expressivas dos anos 60 e 70. A casa estava 
implantada no centro de um lote com dimensões generosas. Possuía dois pavimentos, 
subsolo e térreo, o que indicava de modo marcante a relação harmoniosa entre casa e 
jardim: ora enfatizando a monumentalidade do volume horizontal, ora destacando os 
percursos sinuosos demonstrados pelo exuberante paisagismo. Como icônica obra do 
período explorava a linguagem estrutural do concreto armado e do tijolo aparente como 
protagonistas da concepção plástico-compositiva do volume. Associavam-se à 
racionalidade estrutural, soluções de ventilação e luminosidade em resposta às 
particularidades climáticas, a partir da utilização de brises, cobogós e varandas, que 
demonstravam inovações de uma modernidade industrial, mas, sobretudo, fatores 
culturais locais através da persistência de materiais tradicionais como madeira e pedra, 
como marca do diálogo profícuo entre o universal e o local, na produção ainda artesanal 
da arquitetura moderna brasileira, corporificada nesta obra. Assim ela se constitui, sem 
dúvida em um importante componente do patrimônio cultural brasileiro e especialmente 
nordestino. Vale também ressaltar a qualidade excepcional e a importância do 
paisagismo e das relações entre espaço construído e não construído do conjunto, tão 
caros às soluções modernas, exímia e exemplarmente solucionadas no complexo, ainda 
preservados e que merecem especial atenção. 

É lamentável e vexatória a perda parcial deste bem. O MP CECRE, então, se junta ao 
DOCOMOMO e ao IAB na reinvindicação de encaminhamentos que restaurem o valor 
cultural do conjunto e conduzam à sua preservação e ao devido reconhecimento como 
bem patrimonial fortalezense, cearense, nordestino e brasileiro. 

 

Salvador, 03 de junho de 2020. 
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