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1. Introdução 

Este artigo intitulado de Globalização e Reestruturação Produtiva no campo 

Cearense tem como propósito fazer uma análise do processo de expansão do capital 

monopolista no espaço cearense, buscando compreender as diversas territorialidades que 

constituem esse processo. Procura-se retratar, nesse caso, as inúmeras contradições e 

ambigüidades advindas com a inserção de alguns pontos de luminosidade (Santos, 1999) do 

território cearense dentro da lógica da produção globalizada. 

  Optamos nessa análise, fazer um recorte temporal a partir período pós-segunda 

guerra, onde com a terceira revolução tecnológica faz com que o mundo passe por um 

intenso processo de expansão do capital, provocando com isso, inúmeras metamorfoses na 

sociedade e no espaço. 

As mudanças paradigmáticas que estamos presenciando na atualidade iniciaram-se 

na segunda metade do século XX, quando assistimos a internacionalização e posteriormente 

a globalização do capitalismo, pensada, articulada e comandada pelos países mais ricos do 

mundo, pela explosão tecnológica da terceira revolução, pela ascensão do neoliberalismo, 

pela substituição do sistema de gestão da produção e trabalho taylorista fordista pelo 

toyotismo, isto é, a suplantação de um sistema hierarquizado e inflexível (rígido) por um mais 

flexível, polivalente e com crescente nível de automação dos meios de produção. 

 O Estado do Ceará é trabalhado na perspectiva de um espaço que perde sua 

autonomia diante das influências de toda ordem, de toda natureza sob os ditames do capital 

monopolista com o período técnico-científico-informacional (Santos, 1996). Tenta-se fazer 

uma leitura que busque apreender como se processa a seletividade territorial e a 

competitividade dos lugares em tempos de globalização. 

                                                 
1 A pesquisa em andamento é um sub projeto do projeto integrado de pesquisa (CNPq): Economia 
Política da Urbanização do Baixo Jaguaribe (Ce), 2003-2005, em execução por componentes do grupo 
de pesquisa (CNPq): Globalização e Espaços Agrícolas no Nordeste, coordenado pela Profª. Drª. 
Denise Elias. 
2 LEA/UECE  
Sergiano_araujo@yahoo.com.br 
3 Profa. Dra. - Orientadora. LEA/UECE  
Denise@uece.br 
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O nosso desafio é tentar descortinar as inúmeras contradições na reestruturação 

produtiva da agropecuária cearense apontando as suas nuances, debilidades e perspectivas, 

fazendo uma análise histórica de todo a dinâmica agrária em tempos de globalização da 

produção e do consumo. 

Nessa análise estudar o processo de modernização da agricultura cearense 

levando em consideração a relação íntima que mantém o Estado e o capital como forma de 

reprodução ampliada do capital. Esse imbrincamento entre esses dois importantes atores do 

processo se dá da seguinte forma: de um lado temos o Estado, criando um sistema de 

objetos e um sistema de ações (Santos, 1999) como estradas, portos, aeroportos, grandes 

barragens, gasodutos, infovias, centros de pesquisa. No segundo plano, temos o capital 

nacional e internacional que através de empresas transnacionais, revoluciona os sistemas de 

produção e o espaço através revolução técnico-científico. 

Quando nos propomos a estudar a reestruturação produtiva no campo cearense no 

período atual, procuramos captar o movimento do capital através dos circuitos espaciais da 

produção e seus círculos de cooperação ( Santos, 1985) no espaço, e dessa forma, 

vislumbrar como se dá toda a dinâmica de sua cadeia produtiva, sua conexão entre os 

lugares globalizados, através da produção, circulação, distribuição e consumo dos produtos, 

perceber como se processa a competitividade territorial entre os lugares em tempos 

modernos. 

2. Brasil: do meio técnico ao meio-técnico-científico-informacional 

Após a Segunda Grande Guerra Mundial, presenciamos no mundo um 

desenvolvimento técnico-científico, fazendo com que passássemos por um acelerado 

processo de globalização da produção e do consumo, que trouxeram no seu bojo reflexos 

diretos para todos os setores da sociedade contemporânea. Essa nova lógica tem 

proporcionado uma reconfiguração do espaço geográfico, que a partir da unicidade técnica4 

vem alterando e dinamizando a economia, a política, a cultura e as relações sociais em todas 

as escalas do espaço geográfico. 

                                                 
4 Unicidade técnica (Santos, 1994, 1996) é tanto causa como conseqüência da construção do espaço 
com conteúdos crescentes de ciência, tecnologia e informação, que são as bases materiais de toda a 
vida social econômica da globalização. É a materialidade necessária para a complexidade de fluxos 
que se dão com a globalização. A expansão dos modernos sistemas de engenharia associados aos 
transportes e as comunicações são exemplos importantes. A globalização tem como base três 
unicidades: a técnica, a do tempo (convergência dos momentos) e a unicidade do motor da vida e 
social, dada pela mais-valia mundializada. A unicidade técnica é a predominância, em toda parte, de 
um único sistema técnico, base material da globalização.(Elias, apud Santos, 1996, p.44) 
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Com o advento da globalização, a forma de vivenciar o espaço e o tempo passou a 

sofrer constantes modificações, modificações essas sempre num mesmo sentido, em que os 

espaços vão diminuindo e o tempo parece transcorrer de forma cada vez mais acelerada. 

 É resultante desse movimento é o frenesi de homens e mulheres que vivem este 

fim de século e experimentam como nunca na história uma sensação de encurtamento das 

distâncias geográficas e de aumento da velocidade das transformações sociais, políticas e 

econômicas. Usando uma figura de analogia com a física, David Havey (1989) descreve essa 

experiência como “encurtamento do espaço-tempo” e a interpreta como uma característica 

muito própria do capitalismo, exarcebada em nossos dias. Na linguagem que popularizaram 

para a opinião pública os meios de comunicação, a sensação de que o mundo inteiro é 

vizinho e de que o amanhã já está acontecendo responde pelo nome de globalização. 

As diversas mudanças ocorridas na história da humanidade sempre tiveram como 

fator condicionante o desenvolvimento de um conjunto de técnicas, que permitiram com isso 

novas significações para o desenvolvimento das relações sociais. As técnicas aconteciam de 

forma sistêmica, onde cada processo evolutivo representou uma época da história mundial. 

Não se trata a aqui de pensar que as técnicas se desenvolveram autonomamente, pelo 

contrário, foi resultado de um acúmulo historicamente produzido pela sociedade. 

Mas um fato novo acontece hoje na sociedade contemporânea, de forma jamais 

vista, a chegada da informação por meio da cibernética, da informática, da eletrônica, dentre 

outras, que tem proporcionado um avanço acelerado na construção, reconfiguração e 

reformulação de novas espacialidades, levando com isso a duas perspectivas. 

 Primeiro permitindo uma interligação entre todas as técnicas com o avento da 

chegada da técnica da informação que através da cibernética, da informática da eletrônica 

garantem um acelerado comércio mundial. O segundo fato é que a velocidade dos sistemas 

de informação, proporcionaram ao tempo um novo significado, uma simultaneidade jamais 

alcançada na historia da humanidade, permitindo o que Milton Santos vai chamar de 

convergência dos momentos (Santos, 2001, p.07) em todos os lugares, onde a cada dia o 

local se torna intimamente ligado com o global. 

 O surgimento da unicidade técnica (Santos, 1996) não acarretou o 

desaparecimento das velhas técnicas como muitos pensam, mas estas passam a ser 

utilizadas pelos chamados atores não hegemônicos, no caso os países ou as empresas de 

economia periférica, diferentemente do que ocorre com as técnicas modernas onde são 

incorporadas pelos atores hegemônicos do capital internacional em sua maioria, pelos 

grandes conglomerados econômicos. 
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A distribuição espacial desse conjunto de técnicas, facilitada pela informação fez 

com que houvesse uma fragmentação do processo produtivo a nível internacional, trazendo 

consigo uma reorganização das economias mundo, tornando-as cada vez mais 

interdependentes. Dessa forma, os avanços dos sistemas técnicos, coloca a possibilidade 

do modo de produção capitalista acontecer em todos os lugares. 

Para Santos (2000) globalização, é de certa forma o ápice da internacionalização do 

mundo capitalista, sendo caracterizada como um estágio, uma etapa, como um movimento 

no desenvolvimento capitalista, que só se tornou possível graças a universalização das 

técnicas. 

O Brasil ingressa no período de globalização econômica no período pós-segunda 

guerra, promovendo a aceleração em todos os setores da vida. Essa aceleração 

especialmente dos fluxos (Santos, 1996) passa a provocar inúmeras mudanças econômicas, 

sociais, culturais, políticas e espaciais, mudando mesmo a percepção da pessoas e das 

empresas em relação ao espaço geográfico local e mundial sendo o intenso processo de 

urbanização e crescimento populacional os fatos mais contundentes desse período histórico. 

Tudo isso se tornaria inimaginável sem os grandes avanços dos sistemas técnicos, como 

conseqüência da revolução técnico-científico-informacional5. 

A aceleração na dinâmica sócio-espacial do território intensifica-se com o advento 

da modernização da produção agrícola e industrial, pela expansão do comércio e dos 

serviços. As inovações técnicas-científicas-informacionais engendraram novas relações 

sociais de produção que conseqüentemente promoveram abruptas no espaço geográfico, 

como bem ressalta Elias: 

“A expansão do meio-técnico-científico-informacional, juntamente com 

a aceleração da urbanização e o crescimento numérico e territorial 

das cidades são em termos espaciais os impactos mais contundentes 

do processo de aceleração contemporânea e globalização do espaço 

(Elias, 1998, p.47)”. 

 O progresso dos sistemas técnico não ocorreu de forma igual em todo território 

brasileiro, pelo contrário selecionou determinadas regiões, segmentos econômicos e sociais. 

A região concentrada (Santos, 1996) foi a porção do território que mais se beneficiou com o 

progresso técnico, promovendo dessa forma, mudanças na composição técnica do território 

                                                 
5 O Período técnico-científico-informacional é um dos mais importantes conceitos desenvolvidos por 
Milton Santos (1985, 1991, 1994, 1996) para explicar o impacto do processo de globalização no 
território. Para ele o atual período é o que revela a nova composição técnica orgânica do espaço, 
construído com o conjunto técnico inerente ao novo ciclo da civilização mundial, com conteúdo 
crescente de ciência, tecnologia e informação (Elias apud Santos, 1998, p.44). 
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(sistemas de engenharia) e na composição orgânica (biotecnologia, inovações químicas, 

cibernética, informática, etc). 

Dentro do contexto de modernização das forças produtivas brasileiras, não 

podemos deixar de mostrar a correlação que existe entre globalização e a atividade 

agropecuária, pois o período técnico-científico atinge todas as cadeias produtivas 

modificando toda estrutura, a forma, a aparência, fisiologia e fisionomia do espaço agrário. 

Os novos conjuntos de técnicas vão dar sustentáculo para que o país consiga 

inicialmente abastecer o mercado interno em franca expansão, devido ao processo intenso 

de urbanização, bem como vai fortalecer a monocultura exportadora. As inovações técnicas 

mudaram completamente as bases técnicas da agropecuária brasileira, modificando as 

formas tradicionais de produção, distribuição e comercialização dos produtos agrícolas em 

algumas regiões do País. 

3. Modernização conservadora e a fragmentação do espaço agrário nordestino 

A partir dos anos 50 do século XX, o Estado passa a intervir de forma direta no 

processo de modernização da agropecuária brasileira, alocando capital junto aos 

mecanismos multilaterais, para transformar toda a base técnica da produção agrícola, a partir 

da importação de tratores e fertilizantes num esforço eminente de aumentar a produtividade. 

Em 1960 dá-se início a um acelerado processo de modernização da agropecuária 

brasileira. Uma nova fase produtiva se instaura no campo, dessa vez, grande parte da 

produção agropecuária passa a ser comandada pelas grandes corporações, imprimindo 

novos significados na produção agropecuária brasileira e conseqüentemente promovendo 

mudanças significativas no tempo e no espaço. 

O período é caracterizado principalmente pelo surgimento dos complexos 

agroindustriais (CAIs), ou seja, a agricultura passa por intenso e crescente processo de 

industrialização. Aumentam, sobremaneira, a instalação de indústrias fornecedoras de 

insumos modernos, bem como, indústrias transformadoras dos produtos agropecuários 

(agroindústrias). 

A dinâmica na agropecuária passa a ser comandada, articulada e determinada pelo 

padrão da acumulação industrial, centrado no desenvolvimento dos complexos 

agroindustriais(CAIs) como bem ressalta Graziano da Silva: 

“A Dinâmica dos (CAIs ) não pode ser mais apreendida só a partir dos 

mecanismos internos da própria atividade agrícola (como a 

propriedade da terra, a base técnica da produção, a fronteira), e nem 

a partir da segmentação do mercado interno x externo. Trata-se agora 
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de uma dinâmica conjuntural da indústria para a agricultura-

agricultura-agroindústria...o elemento que dá unidade as diversas 

atividades do complexos agroindustriais é que todas elas são 

atividades do capital, com uma regulação 

macroeconômica”.(Graziano, 1996, p. 25) 

A modernização na agropecuária brasileira significou mudanças profundas em 

todas as estruturas sociais do país, pois quando ela selecionou algumas faixas do território, 

algumas culturas e alguns grupos sociais, ela priorizou logo de imediato áreas que fossem 

mais propícias à reprodução ampliada do capital, beneficiando com isso determinadas 

oligarquias, renegando nesse primeiro momento as outras áreas do território nacional. 

 A modernização denominada de conservadora agravou ainda mais a problemática 

social do país na medida que concentrou renda, trouxe vários impactos ambientais e, pior, 

manteve intacta a maior mazela social do Brasil, a histórica concentração da propriedade da 

terra. 

Essa modernização agravou consideravelmente os indicadores sociais do país, 

como retrata Denise Elias: 

“A difusão das inovações, da mesma forma que a distribuição do 

crédito agrícola, a extensão rural, pesquisa técnico-científico deram-

se de maneia não uniforme, promovendo um desenvolvimento cada 

vez mais desigual do setor no país, com desastrosas conseqüências 

sociais e territoriais, com destaque para a generalização da 

proletarização do trabalhador agrícola para o forte movimento do 

êxodo rural e o processo acelerado e caótico de urbanização (Elias, 

1998, p.49)”. 

Portanto grande parte da pobreza, da miséria e da concentração de renda, que ora 

presenciamos na sociedade brasileira, pode ser atribuído em partes ao descompasso no 

processo de não homogeneização das técnicas em todo território nacional. Pois na medida 

que as regiões que não foram incorporadas e selecionadas pelo capital, essas passaram por 

sua vez a ser sub julgadas pelo capital monopolista. 

Esses casos podem ser vislumbrados nas regiões Sul, Sudeste e parte do Centro-

Oeste, pois pelo fato de terem sido áreas prioritárias tanto para o Estado quanto para capital, 

presenciaram um intenso desenvolvimento econômico, diferentemente do que ocorreu com o 

Nordeste brasileiro, que ainda hoje convive com as conseqüências desse atraso científico-

tecnológico. 
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Além desse atraso tecnológico em relação a outras regiões do território nacional, 

um fator também deve ser considerado quando tentamos analisar o grande mosaico social 

que é Região Nordeste. 

No decorrer de sua história, essa porção do território sempre foi marcada por 

discursos e práticas políticas conservadoras, arcaicas e tradicionais das elites locais, que 

para permanecem e se perpetuarem no poder e, principalmente, manterem intocadas suas 

estruturas agrárias, disseminaram para o restante do país um discurso de que o Nordeste é 

uma “região problema” (Araújo,1992, p.02), região da seca, da miséria da incapacidade de 

gerar emprego e renda para a sua população, portanto uma região incapaz de receber 

políticas de desenvolvimento no setor produtivo, pois as condições climáticas não 

ofereceriam condições para grandes investidas do capital. 

 Imbuídos nesse discurso ideológico predominante, as oligarquias regionais, 

conseguiam grandes financiamentos do Estado através das agências de desenvolvimento 

regional (Dnocs, Sudene, BNB) para a chamada política hidráulica (Araújo, 1992, p.02) que 

tinha como meta primordial a construção de açudes, barragens, poços artesianos em 

grandes propriedades particulares, que ajudavam no fortalecimento do setor de fazendeiros-

pecuarista que em tempos de estiagens conseguiam evitar as perdas de seus rebanhos, uma 

de suas maiores riquezas. 

Fundamentados não só ideologia, mais também em práticas políticas arcaicas, 

construíram um discurso marcante com ressonância em toda sociedade brasileira onde era 

atribuída a inviabilidade econômica da região aos azares climáticos e a pouca densidade 

pluviométrica. 

Para estes, a inexpressiva base econômica regional estava intimamente ligado aos 

fatores relacionados aos longos períodos de estiagem. Mostrando estampado na mídia 

nacional a miséria absoluta da maioria da população, a elite agrária e industrial nordestina 

conseguia sensibilizar e emocionar os mecanismos econômicos e políticos do país, atraindo, 

dessa forma vultosas quantias para implementarem seus projetos (construção de açudes, 

barragens, poços artesianos em suas propriedades particulares, empréstimos a fundo 

perdido para compra de terras e gado, dentre outros) sobrando para o restante da população 

as famosas políticas compensatórias de cunho assistencialista (frentes de emergência, 

cestas básicas,etc) que serviam apenas para minimizar a fome e o êxodo rural em massa na 

região. 

No início da década de 1980, o Nordeste brasileiro insere-se na nova ordem 

estabelecida pelo grande capital. Surge então, um novo discurso, modernizador, composto 

pela burguesia industrial e setores da administração pública, que tentam promover uma 

ruptura com o conservadorismo clássico que imperava na região. 
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A partir desse período, o discurso do atraso, da miséria, advindos dos azares 

climáticos, passam a ser substituídos pelas elites dominantes, pelo discurso da modernidade, 

da globalização, do liberalismo econômico e do desenvolvimento sustentável. A ideologia, do 

novo do moderno passa a ser difundida por alguns setores da administração pública, das 

oligarquias industrias e do grande capital, que ora dominam as esferas do poder no Estado. 

Para esses interventores, a ciência e tecnologia se tornam capazes de suplantar 

todos os problemas de ordem ambiental. Portanto a revolução técnico-científico (Santos, 

1996) na agropecuária modificaria todos os circuitos espaciais da produção onde a toda 

produção econômica no campo “deixa de ser uma exclusividade (uma) esperança ao sabor 

das forças da natureza para se converter numa certeza sob o comando do capital”(Silva,1996 

p. 16) 

A elite burguesa agrária-industrial parte da prerrogativa de que o clima não é mais 

uma força contrária ao desenvolvimento da região, pelo contrário, o sol se tornou um dos 

principais aliados para a inserção da região no processo de globalização econômica, sendo o 

turismo, o agronegócio e por último a política de atração de empresas (interiorização da 

indústria), sendo os três principais vetores de desenvolvimento no processo de modernização 

da economia cearense. 

Através dos aportes técnico-científicos, grandes áreas destinadas à produção 

agrícola, com ênfase para a fruticultura irrigada, produção de flores e criação de camarão em 

cativeiro vem se intensificando nos últimos anos em várias faixas do território semi-árido 

nordestino. 

4. Globalização e vetores de modernidade no território cearense 

No final da década de 1980 e início nos anos 1990 do século XX com a ascensão 

ao poder de um grupo de empresários ligados ao Centro Industrial do Ceará (CIC) 

denominado de governo das mudanças6 o Estado do Ceará passa por um momento de 

intensa ebulição política e ideológica quando esses empresários tidos como modernos 

passam a adotar duas posições com relação ao desenvolvimento econômico do Estado. A 

nível nacional passam a defender o liberalismo econômico a livre concorrência dos mercados 

                                                 
6  “A partir de 1978 inicia-se a luta e ascensão de um grupo de empresários cearenses pelo comando 
político cearense. O processo teve início com a reativação do Centro Industrial Cearense (CIC), 
utilizado para aglutinar as forças auto identificadas como modernas e atingiu a campanha eleitoral 
para o governo do Estado em 1986. Com o Slogan de  “governo das mudanças” tem-se o lançamento 
e vitória da candidatura do empresário Tasso Jereissati. Os  “novos  empresários”, mesmo sendo 
herdeiros de empresas originadas em um contexto de acumulação tradicional, eram representantes do 
segmento industrial e, através do CIC, tentaram demarcar fronteiras entre a velha e a nova 
mentalidade empresarial, elegendo como temas principais de seus debates a questão Nordeste e o 
modelo político e econômico brasileiro”(Mamede, 1996, p. 65) 
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como forma de estimular a eficiência e competência. Mas quando se trata da esfera estadual 

abandonam essa conceituação para propor a intervenção planejada do Estado. 

O período passa a ser marcado por política de grandes investimentos tanto por 

parte do Estado quanto do grande capital para que através dos chamados vetores de 

modernidade (turismo, indústria e agronegócio), possa inserir algumas faixas do território 

cearense dentro da lógica da produção globalizada. 

Na área do Turismo, o Estado cria uma Secretaria de Estado para dar um novo 

suporte ao setor. A secretaria serve para atrair o capital internacional do setor hoteleiro e das 

grandes companhias de turismo mundial, divulgando as belezas naturais, mostrando as 

condições climáticas favoráveis para a vinda dos grandes conglomerados turísticos, como 

isenção fiscal, modernização das rodovias e capacitação de mão de obra local. 

 Presenciamos nesse setor a forte presença do Estado como o principal agente de 

intervenção com vistas a fornecer subsídios e infra-estrutura para o grande capital. 

 O Estado passa a construir no território cearense um sistema de objetos e um 

sistema de ações (Santos, 1996), que vão dar suporte a essa política de modernização do 

setor: recuperação e ampliação no Aeroporto Internacional Pinto Martins, construção do 

Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (cinemas, teatros,anfiteatros, planetário, praças de 

alimentação, museus, livrarias, galerias para exposição de artes com padrão internacional, 

etc) sendo apontado pelos especialistas, como sendo um dos melhores e maiores 

equipamentos culturais, voltado para o turismo construído no Brasil nos últimos anos. 

A reestruturação da orla marítima de Fortaleza, a construção e recuperação de 

várias rodovias da costa cearense, dando ênfase, para as rodovias no nosso nascente e 

rodovia do sol poente que cortam praticamente as principais praias do Estado, a urbanização 

de várias praias nos municípios, Camocim, Aracati, Paraipaba, Cascavel, Beberibe, Jijoca de 

jericoacara dentre outros, se constitui em importantes políticas públicas que tem a tentativa 

clara de impulsionar a atividade turística. 

Com todos esses investimentos tem-se atraído grandes cadeias da rede hoteleira 

mundial (principalmente portugueses e espanhóis) na construção de hotéis e resorts em 

algumas praias distantes do litoral cearense, abrindo com isso, caminhos para grandes 

companhias aéreas e marítimas colocarem Fortaleza na rota do turismo mundial, tornando-se 

comum a conexão da cidade com várias outras metrópoles do mundo através de vôos 

charters, que constantemente desembarcam no aeroporto internacional assim como 

inúmeros cruzeiros marítimos que chegam ao Ceará pelo porto do Mucuripe. 

O modelo de turismo adotado no Estado do Ceará tem favorecido a especulação 

imobiliária de imensas reservas naturais, no crescimento substantivo da prostituição infantil, 
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na concentração de terras e de renda na medida a construção das redes de hotéis no litoral 

tem provocado a expulsão de inúmeras comunidades tradicionais como: pescadores, 

marisqueiras e catadores de caranguejos, como também vem provocando incalculáveis 

impactos sócio-ambientais. 

No caso da indústria, como sendo um dos vetores de modernidade, o Estado vem 

adotando nos últimos anos uma agressiva política fiscal, chamando a atenção de empresas 

nacionais e até estrangeiras. Vários municípios do interior cearense já contam com unidades 

de industriais no ramo calçadista e têxtil (Juazeiro do Norte, Sobral, Russas, Iguatu, 

Maranguape, Horizonte, Canindé, Pacajús, dentre outros). 

 O governo isentou as fábricas em até 75% do ICMS por um período de 15 anos. O 

percentual e o tempo de isenção de impostos são determinados pela localização geográfica 

do investimento, ou seja, quanto mais distante de Fortaleza mais ampliam-se o percentual e 

a elasticidade do período de isenção, utiliza-se da justificativa de estar levando investimento 

para o sertão. 

O executivo fornece ainda toda infra-estrutura básica como o terreno, água, energia 

e telefone, chegando em muitos casos a construir galpões das indústrias, bem como o 

recrutamento dos trabalhadores. 

Um outro atrativo para as empresas se instalarem na Estado foi o fato de existir 

grande oferta de mão-de-obra que embora os trabalhadores desempenhem o mesmo 

trabalho da região centro-sul, acabam recebendo salários duas ou três vezes menores. 

 Segundo dos empresários do grupo do Centro Industrial do Ceará (CIC) que 

implementaram essa política de interiorização do desenvolvimento, dizem para os 

questionadores do modelo em curso “para quem não ganhava nada, um salário mínimo é um 

bom salário”. Mas o interesse dessas empresas também estão associados a inexistência no 

interior do Ceará de um movimento sindical tão forte e atuante como nas regiões de origem 

dessa empresas. 

As empresas fizeram a contratação de seus trabalhadores por intermédio de 

cooperativas criadas artificialmente, ou seja, os sindicatos são comandados e articulados 

pelos diretores das empresas. Nesse caso não existe autogestão e liberdade por parte dos 

cooperados, pois todas as decisões não são decididas coletivamente mais sim por um 

pequeno grupo de altos funcionários dessas empresas. 

O emprego gerado no setor industrial tem um custo bastante elevado, que segundo 

relatório do Banco Mundial, cada emprego gerado custa em média R$ 27 mil anuais para o 

Estado em isenções fiscais. Quantia muito alta se comparado a outros setores da economia 

cearense, como por exemplo, a agricultura – maior absorvedora de mão-de-obra, por conta 
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da renúncia fiscal, concessão de infra-estrutura necessária à instalação e o número reduzido 

de postos de trabalho ofertados pelas fábricas, que utilizam tecnologia poupadora de mão de 

obra. 

Para incrementar e fortalecer ainda mais o setor industrial foi construído o novo 

Complexo Portuário e Industrial do Pecém. Na proposta desse complexo portuário e 

industrial, está incluído a vinda de uma siderúrgica e uma refianria de petróleo que fará com 

que o Estado a partir delas, possa montar uma indústria pesada em diversos setores, 

dinamizando dessa forma a produção industrial cearense que até então está direcionada ao 

setor têxtil. 

A agropecuária cearense durante muitos anos baseou-se na pecuária extensiva 

(bovinos, caprinos e ovinos) na agricultura de subsistência (algodão, milho, mandioca), e no 

extrativismo vegetal (castanha de caju, cera de carnaúba etc.). 

O Estado do Ceará, por não apresentar um grande desenvolvimento em técnicas 

agrícolas para a região semi-árida encontrou de certa forma limitações com relação ao 

manuseio das práticas agrícolas modernas. Foi por isso uma das áreas que ficou em 

segundo plano no processo de modernização da agropecuária e com isso ocupou durante 

muito tempo uma posição periférica em relação à produção agrícola moderna 

brasileira.Mesmo com essas fragilidades técnicas, pedológicas e climáticas a baixa 

produtividade da agropecuária cearense não pode ser atribuída a fatores naturais. 

O agronegócio, como sendo um dos três vetores de escolhidos para impulsionar o 

desenvolvimento econômico do Estado, vem recebendo também grandes investimentos, por 

parte do grande capital. 

 A valorização dos vales úmidos do Estado para o desenvolvimento da fruticultura 

irrigada, como também as áreas serranas para o cultivo de flores para exportação e agora 

recentemente, no final dos anos noventa, a carcinicultura criação de camarão em cativeiro 

nas áreas de mangues e na extensão da planície aluvial do baixo curso do Jaguaribe, 

principal rio do Estado. 

Alguns programas do governo já foram efetivados no Ceará, como é o caso o da 

gestão dos recursos hídricos através da Cogerh (Companhia de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos), que vem direcionando políticas de controle das águas, como também 

implementando medidas para uma ruptura na lógica produtiva agrícola para atender a 

demanda dos mercados globalizados. 

A Cogerh vem trabalhando ideologicamente os camponeses no sentido de incutir a 

inviabilidade em se plantar culturas que demandam muita água como é o caso do arroz. Mas 

por outro lado incentiva o Estado entra em grande contradição na medida que incentiva o 
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cultivo de camarão em cativeiro que consome três vezes água a mais do que a rizicultura e 

promove impactos ambientais significativos ao meio ambiente. Isso tudo porque o cultivo de 

arroz não responde à dinâmica do capital moderno, pois além de não ter a possibilidade de 

se agregar valor, tem baixos preços no mercado internacional, todavia torna-se 

desinteressante por parte dos capitalistas investir nessa cultura. 

O Vale do Jaguaribe é composta por 13 municípios e ocupa cerca de 8% do 

território cearense. Conforme dados do IBGE, de 1996 a região possuía 348.178 habitantes 

ou 5,1% da população estadual, sendo que desse total 53% vivendo nas áreas urbanas. 
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A região do baixo Jaguaribe nos últimos anos vem se destacando do restante do território 

cearense, por um intenso processo de inovações técnicas notadamente associadas à 

atividade agropecuária provocando dessa forma mudanças significativas na fisionomia do 

espaço agrário regional. 

O baixo Jaguaribe dentro da lógica da produção globalizada desponta como uma 

região extremamente promissora nessa investida do capital com vistas a inserir o Ceará no 

processo de globalização da produção e do consumo globalizada. Atualmente o tanto o 

Estado quanto o grande capital investem maciçamente através de políticas públicas que 

visam criar condições favoráveis para que o capital possa encontrar bases de sustentação e 

reprodução nesse importante região do Estado. 

Para subsidiar todo o projeto de modernidade no setor agroexportador o Estado 

vem no caso do baixo Jaguaribe pondo em prática a construção de inúmeras materialidades 
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e imaterialidades (Santos, 1996) como: a construção de inúmeras médias barragens, e o 

maior reservatório de água do Nordeste, no caso do Castanhão, que armazenará 6,7 bilhões 

de metros cúbicos de água sendo o referido açude o coração de um grande sistema de 

interligação de bacias hidrográficas, a construção de perímetros públicos de irrigação no 

caso do Tabuleiros de Russas que irrigará uma área em torno de 22.000 ha nos municípios 

de Morada Nova Limoeiro do Norte e Russas além da expansão de outros perímetros como o 

Jaguaribe-Apodi. 

 A fruticultura irrigada nos últimos anos vem ganhando bastante destaque, sendo 

considerada o novo símbolo da modernização agrícola. A estratégia posta em prática tanto 

pelas grandes empresas como pelo Estado é articular o mercado local com o global através 

da produção de frutas, definindo dessa forma, novos padrões de produtividade e 

competitividade dos lugares produtores. Para se ter uma idéia da força do setor a fruticultura 

comercializou só no primeiro semestre de 2004 algo em torno de U$ 5 milhões. 

As inúmeras políticas públicas implementadas pelo Estado nos últimos para 

dinamizar o setor agroexportador vêm surtindo efeito, pois nos últimos anos começaram a se 

instalar grandes empresas do agronegócio na região do baixo Jaguaribe. 

Só da segunda metade dos anos 1990 para cá, um número considerável de médias 

e grandes empresas ligadas ao setor do agronegócio se territorializaram na região, graças à 

ação efetiva do Estado na construção de um ambiente institucional e de infra-estrutura para a 

realização lucrativa de seus negócios no Ceará. 

A instalação da empresa Del Mont Fresh Produce Brasil Ltda, na cidade de Quixeré, 

é um bom exemplo do interesse de grandes empresas nacionais e internacionais no baixo 

Jaguaribe. Esta empresa é, na verdade, parte de um grande conglomerado multinacional do 

ramo alimentício cuja sede está localizada nos Estados Unidos. Esta multinacional fatura por 

ano mais de U$ 3 bilhões, sendo considerada uma das principais companhias de alimentos 

dos Estados Unidos e do mundo. 

Esse novo período de intenso desenvolvimento das forças produtivas, de 

concorrência intensa entre as empresas no mercado mundial, se tornou obrigatórias devido 

ao novo padrão de produtividade, configurado pela combinação de ciência, tecnologia e 

informação. Essa intensa competitividade força os grupos econômicos a buscarem eficácia, 

com objetivos de alcançarem os mercados ditos globais. E para isso promovem 

constantemente uma verdadeira revolução nas relações de trabalho, nas técnicas e nos 

produtos. 

Outro setor que se encontra também em franca expansão na região do baixo 

Jaguaribe atualmente é carcinicultura (criação de camarão em cativeiro), despontando como 
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quinto produto na pauta de exportação do Estado. Responde hoje por uma participação na 

balança comercial na ordem de 10,92%, chegando ao volume de exportação de U$ 36 

milhões, só no primeiro semestre de 2004, segundo dados da Secex (Secretaria de 

Comercio Exterior do Estado do Ceará). 

Considerações Finais 

Quando analisamos o processo de reestruturação produtiva da agropecuária 

cearense fica evidente que a modernização em curso, fundada na empresarialização do 

campo produz efeitos por demais conhecidos por todos nos que estudamos o campo 

brasileiro numa perspectiva crítica. 

 O modelo em tela produz concentração fundiária, intensifica o êxodo rural, implica 

consideravelmente a super exploração da força de trabalho (já que seu principal efeito neste 

setor é a produção do trabalhador assalariado temporário e sazonal que continuará marcado 

pelo excesso de trabalho, insuficiência de renda e precariedade institucional nas relações de 

trabalho). 

No caso da região do semi-árido, o modelo adotado pelo Estado se torna mais 

dramático, pois é articulado com a concentração de água, do aprofundamento das 

desigualdades sociais e, conseqüentemente, da pobreza regional. 

O modelo de desenvolvimento implementado a partir da agricultura moderna no 

campo cearense também vem provocado graves impactos sócio-ambientais, devido ao 

desmatamento de extensas áreas para o cultivo da monocultura já ser identificado, também, 

o desaparecimento de inúmeras espécies da flora e da fauna da região do baixo Jaguaribe. 

A aplicação de pacotes tecnológicos inadequados para climas tropicais trouxe consigo 

um acelerado processo de salinização dos solos bem como a utilização de insumos, 

agrotóxicos e defensivos agrícolas tem uma forte tendência em longo prazo comprometerem 

os recursos hídricos das regiões onde esse processo se intensificou nos últimos anos. 

Concluímos então, que a modernização agropecuária no Ceará ocorre dentro dos 

mesmos mecanismos das oligarquias agrárias regionais, porém com uma nova roupagem, 

seja da dependência das empresas modernas, das políticas de incentivos fiscais, seja dos 

mecanismos de super exploração da força de trabalho expresso nos baixos salários, nas 

precárias condições do ambiente de trabalho, na elevada carga de trabalho extra não 

recompensada adequadamente e do autoritarismo nas relações de trabalho que cerceia 

qualquer movimento a reivindicação de direitos. 

A proposta de redenção do Ceará através dos aportes técnico-científicos não tem 

base de sustentação da forma como está sendo implementada, onde os interesses em 
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questão são, fundamentalmente, de uma elite agrária-industrial, que tenta se reproduzir no 

campo, sob a égide do Estado e do capital internacional, trazendo com isso uma ampliação 

crescente da pobreza e da miséria no espaço agrário cearense. 

O modelo alardeado pela burguesia cearense de uma forma geral é “socialmente 

excludente, tecnicamente inadequado e ambientalmente insustentável” (Elias, 2000, p.21) 

priorizando efetivamente o grande capital, seja ele nacional ou internacional e somente a 

organização dos trabalhadores, dos movimentos sociais pode fazer uma inflexão na busca de 

uma outra sociedade que seja verdadeiramente mais justa e mais humana. 
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