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A PRODUÇÃO DOS ESPAÇOS METROPOLITANOS: O MUNICÍPIO DE 
MARANGUAPE E SUAS DINÂMICAS RECENTES – CEARA – BRASIL

Maranguape, enquanto município da Região Metropolitana de Fortaleza, apresenta um 
crescimento populacional urbano superior ao rural e um movimento diário de pessoas, mercadorias 
e informações, expressando não somente uma dinâmica interna, mas uma interdependência 
relacionada ao centro da metrópole e aos municípios próximos, como Maracanaú e Pacatuba. Cabe, 
ainda, ressaltar as relações de Maranguape com o restante do país e até mesmo com o mundo
intensificadas principalmente por conta do novo contexto de reestruturação produtiva do espaço 
cearense, notadamente com as novas formas de produção e consumo.

Em 2000, o município contava com uma população de 88.135 habitantes, sendo que 
desse total 75% residiam nas áreas urbanas do município, ou seja, na sede e nas vilas distritais. Na 
RMF apresenta-se como um dos municípios mais populosos, ocupando o quarto lugar1, porém com 
uma das menores taxas de crescimento anual (2,32%), no período intercensitário de 1991 a 2000. 
Podemos verificar o desempenho da população urbana e rural do município nas décadas de 1970 a
2000, embora a perda significativa da população total, rural e urbana em decorrência do 
desmembramento do distrito de Maracanaú, em 1983. Entretanto, em 2000, o crescimento 
populacional de Maranguape foi expressivo, evidenciando-se uma retomada deste, equiparando-se 
aos dados registrados na década de 1980.

Mesmo considerando a condição de espaço metropolitano e o seu desenvolvimento 
econômico recente, atrelado à reestruturação produtiva que imprime novas formas à Região 
Metropolitana de Fortaleza, a cidade manteve uma centralidade que ainda é destaque no contexto 
municipal e intermunicipal. A sede exerce influência sobre seus distritos, e algumas cidades mais 
próximas, estejam elas localizadas na RMF, ou pertencentes ao Maciço de Baturité e ao Sertão 
Central. 

Até os anos de 1970, Maranguape mantinha-se como município predominantemente 
rural, com 60% de sua população vivendo no campo. Mesmo com a inversão desse quadro, trinta 
anos depois, ou seja, a população urbana perfazendo 75% em 2000, o município convive ainda com 
traços de uma ruralidade evidenciados na paisagem, no estilo e padrão de vida dos moradores, o que 
o torna, de certo modo, peculiar ao apresentar uma forte intercessão entre uma realidade urbana e 
características tipicamente rurais.

Não obstante, constata-se que as atividades primárias têm-se reduzido nos espaços 
metropolitanos, embora esta questão não seja nosso objeto de estudo, verificamos, ainda, a 
permanência de espaços ocupados com a agricultura de subsistência, onde são cultivados feijão, 
milho e banana, especialmente na serra. 

O destaque maior tem sido para a pecuária, sobretudo a avicultura. Esta atividade 
permanece na realidade do município, onde identificamos a presença de granjas localizadas, em sua 
maioria, ao longo da CE - 065. Elias (1999) já destacava a competitividade e a produtividade do 
setor da avicultura na Região Metropolitana de Fortaleza. Conforme a autora, “praticamente todos 
os municípios do Estado do Ceará mantêm criação de galinhas, mas 56,21% do efetivo de 
7.889.834 cabeças estavam concentrados em dez municípios2 da Região Metropolitana” (Op. cit, 
p.53). Entre os municípios citados figura Maranguape que apresentou em 2003 (Ipece) um PIB 
agropecuário de 4,5%, conforme podemos verificar na figura 01.

No que tange aos setores econômicos convêm destacar, na figura 01, o maior peso da 
indústria, com 52,1%, seguido do setor de serviços com 43,4% do PIB, em 2003. A indústria 
assume a maior taxa do PIB diante das demais atividades do município, apresentando inclusive 
taxas superiores às alcançadas pelo Estado neste setor que foi de 37,3% no mesmo ano.

                                                
1 Os municípios mais populosos da RMF são: Fortaleza (1.768.637 hab.), Caucaia (165.099 hab.) e 
Maracanaú (157.151 hab.). (IBGE – 2000).
2 Os municípios pertencentes à RMF que se destacaram no setor da avicultura foram: Aquiraz, Caucaia, 
Eusébio, Fortaleza, Horizonte, Maranguape e Pacajús. “Esse mesmo conjunto de municípios se destaca na 
criação de galos, frangos e pintos, assim como na produção de ovos”. (ELIAS, 1999, p.53)
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           Figura 01– Participação dos setores de atividades no Produto 

  Interno Bruto de Maranguape – PIB (1999 – 2003)
           Fonte: Ceará em números 2005 – Ipece.

Em Maranguape, o setor terciário é representado, em grande parte, pelos serviços 
públicos (educação e saúde) e comércio varejista. Convém destacar que a população do município 
busca cotidianamente os serviços oferecidos pela metrópole de Fortaleza, onde percebemos o 
destino dos ônibus que partem de Maranguape em direção ao centro da capital. A busca por
serviços de educação e saúde, comércio e lazer como: cinema e praias é algo comum, mesmo 
porque Fortaleza se destaca na diversidade dos serviços e do comércio, obtendo no ano de 2003 um 
PIB de 63,3% neste setor, enquanto o estado do Ceará no mesmo ano registrava 56,1%. 

O setor industrial de Maranguape tornou-se bastante expressivo nos últimos anos, haja 
vista todo o conjunto de políticas destinadas ao fomento desta atividade. O município configura, 
atualmente, uma realidade mais próxima do padrão encontrado nas regiões metropolitanas 
brasileiras em geral, e nordestinas em particular, onde a indústria tem tido peso significativo na 
organização espacial metropolitana.

Com a indústria, Maranguape passa a incorporar novas dinâmicas em seu território, 
provocadas pela criação de empregos, desencadeamento de novos fluxos (pessoas e mercadorias) 
com alterações no espaço urbano e surgimento de novas espacialidades.

Um outro aspecto que chama a atenção quando analisamos o município de Maranguape 
é quanto à sua divisão distrital. É um dos municípios pertencentes à Região Nordeste que apresenta 
o maior número de distritos, destacando-se também por ser o que tem o maior número de distritos 
no estado do Ceará. Atualmente, o município é composto pela cidade de Maranguape (distrito-sede) 
e mais 16 (dezessseis) vilas distritais: Sapupara, Penedo, Ladeira Grande, Lajes, Umarizeiras, 
Jubaia, Cachoeira, Papara, Tanques, Amanari, Manuel Guedes, Vertente do Lajedo, São João do 
Amanari, Antônio Marques, Itapebussu e Lagoa do Juvenal. (Cf. Figura 3, localização).

Muitas destas vilas distritais não passam de pequenos arruamentos em meio aos poucos 
estabelecimentos agrícolas sendo que os distritos que bordejam a CE – 065, rodovia que atravessa o 
município em toda a sua porção Norte – Sul, registram densidades populacionais mais elevadas. 
Apresentam, também, maior diversidade funcional relacionada à presença de equipamentos, como: 
pequenos comércios, escolas, posto médico, igrejas, espaços de entretenimento (clubes de forró e 
balneários) e maior acessibilidade aos meios de transporte, o que vem ressaltar a importância do 
corredor representado pela CE-065 na dinâmica dos distritos.

Embora alguns distritos se destaquem, é notória a diferença entre estes e a sede, cidade 
de Maranguape. A supremacia da sede é reforçada pela maior concentração das atividades 
comerciais não diferindo da lógica das demais cidades cearenses, quer sejam pequenas ou médias. 
A sede se configura, assim, como o centro mais consolidado em termos de estrutura urbana.

Com a maior aglomeração populacional, é evidente a concentração do comércio, dos 
equipamentos de serviços e das funções urbanas. Contudo o que chama mais atenção é a presença 
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das indústrias - implantadas mais recentemente - que se localizam em meio aos bairros densamente 
ocupados, passando a compor a paisagem urbana de Maranguape.

A população do distrito-sede, de acordo com os dados do IBGE, totalizava 43.840 
habitantes em 2000, chegando a 50% da população total. A sede atrai pessoas não só dos demais 
distritos, mas também de municípios do Sertão Central. Em abril de 2006, indagamos sobre a 
naturalidade dos trabalhadores das indústrias localizadas na sede. As respostas revelaram que 
muitos destes, que são atuais moradores do município, nasceram no interior do Estado, sendo a 
maioria procedente de municípios do Sertão Central. Isto revela, de um lado, a atração de 
Maranguape em relação aos municípios sertanejos mais próximos e, de outro, uma alteração na 
lógica do trabalho presumindo-se que estes operários da indústria trabalhavam anteriormente na 
agropecuária ou são filhos de trabalhadores rurais.

Outros municípios mais distantes, como Acaraú e Itapajé, também foram mencionados. 
Os entrevistados alegaram que a procura pelo município de Maranguape foi motivada pela busca 
por melhores condições de vida. Não afirmaram especificamente como atração o trabalho na 
indústria, mas a necessidade de emprego e de uma mudança na difícil realidade que enfrentavam no 
interior cearense.

Um elemento importante que aparece nas entrevistas sobre a escolha de Maranguape 
por esses trabalhadores, diz respeito a sua proximidade com Fortaleza. Presume-se diante desta 
alegativa a concepção de uma prosperidade e oportunidade de mudança de vida que a metrópole 
desperta no imaginário dos migrantes cearenses.

Parte da população que vive nas vilas distritais trabalham nas indústrias localizadas na 
sede. Mesmo assim, enfatizamos que, para essas questões, caberia uma pesquisa mais aprofundada 
sobre a relação moradia/trabalho, o que não constitui objeto específico de nosso estudo.

A tabela 01 registra a população total, rural e urbana dos distritos de Maranguape. Os 
distritos mais populosos são: Sapupara, que se localiza bastante próximo à sede; Itapebussu, 
Amanari, Jubaia e Penedo, todos eles apresentando mais de mil habitantes. 

Tabela – 01
Maranguape - População por Distritos

Distritos Urbana Rural Total
Maranguape (sede) 43.840 1.828 45.668
Amanari 2.867 2.106 4.973
Antonio Marques 264 915 1.179
Cachoeira 456 863 1.319
Itapebussu 3.303 921 4.224
Jubaia 1.219 910 2.129
Ladeira Grande 298 1.879 2.177
Lages 987 1.020 2.007
Lagoa do Juvenal 980 669 1.649
Manoel Guedes 844 1.164 2.008
Papara 566 3.193 3.759
Penedo 1.132 2.705 3.837
Sapupara 5.478 763 6.241
São João do Amanari 1.696 218 1.914
Tanques 561 2.388 2.949
Umarizeiras 692 958 1.650
Vertentes do Lagedo 85 367 452
Total 65.268 22.867 88.135

Fonte: IBGE, 2000
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Quanto à distribuição da população rural e urbana observa-se que esta última se 
concentra nas pequenas vilas distritais, cujo dinamismo é reflexo da sede e também de Fortaleza. 
Mesmo os mais distantes, como o distrito de Itapebussu, que dista 45 km da sede municipal, 
mantêm uma relação bastante estreita com a metrópole, dispondo, inclusive, de uma linha de ônibus 
(Itapebussu – Fortaleza – Itapebussu) realizando viagens cotidianas com o seu ponto final no centro 
de Fortaleza, sendo a empresa responsável pela linha, originária do próprio lugar.

Os fluxos mais intensos dessa linha de ônibus são aqueles realizados semanalmente, ou 
seja, nas segundas-feiras pela manhã com destino à Fortaleza e, nas sextas-feiras à tarde e também 
aos sábados pela manhã com destino a Itapebussu. Essa freqüência atípica é explicada pelo alto 
custo da passagem R$ 6,60 (dados de abril de 2006), o que dificulta as idas e vindas diárias. Muitos 
maranguapenses3 desse distrito passam a semana em Fortaleza, hospedando-se na casa de parentes 
e/ou amigos tendo por motivos estudo, trabalho, além de outros. 

No que se refere ao desempenho econômico dos distritos, observa-se mais uma vez o 
peso do distrito-sede quanto à arrecadação urbana. Conforme dados fornecidos pelo representante 
da Secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – Semade, apenas quatro dos dezessete 
distritos contribuem na arrecadação do imposto sobre serviços urbanos: Maranguape (sede), 
Sapupara, Amanari e Jubaia. 

Mesmo o distrito de Itapebussu, com uma população urbana de 3.303 habitantes, não 
está incluído entre os que contribuem nas arrecadações. Explica o secretário que a distância da sede 
converte-se em uma maior dificuldade no monitoramento e controle na arrecadação de impostos.

A sede urbana compõe-se de quinze bairros, sendo que a maior concentração 
demográfica ocorre na porção Norte e Sul da cidade, compreendendo os bairros de Novo 
Maranguape e Santos Dumont. É nesse sentido também que a cidade cresce, incorporando cada vez 
mais novos espaços. Já na zona Oeste e Leste a paisagem é ainda marcada pela presença de sítios e 
segundas residências localizadas no sopé da serra, como também antigas fazendas, muitas delas 
abandonadas, margeando a área periférica central.

O centro da cidade é também centro histórico, fato comumente observado no padrão 
urbano da maioria das cidades, onde se sobressaem na paisagem as edificações antigas que foram 
recuperadas e tombadas como patrimônio público e que se misturam às novas plantas industriais. 
Esses monumentos guardam vestígios de um passado, principalmente por ter a cidade de 
Maranguape abrigado a “pequena nobreza dos cafezais” que ostentava suas riquezas através da 
arquitetura e da construção de suntuosas moradias. (CARNEIRO, 2002).

O centro é o núcleo para onde convergem as atividades do município, no qual 
encontramos os prédios da administração municipal, escolas públicas e privadas; estabelecimentos 
comerciais; de prestação de serviços e também de lazer. Como salientamos anteriormente, pequenas 
e grandes indústrias foram instaladas no centro, e nos bairros adjacentes, diferentemente de outros 
municípios metropolitanos como Caucaia que adotou em seu planejamento urbano a criação de 
distritos industriais e de Horizonte e Pacajus, cujas plantas industriais instalaram-se no corredor 
constituído pela BR-116.  

A morfologia urbana acaba sendo delineada por um elemento norteador de grande 
relevância, a CE-065, comprovando a importância desse corredor no direcionamento e crescimento 
físico da cidade e, portanto, induzindo transformações no restante do município.

Vale ressaltar que Maranguape funciona como um entreposto rodoviário, uma vez que 
muitas das linhas de ônibus procedentes dos municípios serranos e do Sertão Central realizam 
paradas na cidade, tendo como ponto principal a rodoviária local. Esse fato contribui para tornar os 

                                                
3 Em conversa mantida com os funcionários da empresa Itapebussu, em abril de 2006, foi-nos informado 
que uma grande parcela dessa população do distrito que busca trabalho em Fortaleza, ao se disponibilizar 
nos postos de trabalho se identifica através do endereço de parentes e amigos que residem em Fortaleza, 
negligenciando seus endereços verdadeiros. Essa atitude se justifica pelo fato de muitas empresas 
localizadas em Fortaleza não empregarem a população que mora distante para não incorrerem em mais 
encargos com os custos do transporte, uma vez que esse trajeto cobra um dos preços de passagens mais 
caros da Região Metropolitana de Fortaleza.
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fluxos rodoviários mais intensos, havendo mesmo no município uma peculiaridade bastante 
interessante que é a presença, ainda, de antigas caminhonetes da marca Rural Willys4 que realizam 
viagens regulares entre o distrito de Sapupara - mais precisamente a localidade de Tabatinga, e a 
sede urbana.

Paralelamente ao impacto provocado pelo setor produtivo, representado pela indústria, o 
município mantém, ao mesmo tempo, práticas espaciais calcadas na centralidade exercida pela sede 
e uma interdependência dos distritos para com esta, configurada, ainda, pelos moldes das relações 
campo/cidade. Maranguape (sede) exerce uma notória centralidade urbana que ultrapassa inclusive 
seus limites municipais. 

De acordo com Spósito “a centralidade diz respeito aos ”fluxos, a fluidez”, (...) “é a 
expressão da dinâmica de definição/redefinição das áreas centrais e dos fluxos no interior da 
cidade” (1996, p.120). Exemplo disso são algumas linhas de ônibus intra-municipais que partem 
dos demais distritos, passando pelos bairros mais distantes da sede que têm como ponto de encontro 
o centro da cidade. Podemos ainda acrescentar que essa fluidez transcende o município, ao 
verificarmos o movimento de ônibus intermunicipais provenientes do Sertão Central e das zonas 
serranas que têm como destino o município de Fortaleza, porém passando pelo distrito-sede de
Maranguape. 

A população destas áreas busca, em Maranguape, variados serviços (bancários, 
educacionais, de saúde e de lazer), como também vem atraída pelo comércio. Entretanto são, 
sobretudo, os bancos - existem 3 agências em Maranguape - que atraem pessoas, principalmente dos 
demais distritos, uma vez  que nenhum deles dispõe deste equipamento.

Para entendermos com maior clareza as transformações ocorridas nas últimas décadas 
na realidade do município, e até mesmo a partir de sua inserção na RMF, torna-se necessário 
recorrer ao processo histórico de formação e organização sócio-espacial para elucidar a 
conformação atual do território maranguapense.

1.1 Condicionantes naturais e formação sócio-espacial

1.1.1 Componentes naturais e estratégias espaciais

O município metropolitano de Maranguape5 apresenta algumas peculiaridades que não 
chegam a ser os pontos centrais do nosso trabalho, mas que, levando em conta o processo histórico 
de ocupação e produção do espaço, são importantes no entendimento das dinâmicas atuais. 

O processo de ocupação de Maranguape se deu em estreita relação com as condições 
naturais, ou seja, por estar compreendido no domínio natural das serras úmidas do Ceará. Souza 
chama atenção para não nos deixarmos cair no determinismo, uma vez que as condições naturais 
são muito mais condicionantes do que determinantes. Nessa compreensão, o autor afirma que “a 
disponibilidade dos recursos naturais renováveis de um território representa (...) fator condicionante 
para as atividades econômicas” (SOUZA, 1983, p.06).

                                                
4 Esse tipo de veículo foi muito popular no Brasil durante as décadas de 60 e 70, vindo a ser substituído 
posteriormente por automóveis mais modernos. Porém, ainda hoje permanece no município como meio de 
transporte bastante utilizado pela população. Tal fato denota a permanência de uma tradição que 
evidentemente tende a desaparecer, basta ver o estado precário desses veículos que circulam no município 
com o consentimento da prefeitura.
5 Maranguape localiza-se a nordeste do Estado do Ceará na zona fisiográfica do Maciço da Serra de 
Baturité, entre as seguintes coordenadas geográficas: 3º 53´24”. de latitude sul e 38º 41´10” de longitude 
oeste chegando a 68,57m de altitude acima do nível do mar. Tem como limites territoriais ao Norte: Caucaia 
e Maracanaú; ao Sul: Palmácia, Guaiúba e Caridade; ao Leste: Pacatuba, Maracanaú e Guaiúba; e ao 
Oeste: Caridade e Pentecoste. Abrangendo uma área total de 654,80 km² é um dos maiores municípios da 
RMF e está dividido em 17 distritos. A sede possui como via principal de ligação com a cidade de Fortaleza 
a CE – 065, antiga rodovia Maranguape que corta todo o município até Caridade encontrando-se com a BR-
020. A distância do centro de Maranguape para o de Fortaleza é de 29 km.
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Considerando-se a Região Metropolitana de Fortaleza como um todo, pode-se observar 
a presença de duas unidades geoambientais bem diversificadas: a zona litorânea e a depressão 
sertaneja, com seus maciços residuais. A primeira das unidades citadas é denominada de zona 
litorânea cearense6, com uma extensão de 573 km. A segunda, a depressão sertaneja, inclui as serras 
úmidas onde se localizam parte dos municípios de Maranguape, com a serra homônima que atinge 
920m de altitude e também de Pacatuba, com a serra de Aratanha com 780m. 

Nos demais municípios, essa unidade se expressa pela existência dos maciços de menor 
porte e representatividade constituindo as “serras secas” que apresentam características físicas e 
ecológicas semelhantes às áreas relativamente planas das “depressões sertanejas” com baixos 
índices pluviométricos.

A Região Metropolitana de Fortaleza é composta por municípios localizados na zona 
litorânea e municípios que estão, conforme a compartimentação geoambiental, situados na 
depressão sertaneja. Convém destacar as diferenças entre esses municípios metropolitanos no que 
concerne não somente às características naturais, mas ao processo de ocupação e de organização do 
espaço. 

Enquanto os municípios litorâneos inserem-se no processo de metropolização, 
principalmente a partir da lógica da expansão da atividade de lazer e de turismo, municípios como 
Maranguape e Pacatuba apresentam lógicas diferenciadas de inserção. Isso não significa dizer que 
esses municípios não apontem potencialidades naturais que os tornem espaços produzidos por e 
para as atividades turísticas, mas o que queremos destacar é o fato de seus territórios terem sido 
mais marcados, nos últimos anos, por arranjos espaciais produtivos decorrentes da industrialização.

Quanto ao uso e ocupação do território correspondente a RMF, convém destacar que a 
zona litorânea foi bastante transformada nas últimas décadas, tendo como grandes indutores dessa 
transformação os investimentos turísticos, tanto governamentais quanto privados. Estes permitiram 
a intensificação do uso dos espaços litorâneos, desencadeando uma grande especulação imobiliária 
que ocasionou, assim, uma nítida degradação ambiental. Tal processo se iniciou em Fortaleza e 
posteriormente nos municípios metropolitanos que possuem seus territórios nessa unidade natural, 
como: Aquiraz, Eusébio, Caucaia e São Gonçalo do Amarante sendo que, neste último, foi 
construído o porto do Pecém.

No que se refere às condições naturais, Maranguape apresenta em seu espaço a 
convivência de duas unidades geoambientais bastante distintas: a depressão sertaneja, paisagem 
muito presente no semi-árido nordestino, em geral, e cearense em particular, cujo domínio 
representa cerca de 82% da área do município, e a serra de Maranguape, coberta por floresta úmida, 
fontes e cascatas que evidenciam resquícios de vegetação típica da Mata Atlântica – unidade 
morfoclimática que hoje se encontra em processo de extinção no Brasil. 

Cada ambiente oferece peculiaridades, e por que não dizer processos históricos de 
desenvolvimento econômico próprios. A organização do espaço se desenha através das diferentes 
paisagens e temporalidades, que proporcionam uma dimensão e uma complexidade distintas à cada 
porção do território maranguapense.

De acordo com Souza (1989), as serras cristalinas ou maciços residuais se apresentam 
como verdadeiros pontilhados frente à imensa vastidão semi-árida. Para este autor, funcionam como 
“ilhas de umidade” no domínio morfoclimático das caatingas, daí essas serras serem consideradas 
feições de exceção no semi-árido cearens.

A conformação das condições naturais propiciou um uso diferenciando do solo agrícola 
com a produção do café e da fruticultura nas áreas mais úmidas presentes nos sopés das serras e do 
algodão na porção sertaneja do município. Entendemos nesse sentido que “o espaço apresenta, 
assim, a sobreposição dos resultados dos processos naturais e sociais que coexistem na 
contemporaneidade” (MORAES & COSTA, 1999, p.133)

                                                
6 De acordo com Souza (1989) tal unidade é constituída por sedimentos recentes de idades terciária e 
quaternária, apresentando uma topografia quase plana, com leves declives direcionados do interior para o 
litoral.
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A paisagem formada pela serra de Maranguape e pelas serras de Aratanha, Pelada e do 
Lajedo, também integrantes da região do Maciço de Baturité, entram em contraste com a paisagem 
sertaneja, composta pelas colinas e serrotes revestidos pela caatinga arbustiva densa e por matas 
secas. Esses ambientes configuram uma rica diversidade ao Estado do Ceará. 

A serra de Maranguape apresenta especificidade por estar próxima do litoral, 
apresentando assim maior umidade, sendo recoberta pela mata plúvio-nebular ou mata úmida em 
seu topo, formando os chamados “brejos” de cimeira. Já no sopé, se observa uma mata seca que vai 
ocupando as superfícies mais baixas evidenciando uma vegetação de transição que dispõe em seu 
entorno a caatinga.

A intensa umidade favorece o desenvolvimento de solos espessos, que sustentam uma 
cobertura vegetal de grande porte, tendo como predominância nessas porções do relevo os solos 
podzólicos vermelho-amarelos, com fertilidade natural média. Nas áreas de maior declive ocorrem 
os solos litólicos que já possuem menor fertilidade como também os afloramentos de rochas. 
Quanto às áreas relativamente planas depositam-se sedimentos tércio-quaternários que são bastante 
utilizados para a produção agrícola. (SALES, 1993).

Apesar da serra contribuir para a amenização do clima, a manutenção de florestas e 
animais, e para a produção agrícola, esses espaços apresentam fortes limitações e instabilidades por 
conta da disposição do relevo, que se apresenta com declives bastante acentuados, bem como pela 
impermeabilidade de seus solos, ocasionando nessas áreas constantes deslizamentos, principalmente 
após o uso e ocupação intensos, através do desmatamento da vegetação primitiva e o cultivo de 
plantações inadequadas. (ARRUDA, 2001).

1.1.2 Apropriação e organização do espaço: a agricultura, as primeiras unidades fabris e a 
formação do espaço urbano

Maranguape teve participação importante no processo de inserção do Ceará na 
economia nacional, despontando com a emergência da atividade agrícola exportadora ainda na 
capitania do Ceará. 

O território cearense é conhecido historicamente como a área que, desde o início de sua 
colonização, não se enquadrou nos interesses mercantilistas da metrópole devido, segundo 
alegativas, as suas condições ambientais adversas. Isso porque estas não propiciavam o plantio da 
cana-de-açúcar, produto que era de grande interesse para os portugueses naquele momento 
histórico. 

De acordo com Oliveira: 

O território cearense participa da economia nacional através da expansão da 
pecuária e da criação de vilas no sertão. A agricultura aparece de início 
como uma atividade complementar à pecuária, ocupando pequenas áreas 
tendo em vista a finalidade de abastecer a população dos currais. As áreas 
agricultáveis correspondiam, geralmente, às várzeas dos rios, lagoas secas e 
serras úmidas, ou seja, onde os solos eram mais espessos. (2001, p. 81)

As serras úmidas do Ceará foram privilegiadas por suas condições favoráveis à 
exploração agrícola por apresentarem características, tais como: solos férteis, temperaturas amenas, 
água abundante e espessa cobertura vegetal. Mas o interesse por essas áreas não se deu inicialmente 
pela agricultura. 

Apesar da serra de Maranguape se encontrar atualmente dividida entre três municípios: 
Maranguape, Maracanaú e Caucaia, torna-se interessante entendermos porque sua ocupação inicial 
se deu na depressão intermontana, mais especificamente no vale que se desenvolve entre a vertente 
ocidental da serra de Aratanha e a vertente oriental da serra de Maranguape (ARRUDA, 2001).
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As ocupações dos atuais municípios de Maranguape e Caucaia ocorreram praticamente 
ao mesmo tempo, diferenciando-se apenas quanto à legislação que possibilitou que Maranguape 
atingisse sua independência administrativa antes dos municípios que atualmente pertencem a RMF, 
exceto Aquiraz que já era município anteriormente. Com o território desmembrado de Fortaleza em 
1851, o distrito foi elevado à categoria de município e sua sede à categoria de cidade, em 1869. 
Caucaia, após várias resoluções, municipalizou-se em 1903, passando à categoria de cidade em 
1938. 

De acordo com Matos, “foi somente no final do século XVIII e inicio do século XIX 
que o povoamento de Maranguape vai ser efetivado de fato, com a incorporação pelo português, 
Joaquim Lopes de Abreu, de várias sesmarias” (1966, p.16). A partir de então ocorre um 
crescimento do povoado que deu origem à atual cidade de Maranguape.

Como podemos perceber, a ocupação agrícola da serra de Maranguape é relativamente 
antiga. Produtos como o café a laranja e outras culturas foram importantes não só na economia do 
município, mas também na organização do espaço urbano, deixando marcas na paisagem. Entre a 
segunda metade do século XIX e as primeiras duas décadas do século XX (1862 a 1920), época em 
que o café se constituía na principal economia do município, a cidade de Maranguape passou por 
significativas transformações urbanas.  

Entre as intervenções desta época, destacam-se: a construção da igreja matriz; a abertura 
de espaços para construção de praças (1862); agência postal de correios e telégrafos (1886); 
arborização das ruas (1910), reforma no mercado público (1911), limpeza de ruas e terrenos baldios 
(1912), iluminação pública de acetileno (1910) e chegada da energia elétrica (1917). 

Os registros indicam ainda a efervescência cultural da cidade representada pela 
existência de vários periódicos como: “Maranguapense” (1874) “Voz pública” (1876) “Bentevi” 
(1885), embora tenham tido pouca duração. A figura 09 mostra um dos edifícios construídos na 
época do apogeu da cultura cafeeira e que pertenceu à classe dominante local. De acordo com 
Moraes & Costa, “as construções antigas tornam-se qualidades do lugar” (1999, p.125) e na 
realidade de Maranguape as construções do período áureo do café refletem a presença de uma 
classe dominante que “expressam os conteúdos das relações sociais que as engendraram” (idem, 
p.126).

Na década de 1930, a classe dominante da cidade já podia contar com equipamentos de 
lazer, como: cinema, teatro, praças arborizadas e iluminadas, posto de gasolina, além dos 
tradicionais movimentos culturais de cunho religioso, como as quermesses que acompanhavam as 
novenas de São Sebastião, no mês de janeiro e de Nossa Senhora da Penha no mês de setembro, 
festas estas mantidas até os dias de hoje.

Santos ao discutir o conceito de paisagem urbana, enfatiza que esta carrega através do 
tempo um “cabedal histórico de técnicas”, estes “objetos” possuem uma dinâmica diferenciada a 
partir do tempo, pois a paisagem não se apresenta de forma parada, inerte. Para o autor, a paisagem 
é a materialização de um instante da sociedade e o espaço se constitui como movimento dessa 
paisagem. Sem esta correlação articulada entre o espaço e o tempo, não se poderia compreender a 
cidade em sua totalidade. (SANTOS, 1996a)

O referido autor completa ainda que o conjunto de formas concretas e culturais expresso 
no passado se relaciona constantemente com a sociedade atual, uma vez que existe uma 
conformação da sociedade, sempre em movimento – a paisagem. 

No mesmo período em que Maranguape ordenava seu território frente às inovações 
urbanas que eram implantadas, Fortaleza também se destacava no desenvolvimento econômico e 
modernização urbana. A cidade torna-se o grande entreposto comercial do Ceará, recebendo e 
comercializando o algodão proveniente do sertão e o café produzido nos municípios serranos, entre 
os quais Maranguape. 

Não obstante o papel centralizador da capital e sua crescente hegemonia na rede urbana 
cearense, iniciada na segunda metade do século XIX, bem ao seu lado, Maranguape, tendo por 
suporte a cultura cafeeira, ver surgir uma pequena elite urbana que também foi efêmera devido ao 

Figura 06: Solar dos Bonifácios. 
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declínio da produção, mas que deixou vestígios desta época áurea através da ostentação de seus 
casarões, como também da infra-estrutura urbana criada nesse período.

Assim, como Ibiapaba, Meruoca e Baturité (ANDRADE, 1986) a serra de Maranguape 
foi um elemento natural de atração para o surgimento da cultura cafeeira e conseqüente formação de 
uma classe social mais abastada, ou para se usar uma expressão dos estudiosos que tratam desse 
período, uma “pequena nobreza dos cafezais”. Essa chamada “nobreza dos cafezais” era constituída 
por grupos familiares que acumularam riquezas e que de acordo com Andrade (Op. cit) se 
destacavam com hábitos e costumes mais apurados, e tinham notória projeção social.

Estudar a cidade no passado remete entender os processos políticos, culturais e 
econômicos responsáveis pela projeção da sociedade no espaço urbano de determinada época. A 
partir desses processos e nas relações sociais desencadeadas por eles, podemos interpretar o 
particular arranjo espacial de Maranguape no século XIX. Para Corrêa (1993, p. 36), “os processos 
criam funções e formas espaciais, ou seja, criam atividades e suas materializações, cuja distribuição 
espacial constitui a própria organização espacial urbana”.

Durante o século XIX, a cidade recebe uma grande obra de infra-estrutura, ou seja, é 
construído o ramal da estrada de ferro de Baturité que ligava Maranguape à Fortaleza inaugurado 
em 1875. Cortando a área central da sede do município, a via férrea direcionou o crescimento da 
cidade para sudeste e facilitou ainda mais a comunicação com a capital, Fortaleza. Além disso, 
grandes edificações de valor histórico-cultural datam desta época, como, por exemplo, o Solar dos 
Sombras que hoje tem como funcionalidade o Nutrans (núcleo de transportes), controlado pela 
administração municipal. 

Assim, os sobrados, os casarões e a sede artística se colocam como marcos 
arquitetônicos, testemunhos da vida sócioeconômica e política da cidade. Esses remanescentes 
históricos, ou essas formas pretéritas, que assumem diante do processo atual uma outra 
funcionalidade, revelam a existência de uma classe abastada que constituía a elite local formada por 
grandes proprietários de terras e produtores de café.

O desenvolvimento econômico repercute nas formas evidenciadas na cidade, na 
paisagem e na morfologia urbana. Nesse entendimento, Lepetit (2001) ressalta que as formas 
funcionam como registros das relações sociais e dos hábitos verificados anteriormente. “O espaço 
social está repleto das formas passadas (normas, instituições, objetos), cujo sentido é renovado pelo 
uso do presente” (Op. cit, p.173). Dessa maneira, a cidade se apresenta como um acúmulo de 
elementos constituídos em diferentes épocas.

Conforme Santos “as idéias que comandam a elaboração da história urbana são, 
sobretudo, a idéia de forma e a idéia de tempo” (1996a, p.68). Uma das grandes questões 
metodológicas é, sem dúvida, a de empiricizar e precisar o tempo para se trabalhar 
concomitantemente às formas, sendo estas “o resíduo” de estruturas que foram presentes no 
passado. “Nos conjuntos que o presente nos oferece, a configuração territorial, apresentada ou não 
em forma de paisagem, é a soma de pedaços das realizações atuais e das realizações do passado” 
(Op. cit, p.69). 

De 1915 a 1920, a cidade vai enfrentar um grande surto imigratório devido, 
principalmente, a uma estrutura fundiária concentrada e as difíceis condições de trabalho no sertão 
aguçadas pela seca de 1915. Maranguape recebeu pessoas oriundas do interior do estado e das 
localidades vizinhas, sobretudo do Sertão Central, o que contribuiu significativamente para a 
expansão da área urbana. A cidade passa então a se desenvolver no sopé da serra, que configura 
uma área bastante plana, muito embora seja limitada por alguns obstáculos físicos como a própria 
serra e os rios Gavião e Pirapora.

No final da segunda década do século XX, o declínio do café cearense se tornou uma 
realidade, até mesmo porque a crise econômica de 1929 atingiu toda a produção cafeeira do Brasil. 
Sendo assim, os investimentos vão-se direcionar para o algodão na região do semi-árido e para a 
cana-de-açúcar, na planície fluvial dos municípios de Maranguape e Soure (atual município de 
Caucaia). 
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Na serra de Maranguape os cafezais vão sendo substituídos aos poucos pela cultura da 
banana. Já na região sertaneja do município, se intensifica o cultivo do algodão. Em curto espaço de 
tempo, Maranguape tornou-se um dos principais produtores de algodão do estado. Este cultivo 
desenvolveu-se rapidamente na área rural do município, tornando possível a inserção de um maior 
número de pequenos produtores no mercado econômico.

Além da produção algodoeira local, Maranguape enviava parte de seu algodão para 
Fortaleza pelo ramal ferroviário, enquanto o restante era beneficiado no próprio município e 
comercializado nas pequenas fábricas que surgiram no interior do mesmo. 

A diversidade dos ambientes naturais foi fator condicionante para o desenvolvimento 
não somente das atividades agrícolas, mas também para a implantação das primeiras indústrias. De 
acordo com Matos (1966), produtos como o algodão, a mandioca e a cana-de-açúcar contribuíram 
para o surgimento das primeiras unidades fabris e para a instalação de infra-estrutura, 
principalmente corredores e estradas que possibilitassem o escoamento e a comercialização da 
produção.

A produção do algodão destinou-se não só a exportação, mas também fez surgir nas 
cidades usinas de beneficiamento e também fábricas de tecidos de porte significativo nas cidades de 
Fortaleza, Sobral e Aracati. Nesse cenário, também figura Maranguape que teve, em meados do 
século XX, destaque não só na produção e comercialização do algodão, mas também com a 
instalação em sua sede de unidades de beneficiamento desse produto agrícola.

Em Maranguape, as primeiras iniciativas industrializantes foram marcadas pela estreita 
relação com a produção agrícola dominante, ou seja, a cultura algodoeira, que propiciou a 
instalação de usinas de beneficiamento do algodão. Ao lado das atividades industriais e seguindo a 
tradição cearense, Maranguape destaca-se também no trabalho artesanal em argila (panelas, pratos e 
jarros de barros) e em bordados. Ainda utilizando os dados fornecidos por Matos (1966), consta que 
em 1962 existia em Maranguape mais de seis mil bordadeiras que produziam cerca de três e meio 
milhões de peças: “combinações, vestidinhos, camisolas, toalhas, guardanapos – muito bem aceitas 
no mercado do sul do país” (Op.cit, p.23). 

Fatores como o fácil acesso realizado, principalmente, pela CE-065, os baixos preços da 
terra, a exuberante beleza paisagística da serra e a amenidade climática de Maranguape, tornaram o 
município uma espécie de localidade atrelada à Fortaleza. A partir de então aumenta o interesse dos 
fortalezenses pela serra em época de férias, sobretudo motivados pela tranqüilidade oferecida pelo 
lugar e o contato mais próximo com a natureza.

A Enciclopédia dos Municípios Brasileiros narra a relação dos habitantes de Fortaleza 
com a cidade de Maranguape, no que tange à atividade de lazer. Nesta cidade “encontrava-se o 
famoso balneário de Pirapora, refúgio domingueiro de quem passava a semana de azáfama na 
metrópole do Estado”. (IBGE, 1957, p.363). Nesse momento, os atrativos serranos também chamam 
a atenção de empresários do ramo de hotelaria que viram ali grandes possibilidades de aumentar 
seus patrimônios, construindo hotéis, pousadas, restaurantes e demais equipamentos de lazer7, com 
o intuito de atrair pessoas para a serra nos finais de semana e feriados. 

Posterior essa nova modalidade econômica, ou seja, o turismo endógeno, calcado 
principalmente na instalação de segundas residências e a implantação de equipamentos físicos de 
hotelaria e recreação, explorando o ambiente de serra e suas águas correntes, que décadas depois, 
principalmente nos anos 1990, que a construção e ocupação dos sítios se estagnam e os clubes de 
serra entram em decadência, restando como remanescente desta época o Cascatinha Clube de Serra, 
ainda hoje freqüentado pela população de Maranguape e dos municípios vizinhos.

                                                
7Nesse momento, o município se destaca enquanto lócus do lazer e do entretenimento, a partir da 
instalação de clubes que exploravam a recreação e a natureza, como o Pirapora Palace e o Cascatinha 
Clube de Serra. Carneiro discorre sobre algumas atrações de lazer que possuía Maranguape, “cascatas 
perenes, acolhedores sítios às margens do riacho Pirapora, tudo era convite ao lazer de jovens e adultos 
que chegavam à cidade, em animados passeios de trem” (2002, p. 01). 
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A história de Maranguape e, portanto, as formas de organização do seu espaço ao longo 
de dois séculos, estão intimamente relacionadas à produção agrícola comercial. Nas últimas décadas 
do século XX, significativas mudanças vão ocorrer na divisão territorial do trabalho com as 
atividades agropecuárias perdendo importância e paralelamente a isso a afirmação das cidades 
cearenses como pólos terciários, não obstante o destaque para a atividade industrial, principalmente 
nos municípios metropolitanos, a exemplo do de Maranguape. 

Apresentamos neste trabalho os fatos e os diferentes momentos da história de 
Maranguape desde o inicio de seu povoamento, do apogeu de sua economia, favorecida pela 
produção do café e do algodão, destacando nesse contexto sua gênese, sua formação espacial antes 
de se tornar município pertencente à Região Metropolitana de Fortaleza. Não tivemos, contudo, a 
pretensão de esgotar o assunto mesmo porque adotamos como marco temporal em nossa análise o 
período compreendido entre a década de 1970, quando Maranguape passa a integrar a RMF até o 
ano de 2005. As mudanças que se evidenciam a partir desse momento, com o incremento da 
atividade industrial, constitui o centro de nossas reflexões. 

A produção do espaço de Maranguape acompanha nesse sentido a realidade 
metropolitana, porém, mantendo sua identidade e peculiaridade de um lugar bucólico, tranqüilo e de 
relações sociais atreladas a um contexto rural interiorano. Podemos verificar que em um mesmo 
território convivem paisagens e temporalidades bastante distintas. Processos diferenciados 
promovem especificidades quanto às dinâmicas sócioeconômicas que possibilitaram aos diversos 
atores econômicos, políticos e sociais, diferentes práticas, usos, ocupações e consumo do espaço de 
acordo com interesses e necessidades.

Nessa visão compreendemos o espaço, como nos ensina Carlos (1992, p.15) “como um 
produto histórico e social das relações que se estabelecem entre a sociedade e o meio circundante. 
Essas relações são, antes de mais nada, relações de trabalho dentro do processo produtivo geral da 
sociedade” dessa forma entendemos o espaço geográfico como um produto social, mas também o 
consideramos como meio e condição para a reprodução das relações sociais e o modo de produção 
vigente. 

Para Correa “espaço geográfico” e “organização espacial” são sinônimos, considerado 
como “conjunto de objetos criados pelo homem e dispostos sobre a superfície da Terra, é assim um 
meio de vida no presente (produção), mas também uma condição para o futuro (reprodução)” 
(1995,54). Diante dessa assertiva compreendemos que a produção do espaço em Maranguape é 
percebida na sua relação com processos e atores de natureza local, nacional e global. O espaço, 
além de ser materializado pelas necessidades sociais, é também o lócus de (re)produção das forças 
produtivas. É neste sentido que buscamos entender Maranguape.
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A PRODUÇÃO DOS ESPAÇOS METROPOLITANOS: O MUNICÍPIO DE MARANGUAPE E SUAS DINÂMICAS RECENTES – CEARA – BRASIL

Maranguape, enquanto município da Região Metropolitana de Fortaleza, apresenta um crescimento populacional urbano superior ao rural e um movimento diário de pessoas, mercadorias e informações, expressando não somente uma dinâmica interna, mas uma interdependência relacionada ao centro da metrópole e aos municípios próximos, como Maracanaú e Pacatuba. Cabe, ainda, ressaltar as relações de Maranguape com o restante do país e até mesmo com o mundo intensificadas principalmente por conta do novo contexto de reestruturação produtiva do espaço cearense, notadamente com as novas formas de produção e consumo.


Em 2000, o município contava com uma população de 88.135 habitantes, sendo que desse total 75% residiam nas áreas urbanas do município, ou seja, na sede e nas vilas distritais. Na RMF apresenta-se como um dos municípios mais populosos, ocupando o quarto lugar
, porém com uma das menores taxas de crescimento anual (2,32%), no período intercensitário de 1991 a 2000. Podemos verificar o desempenho da população urbana e rural do município nas décadas de 1970 a 2000, embora a perda significativa da população total, rural e urbana em decorrência do desmembramento do distrito de Maracanaú, em 1983. Entretanto, em 2000, o crescimento populacional de Maranguape foi expressivo, evidenciando-se uma retomada deste, equiparando-se aos dados registrados na década de 1980.


Mesmo considerando a condição de espaço metropolitano e o seu desenvolvimento econômico recente, atrelado à reestruturação produtiva que imprime novas formas à Região Metropolitana de Fortaleza, a cidade manteve uma centralidade que ainda é destaque no contexto municipal e intermunicipal. A sede exerce influência sobre seus distritos, e algumas cidades mais próximas, estejam elas localizadas na RMF, ou pertencentes ao Maciço de Baturité e ao Sertão Central. 


Até os anos de 1970, Maranguape mantinha-se como município predominantemente rural, com 60% de sua população vivendo no campo. Mesmo com a inversão desse quadro, trinta anos depois, ou seja, a população urbana perfazendo 75% em 2000, o município convive ainda com traços de uma ruralidade evidenciados na paisagem, no estilo e padrão de vida dos moradores, o que o torna, de certo modo, peculiar ao apresentar uma forte intercessão entre uma realidade urbana e características tipicamente rurais.


Não obstante, constata-se que as atividades primárias têm-se reduzido nos espaços metropolitanos, embora esta questão não seja nosso objeto de estudo, verificamos, ainda, a permanência de espaços ocupados com a agricultura de subsistência, onde são cultivados feijão, milho e banana, especialmente na serra. 


O destaque maior tem sido para a pecuária, sobretudo a avicultura. Esta atividade permanece na realidade do município, onde identificamos a presença de granjas localizadas, em sua maioria, ao longo da CE - 065. Elias (1999) já destacava a competitividade e a produtividade do setor da avicultura na Região Metropolitana de Fortaleza. Conforme a autora, “praticamente todos os municípios do Estado do Ceará mantêm criação de galinhas, mas 56,21% do efetivo de 7.889.834 cabeças estavam concentrados em dez municípios
 da Região Metropolitana” (Op. cit, p.53). Entre os municípios citados figura Maranguape que apresentou em 2003 (Ipece) um PIB agropecuário de 4,5%, conforme podemos verificar na figura 01.

No que tange aos setores econômicos convêm destacar, na figura 01, o maior peso da indústria, com 52,1%, seguido do setor de serviços com 43,4% do PIB, em 2003. A indústria assume a maior taxa do PIB diante das demais atividades do município, apresentando inclusive taxas superiores às alcançadas pelo Estado neste setor que foi de 37,3% no mesmo ano.
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           Figura 01– Participação dos setores de atividades no Produto 

  Interno Bruto de Maranguape – PIB (1999 – 2003)


            Fonte: Ceará em números 2005 – Ipece.

Em Maranguape, o setor terciário é representado, em grande parte, pelos serviços públicos (educação e saúde) e comércio varejista. Convém destacar que a população do município busca cotidianamente os serviços oferecidos pela metrópole de Fortaleza, onde percebemos o destino dos ônibus que partem de Maranguape em direção ao centro da capital. A busca por serviços de educação e saúde, comércio e lazer como: cinema e praias é algo comum, mesmo porque Fortaleza se destaca na diversidade dos serviços e do comércio, obtendo no ano de 2003 um PIB de 63,3% neste setor, enquanto o estado do Ceará no mesmo ano registrava 56,1%. 


O setor industrial de Maranguape tornou-se bastante expressivo nos últimos anos, haja vista todo o conjunto de políticas destinadas ao fomento desta atividade. O município configura, atualmente, uma realidade mais próxima do padrão encontrado nas regiões metropolitanas brasileiras em geral, e nordestinas em particular, onde a indústria tem tido peso significativo na organização espacial metropolitana.


Com a indústria, Maranguape passa a incorporar novas dinâmicas em seu território, provocadas pela criação de empregos, desencadeamento de novos fluxos (pessoas e mercadorias) com alterações no espaço urbano e surgimento de novas espacialidades.

Um outro aspecto que chama a atenção quando analisamos o município de Maranguape é quanto à sua divisão distrital. É um dos municípios pertencentes à Região Nordeste que apresenta o maior número de distritos, destacando-se também por ser o que tem o maior número de distritos no estado do Ceará. Atualmente, o município é composto pela cidade de Maranguape (distrito-sede) e mais 16 (dezessseis) vilas distritais: Sapupara, Penedo, Ladeira Grande, Lajes, Umarizeiras, Jubaia, Cachoeira, Papara, Tanques, Amanari, Manuel Guedes, Vertente do Lajedo, São João do Amanari, Antônio Marques, Itapebussu e Lagoa do Juvenal. (Cf. Figura 3, localização).


Muitas destas vilas distritais não passam de pequenos arruamentos em meio aos poucos estabelecimentos agrícolas sendo que os distritos que bordejam a CE – 065, rodovia que atravessa o município em toda a sua porção Norte – Sul, registram densidades populacionais mais elevadas. Apresentam, também, maior diversidade funcional relacionada à presença de equipamentos, como: pequenos comércios, escolas, posto médico, igrejas, espaços de entretenimento (clubes de forró e balneários) e maior acessibilidade aos meios de transporte, o que vem ressaltar a importância do corredor representado pela CE-065 na dinâmica dos distritos.


Embora alguns distritos se destaquem, é notória a diferença entre estes e a sede, cidade de Maranguape. A supremacia da sede é reforçada pela maior concentração das atividades comerciais não diferindo da lógica das demais cidades cearenses, quer sejam pequenas ou médias. A sede se configura, assim, como o centro mais consolidado em termos de estrutura urbana.


Com a maior aglomeração populacional, é evidente a concentração do comércio, dos equipamentos de serviços e das funções urbanas. Contudo o que chama mais atenção é a presença das indústrias - implantadas mais recentemente - que se localizam em meio aos bairros densamente ocupados, passando a compor a paisagem urbana de Maranguape.


A população do distrito-sede, de acordo com os dados do IBGE, totalizava 43.840 habitantes em 2000, chegando a 50% da população total. A sede atrai pessoas não só dos demais distritos, mas também de municípios do Sertão Central. Em abril de 2006, indagamos sobre a naturalidade dos trabalhadores das indústrias localizadas na sede. As respostas revelaram que muitos destes, que são atuais moradores do município, nasceram no interior do Estado, sendo a maioria procedente de municípios do Sertão Central. Isto revela, de um lado, a atração de Maranguape em relação aos municípios sertanejos mais próximos e, de outro, uma alteração na lógica do trabalho presumindo-se que estes operários da indústria trabalhavam anteriormente na agropecuária ou são filhos de trabalhadores rurais.


Outros municípios mais distantes, como Acaraú e Itapajé, também foram mencionados. Os entrevistados alegaram que a procura pelo município de Maranguape foi motivada pela busca por melhores condições de vida. Não afirmaram especificamente como atração o trabalho na indústria, mas a necessidade de emprego e de uma mudança na difícil realidade que enfrentavam no interior cearense.


Um elemento importante que aparece nas entrevistas sobre a escolha de Maranguape por esses trabalhadores, diz respeito a sua proximidade com Fortaleza. Presume-se diante desta alegativa a concepção de uma prosperidade e oportunidade de mudança de vida que a metrópole desperta no imaginário dos migrantes cearenses.


Parte da população que vive nas vilas distritais trabalham nas indústrias localizadas na sede. Mesmo assim, enfatizamos que, para essas questões, caberia uma pesquisa mais aprofundada sobre a relação moradia/trabalho, o que não constitui objeto específico de nosso estudo.

A tabela 01 registra a população total, rural e urbana dos distritos de Maranguape. Os distritos mais populosos são: Sapupara, que se localiza bastante próximo à sede; Itapebussu, Amanari, Jubaia e Penedo, todos eles apresentando mais de mil habitantes. 

Tabela – 01

Maranguape - População por Distritos


		Distritos

		Urbana

		Rural

		Total



		Maranguape (sede)

		43.840

		1.828

		45.668



		Amanari

		2.867

		2.106

		4.973



		Antonio Marques

		264

		915

		1.179



		Cachoeira

		456

		863

		1.319



		Itapebussu

		3.303

		921

		4.224



		Jubaia

		1.219

		910

		2.129



		Ladeira Grande

		298

		1.879

		2.177



		Lages

		987

		1.020

		2.007



		Lagoa do Juvenal

		980

		669

		1.649



		Manoel Guedes

		844

		1.164

		2.008



		Papara

		566

		3.193

		3.759



		Penedo

		1.132

		2.705

		3.837



		Sapupara

		5.478

		763

		6.241



		São João do Amanari

		1.696

		218

		1.914



		Tanques

		561

		2.388

		2.949



		Umarizeiras

		692

		958

		1.650



		Vertentes do Lagedo

		85

		367

		452



		Total

		65.268

		22.867

		88.135





Fonte: IBGE, 2000


Quanto à distribuição da população rural e urbana observa-se que esta última se concentra nas pequenas vilas distritais, cujo dinamismo é reflexo da sede e também de Fortaleza. Mesmo os mais distantes, como o distrito de Itapebussu, que dista 45 km da sede municipal, mantêm uma relação bastante estreita com a metrópole, dispondo, inclusive, de uma linha de ônibus (Itapebussu – Fortaleza – Itapebussu) realizando viagens cotidianas com o seu ponto final no centro de Fortaleza, sendo a empresa responsável pela linha, originária do próprio lugar.


Os fluxos mais intensos dessa linha de ônibus são aqueles realizados semanalmente, ou seja, nas segundas-feiras pela manhã com destino à Fortaleza e, nas sextas-feiras à tarde e também aos sábados pela manhã com destino a Itapebussu. Essa freqüência atípica é explicada pelo alto custo da passagem R$ 6,60 (dados de abril de 2006), o que dificulta as idas e vindas diárias. Muitos maranguapenses
 desse distrito passam a semana em Fortaleza, hospedando-se na casa de parentes e/ou amigos tendo por motivos estudo, trabalho, além de outros. 


No que se refere ao desempenho econômico dos distritos, observa-se mais uma vez o peso do distrito-sede quanto à arrecadação urbana. Conforme dados fornecidos pelo representante da Secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – Semade, apenas quatro dos dezessete distritos contribuem na arrecadação do imposto sobre serviços urbanos: Maranguape (sede), Sapupara, Amanari e Jubaia. 


Mesmo o distrito de Itapebussu, com uma população urbana de 3.303 habitantes, não está incluído entre os que contribuem nas arrecadações. Explica o secretário que a distância da sede converte-se em uma maior dificuldade no monitoramento e controle na arrecadação de impostos.


A sede urbana compõe-se de quinze bairros, sendo que a maior concentração demográfica ocorre na porção Norte e Sul da cidade, compreendendo os bairros de Novo Maranguape e Santos Dumont. É nesse sentido também que a cidade cresce, incorporando cada vez mais novos espaços. Já na zona Oeste e Leste a paisagem é ainda marcada pela presença de sítios e segundas residências localizadas no sopé da serra, como também antigas fazendas, muitas delas abandonadas, margeando a área periférica central.


O centro da cidade é também centro histórico, fato comumente observado no padrão urbano da maioria das cidades, onde se sobressaem na paisagem as edificações antigas que foram recuperadas e tombadas como patrimônio público e que se misturam às novas plantas industriais. Esses monumentos guardam vestígios de um passado, principalmente por ter a cidade de Maranguape abrigado a “pequena nobreza dos cafezais” que ostentava suas riquezas através da arquitetura e da construção de suntuosas moradias. (CARNEIRO, 2002).


O centro é o núcleo para onde convergem as atividades do município, no qual encontramos os prédios da administração municipal, escolas públicas e privadas; estabelecimentos comerciais; de prestação de serviços e também de lazer. Como salientamos anteriormente, pequenas e grandes indústrias foram instaladas no centro, e nos bairros adjacentes, diferentemente de outros municípios metropolitanos como Caucaia que adotou em seu planejamento urbano a criação de distritos industriais e de Horizonte e Pacajus, cujas plantas industriais instalaram-se no corredor constituído pela BR-116.  


A morfologia urbana acaba sendo delineada por um elemento norteador de grande relevância, a CE-065, comprovando a importância desse corredor no direcionamento e crescimento físico da cidade e, portanto, induzindo transformações no restante do município.


Vale ressaltar que Maranguape funciona como um entreposto rodoviário, uma vez que muitas das linhas de ônibus procedentes dos municípios serranos e do Sertão Central realizam paradas na cidade, tendo como ponto principal a rodoviária local. Esse fato contribui para tornar os fluxos rodoviários mais intensos, havendo mesmo no município uma peculiaridade bastante interessante que é a presença, ainda, de antigas caminhonetes da marca Rural Willys
 que realizam viagens regulares entre o distrito de Sapupara - mais precisamente a localidade de Tabatinga, e a sede urbana.

Paralelamente ao impacto provocado pelo setor produtivo, representado pela indústria, o município mantém, ao mesmo tempo, práticas espaciais calcadas na centralidade exercida pela sede e uma interdependência dos distritos para com esta, configurada, ainda, pelos moldes das relações campo/cidade. Maranguape (sede) exerce uma notória centralidade urbana que ultrapassa inclusive seus limites municipais. 


De acordo com Spósito “a centralidade diz respeito aos ”fluxos, a fluidez”, (...) “é a expressão da dinâmica de definição/redefinição das áreas centrais e dos fluxos no interior da cidade” (1996, p.120). Exemplo disso são algumas linhas de ônibus intra-municipais que partem dos demais distritos, passando pelos bairros mais distantes da sede que têm como ponto de encontro o centro da cidade. Podemos ainda acrescentar que essa fluidez transcende o município, ao verificarmos o movimento de ônibus intermunicipais provenientes do Sertão Central e das zonas serranas que têm como destino o município de Fortaleza, porém passando pelo distrito-sede de Maranguape. 

A população destas áreas busca, em Maranguape, variados serviços (bancários, educacionais, de saúde e de lazer), como também vem atraída pelo comércio. Entretanto são, sobretudo, os bancos - existem 3 agências em Maranguape - que atraem pessoas, principalmente dos demais distritos, uma vez  que nenhum deles dispõe deste equipamento.

Para entendermos com maior clareza as transformações ocorridas nas últimas décadas na realidade do município, e até mesmo a partir de sua inserção na RMF, torna-se necessário recorrer ao processo histórico de formação e organização sócio-espacial para elucidar a conformação atual do território maranguapense.


1.1 Condicionantes naturais e formação sócio-espacial


1.1.1 Componentes naturais e estratégias espaciais


O município metropolitano de Maranguape
 apresenta algumas peculiaridades que não chegam a ser os pontos centrais do nosso trabalho, mas que, levando em conta o processo histórico de ocupação e produção do espaço, são importantes no entendimento das dinâmicas atuais. 


O processo de ocupação de Maranguape se deu em estreita relação com as condições naturais, ou seja, por estar compreendido no domínio natural das serras úmidas do Ceará. Souza chama atenção para não nos deixarmos cair no determinismo, uma vez que as condições naturais são muito mais condicionantes do que determinantes. Nessa compreensão, o autor afirma que “a disponibilidade dos recursos naturais renováveis de um território representa (...) fator condicionante para as atividades econômicas” (SOUZA, 1983, p.06).


Considerando-se a Região Metropolitana de Fortaleza como um todo, pode-se observar a presença de duas unidades geoambientais bem diversificadas: a zona litorânea e a depressão sertaneja, com seus maciços residuais. A primeira das unidades citadas é denominada de zona litorânea cearense
, com uma extensão de 573 km. A segunda, a depressão sertaneja, inclui as serras úmidas onde se localizam parte dos municípios de Maranguape, com a serra homônima que atinge 920m de altitude e também de Pacatuba, com a serra de Aratanha com 780m. 


Nos demais municípios, essa unidade se expressa pela existência dos maciços de menor porte e representatividade constituindo as “serras secas” que apresentam características físicas e ecológicas semelhantes às áreas relativamente planas das “depressões sertanejas” com baixos índices pluviométricos.


A Região Metropolitana de Fortaleza é composta por municípios localizados na zona litorânea e municípios que estão, conforme a compartimentação geoambiental, situados na depressão sertaneja. Convém destacar as diferenças entre esses municípios metropolitanos no que concerne não somente às características naturais, mas ao processo de ocupação e de organização do espaço. 


Enquanto os municípios litorâneos inserem-se no processo de metropolização, principalmente a partir da lógica da expansão da atividade de lazer e de turismo, municípios como Maranguape e Pacatuba apresentam lógicas diferenciadas de inserção. Isso não significa dizer que esses municípios não apontem potencialidades naturais que os tornem espaços produzidos por e para as atividades turísticas, mas o que queremos destacar é o fato de seus territórios terem sido mais marcados, nos últimos anos, por arranjos espaciais produtivos decorrentes da industrialização.


Quanto ao uso e ocupação do território correspondente a RMF, convém destacar que a zona litorânea foi bastante transformada nas últimas décadas, tendo como grandes indutores dessa transformação os investimentos turísticos, tanto governamentais quanto privados. Estes permitiram a intensificação do uso dos espaços litorâneos, desencadeando uma grande especulação imobiliária que ocasionou, assim, uma nítida degradação ambiental. Tal processo se iniciou em Fortaleza e posteriormente nos municípios metropolitanos que possuem seus territórios nessa unidade natural, como: Aquiraz, Eusébio, Caucaia e São Gonçalo do Amarante sendo que, neste último, foi construído o porto do Pecém.


No que se refere às condições naturais, Maranguape apresenta em seu espaço a convivência de duas unidades geoambientais bastante distintas: a depressão sertaneja, paisagem muito presente no semi-árido nordestino, em geral, e cearense em particular, cujo domínio representa cerca de 82% da área do município, e a serra de Maranguape, coberta por floresta úmida, fontes e cascatas que evidenciam resquícios de vegetação típica da Mata Atlântica – unidade morfoclimática que hoje se encontra em processo de extinção no Brasil. 


Cada ambiente oferece peculiaridades, e por que não dizer processos históricos de desenvolvimento econômico próprios. A organização do espaço se desenha através das diferentes paisagens e temporalidades, que proporcionam uma dimensão e uma complexidade distintas à cada porção do território maranguapense.


De acordo com Souza (1989), as serras cristalinas ou maciços residuais se apresentam como verdadeiros pontilhados frente à imensa vastidão semi-árida. Para este autor, funcionam como “ilhas de umidade” no domínio morfoclimático das caatingas, daí essas serras serem consideradas feições de exceção no semi-árido cearens.


A conformação das condições naturais propiciou um uso diferenciando do solo agrícola com a produção do café e da fruticultura nas áreas mais úmidas presentes nos sopés das serras e do algodão na porção sertaneja do município. Entendemos nesse sentido que “o espaço apresenta, assim, a sobreposição dos resultados dos processos naturais e sociais que coexistem na contemporaneidade” (MORAES & COSTA, 1999, p.133)

A paisagem formada pela serra de Maranguape e pelas serras de Aratanha, Pelada e do Lajedo, também integrantes da região do Maciço de Baturité, entram em contraste com a paisagem sertaneja, composta pelas colinas e serrotes revestidos pela caatinga arbustiva densa e por matas secas. Esses ambientes configuram uma rica diversidade ao Estado do Ceará. 


A serra de Maranguape apresenta especificidade por estar próxima do litoral, apresentando assim maior umidade, sendo recoberta pela mata plúvio-nebular ou mata úmida em seu topo, formando os chamados “brejos” de cimeira. Já no sopé, se observa uma mata seca que vai ocupando as superfícies mais baixas evidenciando uma vegetação de transição que dispõe em seu entorno a caatinga.

A intensa umidade favorece o desenvolvimento de solos espessos, que sustentam uma cobertura vegetal de grande porte, tendo como predominância nessas porções do relevo os solos podzólicos vermelho-amarelos, com fertilidade natural média. Nas áreas de maior declive ocorrem os solos litólicos que já possuem menor fertilidade como também os afloramentos de rochas. Quanto às áreas relativamente planas depositam-se sedimentos tércio-quaternários que são bastante utilizados para a produção agrícola. (SALES, 1993).


Apesar da serra contribuir para a amenização do clima, a manutenção de florestas e animais, e para a produção agrícola, esses espaços apresentam fortes limitações e instabilidades por conta da disposição do relevo, que se apresenta com declives bastante acentuados, bem como pela impermeabilidade de seus solos, ocasionando nessas áreas constantes deslizamentos, principalmente após o uso e ocupação intensos, através do desmatamento da vegetação primitiva e o cultivo de plantações inadequadas. (ARRUDA, 2001).


1.1.2 Apropriação e organização do espaço: a agricultura, as primeiras unidades fabris e a formação do espaço urbano


Maranguape teve participação importante no processo de inserção do Ceará na economia nacional, despontando com a emergência da atividade agrícola exportadora ainda na capitania do Ceará. 


O território cearense é conhecido historicamente como a área que, desde o início de sua colonização, não se enquadrou nos interesses mercantilistas da metrópole devido, segundo alegativas, as suas condições ambientais adversas. Isso porque estas não propiciavam o plantio da cana-de-açúcar, produto que era de grande interesse para os portugueses naquele momento histórico. 


De acordo com Oliveira: 


O território cearense participa da economia nacional através da expansão da pecuária e da criação de vilas no sertão. A agricultura aparece de início como uma atividade complementar à pecuária, ocupando pequenas áreas tendo em vista a finalidade de abastecer a população dos currais. As áreas agricultáveis correspondiam, geralmente, às várzeas dos rios, lagoas secas e serras úmidas, ou seja, onde os solos eram mais espessos. (2001, p. 81)


As serras úmidas do Ceará foram privilegiadas por suas condições favoráveis à exploração agrícola por apresentarem características, tais como: solos férteis, temperaturas amenas, água abundante e espessa cobertura vegetal. Mas o interesse por essas áreas não se deu inicialmente pela agricultura. 


Apesar da serra de Maranguape se encontrar atualmente dividida entre três municípios: Maranguape, Maracanaú e Caucaia, torna-se interessante entendermos porque sua ocupação inicial se deu na depressão intermontana, mais especificamente no vale que se desenvolve entre a vertente ocidental da serra de Aratanha e a vertente oriental da serra de Maranguape (ARRUDA, 2001).


As ocupações dos atuais municípios de Maranguape e Caucaia ocorreram praticamente ao mesmo tempo, diferenciando-se apenas quanto à legislação que possibilitou que Maranguape atingisse sua independência administrativa antes dos municípios que atualmente pertencem a RMF, exceto Aquiraz que já era município anteriormente. Com o território desmembrado de Fortaleza em 1851, o distrito foi elevado à categoria de município e sua sede à categoria de cidade, em 1869. Caucaia, após várias resoluções, municipalizou-se em 1903, passando à categoria de cidade em 1938. 


De acordo com Matos, “foi somente no final do século XVIII e inicio do século XIX que o povoamento de Maranguape vai ser efetivado de fato, com a incorporação pelo português, Joaquim Lopes de Abreu, de várias sesmarias” (1966, p.16). A partir de então ocorre um crescimento do povoado que deu origem à atual cidade de Maranguape.

Como podemos perceber, a ocupação agrícola da serra de Maranguape é relativamente antiga. Produtos como o café a laranja e outras culturas foram importantes não só na economia do município, mas também na organização do espaço urbano, deixando marcas na paisagem. Entre a segunda metade do século XIX e as primeiras duas décadas do século XX (1862 a 1920), época em que o café se constituía na principal economia do município, a cidade de Maranguape passou por significativas transformações urbanas.  


Entre as intervenções desta época, destacam-se: a construção da igreja matriz; a abertura de espaços para construção de praças (1862); agência postal de correios e telégrafos (1886); arborização das ruas (1910), reforma no mercado público (1911), limpeza de ruas e terrenos baldios (1912), iluminação pública de acetileno (1910) e chegada da energia elétrica (1917). 


Os registros indicam ainda a efervescência cultural da cidade representada pela existência de vários periódicos como: “Maranguapense” (1874) “Voz pública” (1876) “Bentevi” (1885), embora tenham tido pouca duração. A figura 09 mostra um dos edifícios construídos na época do apogeu da cultura cafeeira e que pertenceu à classe dominante local. De acordo com Moraes & Costa, “as construções antigas tornam-se qualidades do lugar” (1999, p.125) e na realidade de Maranguape as construções do período áureo do café refletem a presença de uma classe dominante que “expressam os conteúdos das relações sociais que as engendraram” (idem, p.126).


Na década de 1930, a classe dominante da cidade já podia contar com equipamentos de lazer, como: cinema, teatro, praças arborizadas e iluminadas, posto de gasolina, além dos tradicionais movimentos culturais de cunho religioso, como as quermesses que acompanhavam as novenas de São Sebastião, no mês de janeiro e de Nossa Senhora da Penha no mês de setembro, festas estas mantidas até os dias de hoje.


Santos ao discutir o conceito de paisagem urbana, enfatiza que esta carrega através do tempo um “cabedal histórico de técnicas”, estes “objetos” possuem uma dinâmica diferenciada a partir do tempo, pois a paisagem não se apresenta de forma parada, inerte. Para o autor, a paisagem é a materialização de um instante da sociedade e o espaço se constitui como movimento dessa paisagem. Sem esta correlação articulada entre o espaço e o tempo, não se poderia compreender a cidade em sua totalidade. (SANTOS, 1996a)

O referido autor completa ainda que o conjunto de formas concretas e culturais expresso no passado se relaciona constantemente com a sociedade atual, uma vez que existe uma conformação da sociedade, sempre em movimento – a paisagem. 


No mesmo período em que Maranguape ordenava seu território frente às inovações urbanas que eram implantadas, Fortaleza também se destacava no desenvolvimento econômico e modernização urbana. A cidade torna-se o grande entreposto comercial do Ceará, recebendo e comercializando o algodão proveniente do sertão e o café produzido nos municípios serranos, entre os quais Maranguape. 


Não obstante o papel centralizador da capital e sua crescente hegemonia na rede urbana cearense, iniciada na segunda metade do século XIX, bem ao seu lado, Maranguape, tendo por suporte a cultura cafeeira, ver surgir uma pequena elite urbana que também foi efêmera devido ao declínio da produção, mas que deixou vestígios desta época áurea através da ostentação de seus casarões, como também da infra-estrutura urbana criada nesse período.


Assim, como Ibiapaba, Meruoca e Baturité (ANDRADE, 1986) a serra de Maranguape foi um elemento natural de atração para o surgimento da cultura cafeeira e conseqüente formação de uma classe social mais abastada, ou para se usar uma expressão dos estudiosos que tratam desse período, uma “pequena nobreza dos cafezais”. Essa chamada “nobreza dos cafezais” era constituída por grupos familiares que acumularam riquezas e que de acordo com Andrade (Op. cit) se destacavam com hábitos e costumes mais apurados, e tinham notória projeção social.


Estudar a cidade no passado remete entender os processos políticos, culturais e econômicos responsáveis pela projeção da sociedade no espaço urbano de determinada época. A partir desses processos e nas relações sociais desencadeadas por eles, podemos interpretar o particular arranjo espacial de Maranguape no século XIX. Para Corrêa (1993, p. 36), “os processos criam funções e formas espaciais, ou seja, criam atividades e suas materializações, cuja distribuição espacial constitui a própria organização espacial urbana”.


Durante o século XIX, a cidade recebe uma grande obra de infra-estrutura, ou seja, é construído o ramal da estrada de ferro de Baturité que ligava Maranguape à Fortaleza inaugurado em 1875. Cortando a área central da sede do município, a via férrea direcionou o crescimento da cidade para sudeste e facilitou ainda mais a comunicação com a capital, Fortaleza. Além disso, grandes edificações de valor histórico-cultural datam desta época, como, por exemplo, o Solar dos Sombras que hoje tem como funcionalidade o Nutrans (núcleo de transportes), controlado pela administração municipal. 


Assim, os sobrados, os casarões e a sede artística se colocam como marcos arquitetônicos, testemunhos da vida sócioeconômica e política da cidade. Esses remanescentes históricos, ou essas formas pretéritas, que assumem diante do processo atual uma outra funcionalidade, revelam a existência de uma classe abastada que constituía a elite local formada por grandes proprietários de terras e produtores de café.


O desenvolvimento econômico repercute nas formas evidenciadas na cidade, na paisagem e na morfologia urbana. Nesse entendimento, Lepetit (2001) ressalta que as formas funcionam como registros das relações sociais e dos hábitos verificados anteriormente. “O espaço social está repleto das formas passadas (normas, instituições, objetos), cujo sentido é renovado pelo uso do presente” (Op. cit, p.173). Dessa maneira, a cidade se apresenta como um acúmulo de elementos constituídos em diferentes épocas.


Conforme Santos “as idéias que comandam a elaboração da história urbana são, sobretudo, a idéia de forma e a idéia de tempo” (1996a, p.68). Uma das grandes questões metodológicas é, sem dúvida, a de empiricizar e precisar o tempo para se trabalhar concomitantemente às formas, sendo estas “o resíduo” de estruturas que foram presentes no passado. “Nos conjuntos que o presente nos oferece, a configuração territorial, apresentada ou não em forma de paisagem, é a soma de pedaços das realizações atuais e das realizações do passado” (Op. cit, p.69). 


De 1915 a 1920, a cidade vai enfrentar um grande surto imigratório devido, principalmente, a uma estrutura fundiária concentrada e as difíceis condições de trabalho no sertão aguçadas pela seca de 1915. Maranguape recebeu pessoas oriundas do interior do estado e das localidades vizinhas, sobretudo do Sertão Central, o que contribuiu significativamente para a expansão da área urbana. A cidade passa então a se desenvolver no sopé da serra, que configura uma área bastante plana, muito embora seja limitada por alguns obstáculos físicos como a própria serra e os rios Gavião e Pirapora.


No final da segunda década do século XX, o declínio do café cearense se tornou uma realidade, até mesmo porque a crise econômica de 1929 atingiu toda a produção cafeeira do Brasil. Sendo assim, os investimentos vão-se direcionar para o algodão na região do semi-árido e para a cana-de-açúcar, na planície fluvial dos municípios de Maranguape e Soure (atual município de Caucaia). 


Na serra de Maranguape os cafezais vão sendo substituídos aos poucos pela cultura da banana. Já na região sertaneja do município, se intensifica o cultivo do algodão. Em curto espaço de tempo, Maranguape tornou-se um dos principais produtores de algodão do estado. Este cultivo desenvolveu-se rapidamente na área rural do município, tornando possível a inserção de um maior número de pequenos produtores no mercado econômico.


Além da produção algodoeira local, Maranguape enviava parte de seu algodão para Fortaleza pelo ramal ferroviário, enquanto o restante era beneficiado no próprio município e comercializado nas pequenas fábricas que surgiram no interior do mesmo. 


A diversidade dos ambientes naturais foi fator condicionante para o desenvolvimento não somente das atividades agrícolas, mas também para a implantação das primeiras indústrias. De acordo com Matos (1966), produtos como o algodão, a mandioca e a cana-de-açúcar contribuíram para o surgimento das primeiras unidades fabris e para a instalação de infra-estrutura, principalmente corredores e estradas que possibilitassem o escoamento e a comercialização da produção.


A produção do algodão destinou-se não só a exportação, mas também fez surgir nas cidades usinas de beneficiamento e também fábricas de tecidos de porte significativo nas cidades de Fortaleza, Sobral e Aracati. Nesse cenário, também figura Maranguape que teve, em meados do século XX, destaque não só na produção e comercialização do algodão, mas também com a instalação em sua sede de unidades de beneficiamento desse produto agrícola.


Em Maranguape, as primeiras iniciativas industrializantes foram marcadas pela estreita relação com a produção agrícola dominante, ou seja, a cultura algodoeira, que propiciou a instalação de usinas de beneficiamento do algodão. Ao lado das atividades industriais e seguindo a tradição cearense, Maranguape destaca-se também no trabalho artesanal em argila (panelas, pratos e jarros de barros) e em bordados. Ainda utilizando os dados fornecidos por Matos (1966), consta que em 1962 existia em Maranguape mais de seis mil bordadeiras que produziam cerca de três e meio milhões de peças: “combinações, vestidinhos, camisolas, toalhas, guardanapos – muito bem aceitas no mercado do sul do país” (Op.cit, p.23). 


Fatores como o fácil acesso realizado, principalmente, pela CE-065, os baixos preços da terra, a exuberante beleza paisagística da serra e a amenidade climática de Maranguape, tornaram o município uma espécie de localidade atrelada à Fortaleza. A partir de então aumenta o interesse dos fortalezenses pela serra em época de férias, sobretudo motivados pela tranqüilidade oferecida pelo lugar e o contato mais próximo com a natureza.

A Enciclopédia dos Municípios Brasileiros narra a relação dos habitantes de Fortaleza com a cidade de Maranguape, no que tange à atividade de lazer. Nesta cidade “encontrava-se o famoso balneário de Pirapora, refúgio domingueiro de quem passava a semana de azáfama na metrópole do Estado”. (IBGE, 1957, p.363). Nesse momento, os atrativos serranos também chamam a atenção de empresários do ramo de hotelaria que viram ali grandes possibilidades de aumentar seus patrimônios, construindo hotéis, pousadas, restaurantes e demais equipamentos de lazer
, com o intuito de atrair pessoas para a serra nos finais de semana e feriados. 


Posterior essa nova modalidade econômica, ou seja, o turismo endógeno, calcado principalmente na instalação de segundas residências e a implantação de equipamentos físicos de hotelaria e recreação, explorando o ambiente de serra e suas águas correntes, que décadas depois, principalmente nos anos 1990, que a construção e ocupação dos sítios se estagnam e os clubes de serra entram em decadência, restando como remanescente desta época o Cascatinha Clube de Serra, ainda hoje freqüentado pela população de Maranguape e dos municípios vizinhos.


A história de Maranguape e, portanto, as formas de organização do seu espaço ao longo de dois séculos, estão intimamente relacionadas à produção agrícola comercial. Nas últimas décadas do século XX, significativas mudanças vão ocorrer na divisão territorial do trabalho com as atividades agropecuárias perdendo importância e paralelamente a isso a afirmação das cidades cearenses como pólos terciários, não obstante o destaque para a atividade industrial, principalmente nos municípios metropolitanos, a exemplo do de Maranguape. 


Apresentamos neste trabalho os fatos e os diferentes momentos da história de Maranguape desde o inicio de seu povoamento, do apogeu de sua economia, favorecida pela produção do café e do algodão, destacando nesse contexto sua gênese, sua formação espacial antes de se tornar município pertencente à Região Metropolitana de Fortaleza. Não tivemos, contudo, a pretensão de esgotar o assunto mesmo porque adotamos como marco temporal em nossa análise o período compreendido entre a década de 1970, quando Maranguape passa a integrar a RMF até o ano de 2005. As mudanças que se evidenciam a partir desse momento, com o incremento da atividade industrial, constitui o centro de nossas reflexões. 


A produção do espaço de Maranguape acompanha nesse sentido a realidade metropolitana, porém, mantendo sua identidade e peculiaridade de um lugar bucólico, tranqüilo e de relações sociais atreladas a um contexto rural interiorano. Podemos verificar que em um mesmo território convivem paisagens e temporalidades bastante distintas. Processos diferenciados promovem especificidades quanto às dinâmicas sócioeconômicas que possibilitaram aos diversos atores econômicos, políticos e sociais, diferentes práticas, usos, ocupações e consumo do espaço de acordo com interesses e necessidades.


Nessa visão compreendemos o espaço, como nos ensina Carlos (1992, p.15) “como um produto histórico e social das relações que se estabelecem entre a sociedade e o meio circundante. Essas relações são, antes de mais nada, relações de trabalho dentro do processo produtivo geral da sociedade” dessa forma entendemos o espaço geográfico como um produto social, mas também o consideramos como meio e condição para a reprodução das relações sociais e o modo de produção vigente. 


Para Correa “espaço geográfico” e “organização espacial” são sinônimos, considerado como “conjunto de objetos criados pelo homem e dispostos sobre a superfície da Terra, é assim um meio de vida no presente (produção), mas também uma condição para o futuro (reprodução)” (1995,54). Diante dessa assertiva compreendemos que a produção do espaço em Maranguape é percebida na sua relação com processos e atores de natureza local, nacional e global. O espaço, além de ser materializado pelas necessidades sociais, é também o lócus de (re)produção das forças produtivas. É neste sentido que buscamos entender Maranguape.
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Figura 06: Solar dos Bonifácios. Atual Biblioteca. Municipal. Fonte: trabalho de campo, 2005.




















� Os municípios mais populosos da RMF são: Fortaleza (1.768.637 hab.), Caucaia (165.099 hab.) e Maracanaú (157.151 hab.). (IBGE – 2000).


� Os municípios pertencentes à RMF que se destacaram no setor da avicultura foram: Aquiraz, Caucaia, Eusébio, Fortaleza, Horizonte, Maranguape e Pacajús. “Esse mesmo conjunto de municípios se destaca na criação de galos, frangos e pintos, assim como na produção de ovos”. (ELIAS, 1999, p.53)


� Em conversa mantida com os funcionários da empresa Itapebussu, em abril de 2006, foi-nos informado que uma grande parcela dessa população do distrito que busca trabalho em Fortaleza, ao se disponibilizar nos postos de trabalho se identifica através do endereço de parentes e amigos que residem em Fortaleza, negligenciando seus endereços verdadeiros. Essa atitude se justifica pelo fato de muitas empresas localizadas em Fortaleza não empregarem a população que mora distante para não incorrerem em mais encargos com os custos do transporte, uma vez que esse trajeto cobra um dos preços de passagens mais caros da Região Metropolitana de Fortaleza.


� Esse tipo de veículo foi muito popular no Brasil durante as décadas de 60 e 70, vindo a ser substituído posteriormente por automóveis mais modernos. Porém, ainda hoje permanece no município como meio de transporte bastante utilizado pela população. Tal fato denota a permanência de uma tradição que evidentemente tende a desaparecer, basta ver o estado precário desses veículos que circulam no município com o consentimento da prefeitura.


� Maranguape localiza-se a nordeste do Estado do Ceará na zona fisiográfica do Maciço da Serra de Baturité, entre as seguintes coordenadas geográficas: 3º 53´24”. de latitude sul e 38º 41´10” de longitude oeste chegando a 68,57m de altitude acima do nível do mar. Tem como limites territoriais ao Norte: Caucaia e Maracanaú; ao Sul: Palmácia, Guaiúba e Caridade; ao Leste: Pacatuba, Maracanaú e Guaiúba; e ao Oeste: Caridade e Pentecoste. Abrangendo uma área total de 654,80 km² é um dos maiores municípios da RMF e está dividido em 17 distritos. A sede possui como via principal de ligação com a cidade de Fortaleza a CE – 065, antiga rodovia Maranguape que corta todo o município até Caridade encontrando-se com a BR-020. A distância do centro de Maranguape para o de Fortaleza é de 29 km.





� De acordo com Souza (1989) tal unidade é constituída por sedimentos recentes de idades terciária e quaternária, apresentando uma topografia quase plana, com leves declives direcionados do interior para o litoral.


�Nesse momento, o município se destaca enquanto lócus do lazer e do entretenimento, a partir da instalação de clubes que exploravam a recreação e a natureza, como o Pirapora Palace e o Cascatinha Clube de Serra. Carneiro discorre sobre algumas atrações de lazer que possuía Maranguape, “cascatas perenes, acolhedores sítios às margens do riacho Pirapora, tudo era convite ao lazer de jovens e adultos que chegavam à cidade, em animados passeios de trem” (2002, p. 01). 
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