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Introdução: 
 
 

Em meados do século XX, a cidade refletia sua região, como afirmava Georges 
Chabot no livro Les villes. Ainda nos anos de 1970, nas feiras nordestinas encontravam-se 
muitos produtos regionais. Com a globalização, a intensa divisão territorial do trabalho, os 
modernos meios de comunicações e as novas tecnologias articulando os espaços, a cidade 
transforma-se e já não espelha mais o seu entorno. Nesses mercados periódicos, produtos 
estrangeiros convivem com nacionais e locais. Reduz-se a produção regional, pois os 
pequenos agricultores e artesões já não conseguem concorrer em preço e qualidade com a 
agricultura comercial e a indústria. O artesanato é substituído por bens industrializados, o 
couro pelo plástico, o algodão pelo fio sintético, as alpargatas pelas sandálias Havaianas e a 
tapioca pelo pão francês. Na feira de Cascavel (Ceará) temos farinha e feijão da Bahia, 
cachaça paulista, brinquedos chineses, CDs e DVDs piratas, etc.  
 A reestruturação econômica traz, em seu bojo, a fragmentação da produção, com a 
concentração de capitais e poder econômico e a dispersão de fábricas de empresas nacionais 
e multinacionais nos países do hemisfério sul, sobretudo as de bens de consumo. A 
industrialização se faz as expensas da guerra fiscal, que Milton Santos denomina de “guerra 
entre os lugares”.  
 A globalização, a separação dos espaços de produção dos espaços de gestão e as 
inovações tecnológicas no sistema de comunicação reduziram o tempo e a distância, 
alterando as escolhas locacionais de empresas, que não necessitam mais da proximidade da 
matéria prima ou do mercado de consumo. Priorizam-se os incentivos fiscais, a não 
sindicalização e o custo da mão de obra. Municípios cearenses atraíram empreendimentos de 
capital externo alterando a dinâmica social e o modo de vida local. As cidades assumiram 
novos papéis na rede urbana brasileira e o espaço intra-urbano é reestruturado em função das 
demanda dos novos empreendimentos e moradores. 

Ao longo do tempo, a configuração do espaço cearense mudou, mas algumas cidades 
de porte médio como Sobral e Crato mantiveram destacada posição na rede urbana desde o 
período colonial. Juazeiro do Norte é uma exceção, despontando no cenário urbano cearense, 
somente no início do século XX, com o fenômeno religioso de Padre Cícero Romão Batista.  
 Na fase da economia predominantemente agrário-exportadora, a cidade refletia a 
região. A indústria era um prolongamento da agricultura e a dinâmica do terciário também 
estava articulada ao setor primário. As feiras e o comércio distribuíam produtos regionais. 
Uma elite habitava nesses centros, formando os filhos em grandes centros, que retornavam e 
assumiam funções de destaque, e assim davam continuidade à concentração de poder 
econômico e político nas mãos das mesmas famílias. Escolas privadas, leigas e religiosas 
surgiam para atender a estas camadas que se estabeleciam nas cidades, aumentando as 
demandas por serviços e bens de consumo, inclusive de produtos de luxo.  
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 Estudiosos da rede urbana cearense chamam atenção para a competição entre as 
cidades cearenses durante os séculos XVIII e XIX. A primazia de Fortaleza só se inicia em 
meados do século XIX, com a inserção do Ceará na divisão internacional do trabalho, através 
da exportação do algodão. A construção da ferrovia, iniciada em 1870, e chegando ao Cariri, 
em 1926 e a Sobral, em 1950, reforça o comando absoluto da capital em todo o território 
cearense. 
 Na fase de industrialização nacional, com a substituição das importações, ocorreram 
mudanças significativas nas chamadas pequenas e médias cidades. A modernização da 
agricultura e a maior concentração da indústria brasileira no Sudeste levaram à decadência de 
empresas nordestinas, a exemplo da têxtil, e à crise do setor agrícola, aumentando as 
disparidades regionais no país. Apesar de um grande contingente demográfico demandar a 
região mais industrializada do país, Fortaleza apresentou elevado crescimento, exacerbando a 
distância em termos populacionais e econômicos em relação a outras cidades do Ceará. A 
centralidade da capital é reforçada pelas políticas de desenvolvimento regional, iniciadas nos 
anos 1960, com a SUDENE, contribuindo para sua ascensão à metrópole regional. 

Nas cidades médias são sentidos os efeitos desse momento de industrialização e 
integração do mercado nacional. As tradicionais feiras refletem essa realidade, sendo 
invadidas por produtos industrializados do Sudeste, que passam a concorrer com o artesanato 
e os produtos agrícolas locais. Tudo isto facilitado pela melhoria e asfaltamento de rodovias e 
transportes mais rápidos. Com a crise na agricultura e na indústria reduz-se o papel desses 
centros como coletores e beneficiadores da produção regional. Cresce o setor terciário, 
principalmente em função dos empregos diretos no setor público e dos indiretos ligados ao 
comércio e aos serviços que se ampliam. A situação do campo contribui para que as cidades 
médias tornem-se atrativas, intensificando a migração campo-cidade e expandindo a periferia 
urbana, com a formação de favelas e o crescimento do setor informal.  
 
Cidades médias cearenses no contexto da reestruturação produtiva 

 
O final do século XX é caracterizado por grandes transformações na ordem 

mundial, com repercussões significativas no Brasil. A globalização, intensificando as trocas 
materiais e imateriais, e a alta competitividade comercial entre os setores e os lugares 
provocaram mudanças na política, economia e sociedade, imprimindo novas configurações 
espaciais. A nova divisão do trabalho que se estabelece entre os países produtores e 
detentores de tecnologia e os países emergentes, como o Brasil, se materializa nos lugares 
que apresentam peculiaridades, gerando novas territorialidades em função das condições 
locais, culturais, sistema político-administrativo, nível tecnológico e das mais diferentes 
conjugações de fatores. 

O esgotamento do modelo de substituição de exportações, o fim da reserva de 
mercado, a abertura econômica e a reestruturação produtiva no espaço nacional geram 
impactos nas cidades brasileiras. Os centros urbanos nordestinos vivenciam novas formas de 
inserção na ordem econômica contemporânea.  

Nessa etapa, os órgãos de planejamento regional, que atuaram durante várias 
décadas e alavancaram o processo de industrialização, principalmente na Região Nordeste, 
perdem a sua função. Após a extinção da SUDENE, em 2001, depois de um longo processo 
de esvaziamento, mantiveram-se as políticas de incentivos fiscais, visando à atração de 
indústrias, agora centradas nos governos estaduais.  

A reestruturação traz, em seu bojo, a fragmentação da produção, com a 
concentração de capitais e poder econômico, em corolário, a dispersão de fábricas de 
empresas nacionais e multinacionais nos países do hemisfério sul, sobretudo as de bens de 
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consumo. A industrialização se faz às expensas da guerra fiscal, que Santos (1996) denomina 
“guerra entre os lugares”.  

Apesar da transferência de fábricas de outras regiões para o nordeste, motivada 
pela guerra fiscal, os centros de decisões mantiveram-se no sudeste, sul e exterior. Fugindo 
dos conflitos trabalhistas nos grandes centros, o capital industrial encontra, nas cidades 
nordestinas, vantagens que garantem maior acumulação. A mão-de-obra abundante e não 
sindicalizada, os incentivos fiscais, a infra-estrutura e os serviços disponibilizados pelo poder 
público constituem atrativos nas cidades médias.  

Nesse momento, reduz-se a intervenção do governo federal e ocorre maior 
participação dos estados nas ações voltadas para o desenvolvimento econômico, com a 
ascensão, à política, de novos grupos pertencentes às elites locais. Na administração do 
Estado do Ceará, a partir de 1987, dominou o discurso modernizante do governador Tasso 
Jereissati e do grupo de empresários cearenses ligados ao Centro Industrial do Ceará (CIC) e 
à Federação das Indústrias do Ceará (FIEC), que assumiram o comando da política estadual1. 
Araújo (1995) considera que os novos segmentos empresariais urbanos no Ceará estão na 
base da ruptura política vivenciada pela sociedade local a partir da segunda metade dos anos 
1980. 

Em vinte anos, os governantes que se sucederam e que tinham forte influência no 
governo federal, atraíram investimentos públicos e privados para o Ceará e desenvolveram 
uma política econômica centrada em três eixos: indústria, turismo e agronegócio. O discurso 
modernizador, o marketing político, os grandes projetos turísticos, agrícolas, industriais e 
culturais, a implantação de infra-estrutura básica2 e a ousadia política colocaram o estado em 
evidência na mídia nacional.  

É a partir desse período que se consolida o moderno pólo têxtil e de confecções na 
Região Metropolitana de Fortaleza, com forte presença de capitais locais. Diferentemente de 
outros estados da região nordestina, segundo Araújo (1995), a participação de capitais locais 
guarda estreita ligação com a base industrial pré-existente, calcada notadamente nesses 
setores. No Ceará houve uma forte articulação entre os capitais locais e os capitais de fora 
que se dirigiram ao estado na esteira dos benefícios fiscais e financeiros federais.  

 
Este fato se confirma pelos dados da participação de capitalistas locais com 88% 
do capital integralizado pelos acionistas portadores de ações ordinárias nas 
empresas financiadas pela SUDENE. Esse percentual é inferior a 34% nos casos 
de Pernambuco e da Bahia, onde, portanto predomina largamente capital extra-
regional. Nestes estados, a articulação entre capitalistas locais e extra-regionais é 
bem menor [...] (ARAÚJO, 1995, p. 139). 

 
Os municípios cearenses atuaram para atrair empresas, disponibilizando terrenos 

em distritos industriais, com infra-estrutura e serviços. As cidades médias apresentaram mais 
vantagens nessa guerra fiscal, pois além dos incentivos, disponibilizavam meios técnicos 
mais modernos e eficientes, fundamentais para o funcionamento de fábricas que têm o centro 
                                                 
1 Tanto no Cariri como na zona norte, as elites regionais tiveram papel importante na captação de investimentos 
públicos e privados. Nos anos setenta, o Ceará foi governando pelo Coronel Adauto Bezerra (1975-78), 
empresário do setor industrial e financeiro. Além deste, a família Bezerra de Menezes, do Cariri, tem vários 
representantes na política municipal, estadual e federal. O chamado grupo dos coronéis foi substituído por 
empresários ligados ao CIC, comandado por Tasso Jereissati. Em Sobral, a tradicional família Ferreira Gomes, 
aliada a essa liderança, conseguiu dimensão nacional, através de Ciro Ferreira Gomes, ex-deputado estadual, ex-
prefeito de Fortaleza, ex-governador do Ceará, ex-ministro da Fazenda e ex-Ministro da Integração Nacional. O 
município de Sobral foi administrado, por duas vezes, pelo seu irmão Cid Ferreira Gomes, passando por um 
processo de modernização, que levou a cidade a ser apresentada como vitrine pelos políticos cearenses. 
2 Dentre esses projetos destacam-se: Porto do Pecém, Aeroporto Internacional Pinto Martins, METROFOR, 
Projeto SANEAR e rodovias estruturantes. 
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de comando em outros estados e um mercado consumidor nos mais diferentes países. A 
Grendene, empresa com sede no Rio Grande do Sul, tem fábricas de calçados no Ceará, 
situadas na RMF e nas cidades médias de Crato e Sobral. Nesta última, a Grendene gera 
aproximadamente 15 mil empregos. 3 

Os setores calçadista, de ourivesaria e de cerâmica caracterizam o perfil industrial 
do Cariri. Entretanto, a maior expressão cabe à indústria de calçados, que, em 2006 emprega 
6.922 trabalhadores em 110 estabelecimentos. Destes, 99 estão em Juazeiro do Norte, 7 em 
Barbalha e 4 no Crato. Esses empregos diretos estão assim distribuídos: 295, nas sete 
indústrias de Barbalha, 2.457, nas quatro do Crato (Grendene é a maior responsável por este 
montante, com 2.347 empregos) e 4.063, nas 99 indústrias de Juazeiro do Norte. (BESERRA, 
2006.). 

Os dados comprovam o peso da citada indústria de capital externo no setor 
calçadista, responsável por um terço dos empregos no setor. Beserra enfatiza que, no Cariri, 
mais de 300 empresas não estão formalmente registradas. A cidade de Juazeiro conta com a 
maior concentração de micro e pequenas empresas calçadistas do Estado do Ceará, 
constituídas por capitais locais, gerando quase dois terços dos empregos da região no setor. 

Apesar da implantação de filiais de grandes empresas nacionais e internacionais 
no Ceará, principalmente no ramo de calçados, mantém-se, de certo modo, a organização do 
trabalho de modelo fordista, utilizando mão-de-obra intensiva, com plantas que ocupam áreas 
enormes.  

 
O setor terciário e as cidades médias 

 
Não obstante a forte contribuição do setor secundário no PIB das cidades médias, 

o setor terciário ainda comanda a economia local. Cada vez mais se fortalece, já que a 
indústria gera empregos diretos e indiretos, ampliando a massa de consumidores de bens e 
serviços, sobretudo de educação e saúde. Evidencia-se também a expansão dos sistemas 
técnicos, imprescindíveis ao funcionamento da economia urbana.  

Contribui para isso, o papel regional que essas cidades exercem, abrigando 
representações regionais de órgãos públicos estaduais e federais (Banco do Nordeste, 
CREDE, IBGE, SEBRAE), universidades, hospitais e clínicas especializadas. Novos cursos 
de graduação e pós-graduação, públicos e privados, são criados, reforçando a dimensão do 
setor educacional na composição do terciário das cidades médias este apresentando um duplo 
aspecto. O tradicional, com as feiras regionais de produtos agrícolas de subsistência e o 
artesanato, marco da cultura regional, e o mais moderno, no qual estão inseridos os serviços 
mais especializados que se utilizam das redes técnico-informacionais.  

A inserção das cidades cearenses nas redes eletrônicas possibilitou a transferência 
mais rápida de informações, facilitando as transações administrativas, financeiras e 
comerciais através desse sistema de comunicação instantâneo. A implantação de Infovias do 
Desenvolvimento (INDE) interligando os estados brasileiros com a Rede Nacional de 
Pesquisa, financiada pelo CNPq/MCT, teve como meta “implantar mecanismos de difusão 
científica e tecnológica perpassando todos os segmentos, desde universidades e laboratórios 
até pequenas empresas de manufatura ou serviços”. (LIMA, 2005, p. 42). 

A rede interliga “institutos de pesquisas científicas e universidades da capital com 
diversos pontos e “nós” no interior, onde funcionam os Centros Vocacionais Tecnológicos 
(CVTs) e os Centros de Ensino Tecnológicos (CENTECs)” (LIMA, 2005, p. 42). Os 
CENTECs foram implantados primeiramente em três centros urbanos regionais: Sobral, 

                                                 
3 O Ceará concentra um grande número de fábricas de calçados de capital local, nacional e internacional. O 
setor de calçados ocupa o segundo lugar no ranking das exportações cearenses.  
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Juazeiro do Norte e Limoeiro do Norte, vinculados às três universidades estaduais, UVA, 
URCA e FAFIDAM-UECE .  

O impacto dos meios técnico-informacionais, que viabilizam as comunicações de 
longa distância via satélite nas médias cidades, redefinem as relações espaciais. Sposito 
afirma que  

(...) a proximidade e a contigüidade territoriais não são mais as únicas 
determinantes da vida de relações de uma cidade, relativizando, mas não anulando, 
a distância maior dos grandes centros, como uma das determinantes dos papéis a 
serem desempenhados por uma cidade média (SPOSITO, 2001, p. 628). 

 
Trocas de informações agilizam as transações comerciais e repercutem em outros 

setores da economia. Comércio e serviços on-line chegam a essas cidades, competindo com 
setores locais e obrigando-os a se modernizarem. A realização de negócios pelo sistema 
virtual tem conseqüência significativa no espaço. A alteração das relações face a face 
(relações mais diretas) tem reduzido o número dos representantes comerciais e tradicionais 
vendedores nos centros locais e médios. Estes são substituídos por novos profissionais, tais 
como o do marketing ou o divulgador dos produtos, já que os negócios são realizados on line. 
A TELEMAR fecha seus escritórios de representação nas cidades, obrigando o consumidor a 
se comunicar com a empresa por telefone ou via internet. Surgem novos profissionais ligados 
ao ramo do telemarketing. 

O agronegócio dinamiza as cidades pequenas e médias, tanto com a fruticultura 
(Vale do Acaraú, Tabuleiro de Russas, Chapada do Apodi), quanto com a floricultura (Serra 
da Ibiapaba e de Baturité) para exportação, atraindo empresas nacionais e internacionais que 
acompanham a oscilação de preços e as ações nas bolsas de valores. O turismo nacional e 
internacional é outro setor que integra o Ceará nas redes globais, com a oferta de resorts e 
parques aquáticos no litoral do estado.  

As cidades médias cearenses também acompanham a lógica econômica, 
capturando o consumo de outras cidades. Alteram-se os costumes e o modo de vida 
interiorano, com a incorporação de hábitos típicos das grandes cidades. Chegam às cidades 
médias fast food, cyber café, lan house, rede de TV por assinatura, internet banda larga. Os 
sinais dos telefones celulares ampliam-se colocando estes centros em patamar bem diferente 
daquele do período agrário-exportador. 

O comércio e os serviços diversificam-se e especializam-se nas cidades médias, 
em virtude da demanda provocada pela chegada de outro tipo de moradores e de novas 
indústrias, entre as quais as de capitais externos. Ao mesmo tempo, mantém-se ainda parte 
das atividades econômicas tradicionais e os antigos setores industriais (calçados, confecções, 
ferro, ouro), agora utilizando novas tecnologias e formas de organização do trabalho e 
estabelecendo relações comerciais com centros consumidores e fornecedores de matéria-
prima mais distantes.  

Além do setor terciário formal, cresce o trabalho informal em razão das migrações 
que se deram de modo muito rápido para as cidades médias. Estas não ofereceram maiores 
possibilidades de empregos, habitação, infra-estrutura e serviços, gerando os conhecidos e 
discutidos problemas sociais e urbanos, realidade que já vem se configurando há algumas 
décadas. Entretanto, os problemas se avolumaram com o crescimento expressivo das cidades 
médias nas últimas décadas. Lacerda (1988), analisando os centros regionais, chama a 
atenção para o peso da informalidade no espaço urbano nordestino, que produz um mercado 
de trabalho, com o aparecimento de novos tipos de profissionais: biscateiros, vendedores 
ambulantes, feirantes, lavadores e pastoradores de carros e outros trabalhadores de rua.   
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A organização espacial intra-urbana das cidades médias 
 

O espaço intra-urbano das cidades médias alterou-se diante dos novos papéis e 
relações espaciais assumidos, seja com a região, país ou mundo. Apresenta-se, atualmente, 
mais diversificado, com comodidades e atrativos antes disponíveis apenas nos grandes 
centros. Ao mesmo tempo, ampliaram-se as demandas sociais, aguçadas pelo caráter da 
economia que não absorve de modo satisfatório a população migrante. 

O acentuado crescimento populacional deu-se nos mesmos moldes do padrão 
brasileiro, sem oferta suficiente de empregos, equipamentos sociais e infra-estrutura. O 
espaço intra-urbano expande-se com a proliferação de favelas e o aumento da miséria, 
prostituição e violência urbana. O medo passa a fazer parte do cotidiano dos moradores das 
cidades médias, que começam a reivindicar maior aparato de segurança e controle.  

Na paisagem estão as marcas desses novos tempos, com a ampliação da malha 
urbana, verticalização, especulação imobiliária, abertura de loteamentos para a classe média e 
construção de condomínios fechados, além dos conjuntos habitacionais populares. 
Paralelamente, acontecem ocupações e invasões, e casas são edificadas em regime de mutirão 
com apoio financeiro e em parceria com ONGs e/ou poder público.  

O espaço intra-urbano e torna-se mais complexo e segregado com a formação de 
bairros que se diferenciam de acordo com o poder aquisitivo da população. Para atender à 
classe média, são construídos shopping-centers, instalam-se comércio de luxo, revendedoras 
de automóveis (nacionais e importados) e de motos. Essas cidades alojam filiais de cadeias 
regionais e nacionais (Farmácias Pague-Menos, MACAVI, Supermercado Bom Preço, Pão-
de-Açúcar) e algumas franquias (Boticário, Acqua de Fiori, Água de Cheiro). Esta dinâmica 
comercial favorece a permanência de destacados bancos privados e de bancos de 
desenvolvimento, além dos públicos.  

A chegada de novos moradores aumenta a demanda por serviços especializados e 
contribui para a dinamização da economia. Surgem escritórios de advocacia, arquitetura, 
engenharia e de outras categorias de nível superior. Cresce o setor de hotelaria para atender o 
fluxo de pessoas que se dirigem a essas cidades, como representantes de empresas, 
profissionais liberais e trabalhadores da saúde e da educação, que se deslocam semanalmente 
dos grandes centros, permanecendo nelas alguns dias por semana. Há ainda outra demanda, 
de menor freqüência, composta por funcionários públicos, militares, microempresários, entre 
outros. Geralmente, nas proximidades dos hotéis, encontram-se lan houses e cyber cafés para 
atender às necessidades dessa população flutuante. 

Os sistemas técnico-informacionais permitem a articulação direta das cidades 
médias com empresas e centros nacionais e internacionais sem passar pela intermediação de 
Fortaleza e de outros grandes centros da rede urbana regional. Embora o papel da capital seja 
reforçado, os centros médios se articulam cada vez mais com o exterior. Cabe perguntar: com 
a inserção nas redes informacionais, que alterações ocorreram nas cidades médias? Como, na 
contemporaneidade, se estabelecem as relações com a metrópole-Fortaleza? Quais os 
indicativos que as configuram como cidades médias na rede urbana brasileira? O que elas 
têm em comum com outras cidades médias? 

 
 

Considerações finais 
 

As cidades médias passam por transformações significativas no contexto atual. A 
destacada posição na rede urbana cearense vem desde o período colonial, à exceção de 
Juazeiro do Norte, que desponta no cenário urbano cearense somente no início do século XX.  
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Na primeira fase, predominantemente agrário-exportadora, a cidade reflete a 
região. A indústria é um prolongamento da agricultura e a dinâmica do setor terciário 
também está articulada ao primário. As feiras e o comércio vendem produtos regionais. A 
elite e as classes médias moram nessas cidades e os filhos formam-se nos grandes centros, 
retornando e assumindo funções de destaque, reproduzindo, assim, ou dando continuidade, à 
concentração de poder econômico e político nas mãos das mesmas famílias. Escolas públicas 
e privadas, leigas e religiosas surgem para atender a essas camadas que se estabelecem nas 
cidades, aumentando as demandas por serviços e bens de consumo, inclusive de produtos de 
luxo.  

Durante os séculos XVIII e XIX, estudiosos da rede urbana cearense chamam a 
atenção para a competição entre as cidades. A primazia da capital só se inicia em meados do 
século XIX, com a inserção do Ceará na divisão internacional do trabalho, através da 
exportação do algodão. A construção da ferrovia, iniciada em 1870, e chegando ao Cariri em 
1926 e, a Sobral, em 1950, reforça o comando absoluto de Fortaleza em todo o território 
cearense. 

Na fase de industrialização nacional, ocorrem mudanças significativas nas 
chamadas cidades médias. A modernização da agricultura e a maior concentração do 
crescimento industrial brasileiro no sudeste levam à decadência das indústrias nordestinas, a 
exemplo da têxtil, e à crise do setor agrícola, aumentando as disparidades regionais no país. 
Apesar de um grande contingente demográfico migrar para a região mais industrializada do 
país, Fortaleza apresenta elevado crescimento, exacerbando a distância em termos 
populacionais e econômicos em relação a outras cidades do Ceará. A centralidade de 
Fortaleza é reforçada pelas políticas de desenvolvimento regional, iniciadas nos anos 1960, 
com a SUDENE, contribuindo para a ascensão de Fortaleza a metrópole regional. 

Nas cidades médias são sentidos os efeitos desse momento de industrialização e 
integração do mercado nacional. As tradicionais feiras refletem essa realidade, sendo 
invadidas por produtos industrializados do sudeste, que passam a competir com o artesanato 
e os produtos agrícolas locais. Tudo isso facilitado pela melhoria e asfaltamento de rodovias 
e transportes mais rápidos. Com a crise na agricultura e na indústria, reduz-se o papel desses 
centros como coletores e beneficiadores da produção regional. Cresce o setor terciário, 
principalmente em função dos empregos diretos no setor público e dos indiretos ligados ao 
comércio e aos serviços que se ampliam. A situação do campo contribui para que as cidades 
médias tornem-se atrativas, intensificando a migração campo-cidade e expandindo a periferia 
urbana, com a formação de favelas e o crescimento do setor informal.  

Na terceira fase, com a reestruturação produtiva, as cidades cearenses estão mais 
articuladas em uma ampla rede. Atraíram fábricas de empresas nacionais e multinacionais, 
ampliando e diversificando os fluxos de pessoas, produtos e informações. O setor terciário 
continua sendo o grande gerador de empregos, agora reforçado com a instalação de 
equipamentos industriais e da agroindústria, em algumas áreas selecionadas. Os problemas 
socioambientais e a violência urbana atingem com mais intensidade essas cidades. 

Apesar de todas estas transformações não diminuiu a importância de Fortaleza no 
território cearense, haja vista a grande concentração de equipamentos e serviços 
especializados na capital. Com a metropolização, a rede urbana torna-se cada vez mais 
macrocefálica. As ligações com Fortaleza ampliam-se consideravelmente, o que pode ser 
comprovado pelo número de ônibus de passageiros que saem diariamente desses centros 
regionais para a capital. Atualmente, o aeroporto Pinto Martins internacionaliza-se, e é 
construído um novo porto no Pecém, em São Gonçalo do Amarante, para atender às 
demandas dos três grandes setores da economia cearense: turismo, indústria e agronegócio.  

A Região Metropolitana de Fortaleza registrou, em 2000, uma população de quase 
três milhões de habitantes, aproximadamente 40% da população total do estado (7.430.661 
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habitantes). Em Fortaleza residiam 2.141.402 habitantes, ou seja, 71,75% da população da 
RMF.  

Apesar da tendência à dispersão da população e das atividades econômicas na 
região metropolitana, a capital cearense concentrava 28,4 % da população do Estado, sendo 
responsável por 72% da composição total do emprego e por 76,60 % da arrecadação do 
ICMS no Ceará, em 1996. A participação da renda interna de Fortaleza em relação ao Estado 
foi de 63,50 % em 1991, o que também evidenciava a elevada concentração da atividade 
econômica. (IPLAM, 1998).  

Não há duvida que a centralidade de Fortaleza configure no Ceará uma rede 
urbana caracterizada pelo comando da metrópole, pequeno número de cidades de porte 
médio e predomínio de centros locais, apresentando pouca complexidade. Nesse contexto, 
Sobral, Juazeiro do Norte e Crato, pólos regionais, têm seu papel reforçado como pólos 
comerciais, prestadores de serviços e agora também industriais. Embora a centralidade da 
capital tenha se intensificado, a distância de Fortaleza (250 e 600 km respectivamente) 
garante certa autonomia a essas cidades. Além disto, uma conjugação de fatores pode 
explicar a força desses centros, como o papel político das elites locais, que carreiam mais 
recursos, à presença do capital social e da infra-estrutura e serviços.  

Em sociedades marcadas pelo eclipsamento da tradição, novas formas territoriais 
surgem das entranhas de antigas, numa dialética de conservação e transformação em nova 
estrutura. Assim vem se passando com as configurações espaciais da sociedade cearense.  O 
sociólogo Anthony Giddens chama atenção para o que designa como “um mundo em 
descontrole” onde as sociedades estariam sujeitas a riscos de toda ordem, tornando-se 
imprescindível a necessidade de refletirmos sobre as novas situações sociais, já que não 
podemos mais escapar a responsabilidade pelo destino que construiremos. 
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