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O Brasil com sua extensão territorial de 8.514.876, 60 km2, ocupa a quinta posição no ranking dos 
maiores países do mundo. Internamente se subdivide em cinco grandes regiões geográficas (Norte, 
Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste), e em 26 Estados mais um Distrito Federal. No entanto, apesar 
de sua imensa área, os conflitos no campo ocorrem em praticamente todo o seu território, em virtude 
de problemas decorrentes da distribuição desigual de sua estrutura fundiária, que acaba criando 
disputas pela posse da terra. A região do Cariri, localizada ao sul do Estado do Ceará, um dos nove 
Estados pertencentes ao nordeste do Brasil, não foge a essa lógica. As características do espaço 
geográfico rural dessa área, são complexas por resultarem de relações que se processaram no 
passado e que se modificam no presente, materializando-se na (re)produção do espaço geográfico 
local, em uma relação de espaço-tempo. Dessa forma, entende-se que ao mesmo instante em que foi 
moldada pelo modo como se realizou a divisão sócio-territorial do trabalho no passado, durante o seu 
histórico processo de ocupação e colonização, na atualidade sofre as influências de fenômenos 
recentes que são de ordem cada vez mais global, com interesses exteriores a lógica da própria região, 
a exemplo do agronegócio da cana-de-açúcar, da fruticultura e da pecuária, sendo, portanto, 
importante à compreensão desse processo. Assim, este artigo apresenta-se como uma contribuição no 
intuito de refletir sobre alguns aspectos do agrário Caririense, tendo como recorte espacial da pesquisa 
a delimitação adotada pelo IBGE (1992), que considera os municípios de Barbalha, Crato, Jardim, 
Juazeiro do Norte e Missão Velha, os formadores dessa microrregião, totalizando uma área de 2.901 
km2. O trabalho aponta uma análise sobre a formação da estrutura agrária da microrregião homogênea 
do Cariri, além de um diagnóstico sobre o tamanho e características das propriedades locais, 
realizadas a partir de dados do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA e do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Nesse intento, na primeira parte do artigo, a partir 
de uma perspectiva histórica, buscou-se investigar o processo de formação da estrutura agrária da 
região; na segunda, a partir de dados do INCRA/IBGE verificou-se o número, tamanho e a área 
ocupada por imóveis rurais (INCRA) e estabelecimentos rurais (IBGE); Dessa forma, apresentam-se 
contribuições para o entendimento de alguns elementos da questão agrária da regional, tais como a 
organização e distribuição da estrutura fundiária, do uso do solo, do domínio jurídico da posse da terra 
e as relações de trabalho no campo, além da existência de territórios distintos no campo, que refletem 
os modos de vida dos habitantes desses espaços e os conflitos sociais. 
 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

 

Os desafios para os estudos da geografia agrária brasileira se apresentam hoje de forma 

cada vez mais complexa, dadas as novas configurações que o campo vem ganhando rapidamente no 

país, sobretudo a partir da segunda metade do século XX, impondo modificações drásticas na 

organização do espaço, nas paisagens rurais e intensificando os conflitos e o modo de disputa por 

territórios. Por essas razões os estudos do rural ganham força, na atualidade. Compreendendo que tais 

conflitos ocorrem em praticamente todo o território nacional, e compreendendo as regiões como 

recortes espaciais, dotados de características peculiares, mas que fazem parte de um mosaico maior 

com o qual interage, sendo influenciada e influenciando nos processos de organização do espaço, uma 

análise como a que aqui se propõe fazer ganha força, pois auxilia, a partir do entendimento de uma 

realidade local, a compreender e subsidiar o debate da questão agrária do Brasil.  

Percebendo a necessidade desse debate, busca-se aqui refletir a respeito da formação e 

transformações da estrutura fundiária da região e alguns aspectos do agrário Caririense a partir das 

seguintes perspectivas: no primeiro momento foram delimitados os municípios que compõem a região 

analisada e, a partir de uma análise histórica voltada para a compreensão das relações sociedade-

natureza, buscou-se entender como as características geoambientais do local atuaram como agentes 

condicionadores da ocupação caririense pelos colonizadores, além de influenciar no tipo de atividade 

econômica desenvolvida no espaço geográfico rural caririense. No segundo momento, foi analisada a 

estrutura fundiária da região como se apresenta nos dias atuais. Para isso foram utilizados dados 

obtidos do Censo agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE e das 

estatísticas cadastrais do Instituto nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA.  

A região pesquisada localiza-se ao sul do Estado do Ceará, um dos nove Estados 

pertencentes ao nordeste do Brasil. Vale ressaltar que internamente o país se subdivide em cinco 

grandes regiões geográficas (Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste), e em 26 Estados mais um 

Distrito Federal.  

Para fins metodológicos foi utilizada a delimitação do IBGE como recorte espacial da área 

a ser analisada. Segundo o IBGE, o Cariri é entendido como sendo uma das microrregiões do Ceará, 

pertencente à mesorregião Sul Cearense.  Possui uma área total de 4.115,828 km² e sua população 

está estimada em 528.398 habitantes (IBGE, 2009), dividindo-se em oito municípios: Barbalha, Crato, 

Jardim, Juazeiro do Norte, Missão Velha, Nova Olinda, Porteiras, Santana do Cariri (ver figura 1). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Figura 1 - Posição Geográfica do Cariri no mundo. Fonte: IPECE.  
Adaptado por Judson Jorge.  

 

 

2. A FORMAÇÃO HISTÓRICA DA ESTRUTURA AGRÁRIA DO CARIRI 

 

O Brasil com sua área de 8.514.876,60 km2, ocupa a quinta posição no ranking dos países 

de maior extensão no mundo. No entanto, apesar de ser um país de tamanho continental, os conflitos 

no campo ocorrem em praticamente todo o seu território em virtude de problemas decorrentes da 

distribuição desigual de sua estrutura fundiária, fruto de mais de 500 anos de apropriação desigual do 

solo nacional, sempre privilegiando minorias, em detrimento dos interesses públicos da coletividade.  

No Cariri essa situação se apresenta, na atualidade, de forma bastante paradoxal, pois ao 

mesmo instante em que encontramos uma presença numérica significativa de minifúndios, existe na 

região uma intensa concentração fundiária, em decorrência da acumulação de grandes extensões de 

terra entre um número reduzido de grandes propriedades. Sendo mais claro, existe no Cariri um 

expressivo número de propriedades com tamanho extremamente reduzido, que juntas ocupam 

pequena porcentagem das terras agricultáveis ao mesmo instante em que poucas grandes 

propriedades ocupam área maior do que a ocupada por todos os minifúndios juntos, que se 

apresentam em maior número. Para melhor compreender essa situação é importante traçar um 

paralelo entre o local e global, já que os fenômenos, respeitadas as singularidades, não se dão de 

modo desconectados da conjuntura que os envolvem.  



Estabelecendo uma relação de influência entre o modo como as propriedades agrárias da 

região estão organizadas e a produção do espaço geográfico rural brasileiro, com seus diferentes 

territórios, torna-se indispensável entender o processo histórico de formação dessa estrutura para que 

assim seja possível identificar quais as causas dessa concentração e, o mais importante, que 

consequências ela traz para o desenvolvimento do País.  

Nesse sentido, Andrade (1994) esclarece que, 

 

Para que se alcance uma objetividade, dentro de uma visão totalizadora, necessária se faz 
uma reflexão histórica, de vez que o presente é plasmado em um passado que continua 
presente e se projeta para o futuro; qualquer análise não pode ser feita como uma espécie 
de instantâneo do que está marcado na paisagem e nas relações sociais, porque a origem 
da paisagem atual e das relações existentes vem se processando lentamente, através dos 
tempos, e apresenta as tendências e as indicações das projeções futuras. Assim, a 
cronologia, com a sucessão do passado, presente e futuro, é apenas formal, estando, 
dialeticamente, o futuro no passado e o passado sendo preservado no futuro. Daí a 
necessidade de se analisar a questão agrária no Brasil e a problemática a ser corrigida e 
modificada, levando-se em conta a formação social que lhe deu origem, sabendo-se que 
todas as soluções não são definitivas, elas visam a atingir metas que, antes de se 
efetivarem, já necessitam de reformulação (p. 77-78). 

 

Seguindo o raciocínio de Andrade, essa parte da pesquisa busca elementos históricos 

capazes de auxiliar na compreensão dos processos de produção da estrutura agrária local. Levando 

em conta a formação social e espacial do agrário brasileiro observa-se que o primeiro produto 

explorado em grande escala no país foi à cana de açúcar, grande responsável pelo povoamento do 

litoral brasileiro e posteriormente a criação de gado, procura de minérios e a captura de índios, marco 

inicial das entradas no território brasileiro. 

 

No Nordeste, os entradistas que penetraram para o interior à procura de pastagem para o 
gado bovino, formaram grandes fazendas e, em um século, se apropriaram praticamente de 
todo o sertão nordestino [...]. Foram os grandes latifundiários pecuaristas que dominaram na 
área, latifúndios com centenas de léguas de extensão onde se fazia a pecuária ultra-
extensiva em campo aberto para a produção de carne e de animais de trabalho que eram 
vendidos inicialmente para as áreas canavieiras de Pernambuco e da Bahia e, a partir do 
século XVIII, para Minas Gerais (ANDRADE, 2004, p.33). 

 

A conquista e povoamento por parte dos colonizadores do território Ceará ocorreram 

também dentro desse contexto. Conforme Andrade (1994), iniciado a partir do século XVII em virtude 

da pecuária, destacava-se por fornecer animais para as áreas de exploração do açúcar, bem como 

pela fabricação do charque, que era destinado à Bahia e Pernambuco, servindo de alimento para os 

escravos das lavouras de cana. Outra atividade de grande importância para o Estado foi também a 

implantação de lavouras de cana de açúcar nas áreas de brejo e nas áreas de maior altitude como a 

serra da Ibiapaba, a serra de Baturité e os brejos do Cariri.       



Segundo Brígido (2001), as primeiras concessões de sesmarias no Cariri ocorreram por 

volta de 1702/1703 e foram dadas pelos senhores da Casa da Torre. Vale lembrar que foi a partir 

desse regime que se configurou a estrutura latifundiária do campo brasileiro, que implica em graves 

problemas sociais que imperam até hoje no país. Segundo Andrade, 

 

Apesar do poder real, em alguns períodos, ter limitado a extensão das sesmarias a serem 
doadas, estas leis foram sempre burladas a ponto de se formarem grandes latifúndios com 
dezenas de léguas de extensão em terras contínuas. Na área de domínio da pecuária, os 
grandes senhores das casas da Torre e da Ponte dominaram quase todo o Sertão nordestino 
e o norte de Minas, com fazendas que eram em parte exploradas diretamente e em parte 
aforadas a sitiantes, seus agregados, que possuíam currais e pagavam foros anuais (2004, 
p.54-55).   

 

Datam também do início dos anos de 1700 os primeiros casos de violência e subjugação 

realizadas contra os nativos dessa região, tendo sido os povos indígenas expropriados de suas terras.  

Conforme Gonçalves (2006), no ano de 1730, já havia sido iniciada no cariri a catequese dos índios 

pelos Capuchinhos. Três missões foram fundadas inicialmente pelos religiosos. A presença destas 

missões de catequização indica que na região habitavam numerosa quantidade dos índios Kariris. Esta 

tribo, que tinha seu território estendido por boa parte do Sertão nordestino, foi reduzida e depois 

dispersada territorialmente. Grande quantidade de índios foi morta e, dos que sobreviveram, muitos 

foram enviados para o norte do Estado, nas proximidades do Litoral.  

A princípio, a ocupação do Cariri ocorreu seguindo a lógica da divisão territorial do 

trabalho, que destinava as áreas do interior brasileiro para a criação do gado. Porém, formou-se na 

região uma economia agrícola baseada na monocultura canavieira e na agricultura para o 

autoconsumo e pequena comercialização. Avançando no tempo, é encontrado o papel significativo da 

cultura do algodão na economia regional, até as últimas décadas do século XX, quando sofreu o último 

golpe com a praga do bicudo. 

Mas, se as relações de produção, marcadas pela exploração e opressão não se 

diferenciavam das praticadas no restante da colônia, por que o Cariri, em seu processo de colonização, 

teve seu espaço geográfico organizado de modo diferenciado do seu entorno sertanejo? Que 

diferenciação foi essa e que consequências ela trouxe para o seu quadro fundiário? A resposta para 

esses questionamentos estaria nas características geoambientais do Cariri e na forma como seus 

elementos naturais atuaram como agentes condicionadores que influenciaram no perfil das relações 

sociedade x natureza. 

O Estado do Ceará possui quase a totalidade do seu território (92,1%) inserido na área 

semiárida do nordeste brasileiro. Com uma área total de 969.589,4 km2, a semiaridez caracteriza-se 

pela irregularidade e insuficiência espacial e temporal de precipitações, que podem variar da casa dos 



200mm a aprox. dos 2.000mm extremamente concentradas, gerando períodos de chuva e estiagens, 

elevadas temperaturas e alto índice de evaporação. Segundo Della Cava, o Vale do Cariri se situa na 

extremidade sul do Estado do Ceará, tendo sido 

 

povoado no primeiro quartel do século XVIII, por criadores de gado provenientes da Bahia e 
de Pernambuco, atraídos que eram pelas terras férteis e pelas fontes perenes de água. (...) 
Devido, ainda, aos recursos do Vale, veio a agricultura, especialmente a da cana-de-açúcar, 
a predominar sobre as atividades pastoris. Pelo final do século XVIII, grande parte dos 
rebanhos tinha sido forçada a emigrar em direção ao Norte, para uma zona menos fértil do 
Vale e, também, rumo ao Leste e ao Sul, além da imponente chapada do Araripe, 
penetrando nas terras ressecadas, de mato ralo, dos estados vizinhos da Paraíba, de 
Pernambuco e do Piauí (1976, p.27).  

 

Como se pode perceber na descrição feira por Della Cava, a região do Cariri Cearense, 

apesar de também estar inserida nessa área, difere significativamente da sua redondeza em razão do 

seu quadro natural, fortemente influenciado pela presença da Chapada do Araripe, principal relevo da 

região, que faz divisa com os Estados de Pernambuco e Piauí pois, devido à existência de 

características ambientais favoráveis, a região se tornou atrativa para o cultivo da terra. 

 

    

  

 

Conforme Andrade (2005, p. 55), a existência de mais de uma centena de fontes, 348 no 

total segundo dados do Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, dá origem a uma série 

de riachos perenes e à existência de uma área de solos mais produtivos, fazendo com que a sub-

região do Cariri cearense seja uma ilha agrícola no meio da caatinga. Diferente da baixa densidade 

presente no sertão semiárido, as encostas do Araripe eram muito povoadas e, segundo Menezes 

(1918), podia-se dizer que de quilômetro a quilômetro encontrava-se: 

 

FIGURA – 02. Chapada do Araripe, vista do Pontal 

de Santana do Cariri. Foto: Jackson Bantim. 

Disponível em: http://www.jbantim.blogspot.com 
 

FIGURA – 03. Fonte: Menezes, 2007. 

 
 



um sitio com a sua casinha branca, rodeada de palhoças de aggregados, tendo ao lado o 
engenho de ferro ou fabrica de fazer rapadura e aguardente. (...) Há nesta pequena, porém 
fertilíssima zona, 84 engenhos que produzem quatro milhões de kilogrammas de assucar, 
afora a aguardente, que attinge a milhares de canadas. Álcool propriamente não se fabrica e 
sim aguardente de 18 a 22 gráos. (...) O Crato é a capital moral, intellectual e material do 
famoso Valle do Cariry (MENEZES, 1918, p.164 Apud GONÇALVES, 2006. P. 103). 

 

A atividade monoculturora da cana-de-açúcar atingiu tamanha importância que na década 

de 1940 o Cariri chegou a possuir 300 engenhos que produziam rapadura e aguardente para o interior 

do nordeste, tendo sido a paisagem da região dominada durante muito tempo pelas grandes lavouras 

canavieira dos “verdes vales”. Essa atividade foi responsável também pelo surgimento de uma forte 

oligarquia fundiária no sul do Ceará, que teve tempos áureos na história política e na economia do 

Estado, mas que, na atualidade, possui menor expressividade.  

Diferente do modo como se deu à colonização de grande parte do sertão nordestino, no 

Cariri o cultivo agrícola se desenvolveu em detrimento da pecuária, atividade esta que, no princípio, foi 

a responsável pela colonização da área e que ainda hoje se faz muito presente em seu entorno, mas 

que acabou não se firmando como principal atividade produtiva caririense do passado, devido a este 

possuir uma “vocação” agrícola por tratar-se de uma área úmida em pleno sertão.  

No passado, era comum os atributos naturais influenciarem na apropriação de territórios. 

Não se trata de determinismo geográfico, mas sim de condicionantes diante da disponibilidade dos 

recursos técnicos à disposição daquelas sociedades. A esse respeito Brígido afirma que:  

 
As margens dos rios eram, nos primitivos tempos do Brasil, os caminhos, que conduziam às 
regiões desconhecidas. Os baianos, por exemplo, partindo do rio São Francisco, 
acompanharam em marcha ascendente o curso de alguns dos seus afluentes e chegaram a 
avistar a cinta do Araripe; depois, tomando-a por objeto, encontraram o riacho dos Porcos e, 
por este abaixo, o Salgado. Continuando assim a sua derrota, foram ao Icó, etc. (1888, p. 
93). 
 

De acordo com Petrone (1955) a existência de cursos d‟água era uma necessidade para a 

delimitação das primeiras sesmarias do Cariri cearense, visto que em todas elas a água era de 

primordial importância para qualquer iniciativa no sentido de utilizar o solo. 

A concentração dessas nascentes possibilitou um desenvolvimento econômico regional 

pautado em diversos ciclos agrícolas, que se intensificaram a partir do século XVIII. Desde então, as 

águas provenientes das nascentes passaram a ser desviadas de seus cursos naturais para pequenos 

canais de terra construídos e mantidos por agricultores, para a irrigação de suas lavouras, sendo nos 

dias atuais resquícios de um arcaico modelo de irrigação, constituído com o auxílio de pouca 

tecnologia. 

Barros, em seu estudo sobre o quadro agrário Carirense, aponta que: 



É necessário fazer-se referência ao fato de que as propriedades localizadas nos trechos 
onde a planície aluvial se estreita, isto é, nos trechos denominados de baixio, são menores e 
exploradas em regime familiar. No brejo, as propriedades mais características são 
denominadas sítios e não engenhos como em outras áreas canavieiras, isto porque se trata 
de pequenos estabelecimentos comumente inferiores a 50 tarefas que contrastam com os 
extensos domínios das áreas típicas daquela lavoura, não se notando, outrossim, o 
escalonamento social determinado geralmente pela presença do senhor de engenho. O 
pequeno proprietário faz sua lavoura auxiliado por moradores, o que constitui o regime de 
trabalho predominante no Cariri (1964, p.568). 

 

Nas áreas de brejos e no pé-de-serra, nos locais onde a especulação causada em virtude 

do turismo ligado ao hidrolazer proporcionados pelas fontes (que no Cariri são privadas, indo contra a 

legislação brasileira), predominam as pequenas propriedades, já que, com o passar do tempo, as terras 

foram subdivididas pelo regime de herança. “Um dos fatos que prendem a atenção de quem se 

preocupa com o estudo da região do Cariri é a sugestiva fragmentação da propriedade que ai se 

operou” (PETROLE, 1955, p.9). 

 

3. ANÁLISE DA ESTRUTURA FUNDIÁRIA DO CARIRI CEARENSE 

 

E hoje? Como se encontra a estrutura fundiária do Cariri? Da sua área total de 4.115,828 

km², quantos hectares são considerados rural e aproveitáveis para as atividades de agricultura e 

pecuária? Como a terra está distribuída? Qual o nível de modernização das atividades agropecuária 

praticadas na microrregião homogênea?  

Conforme Alencar (2005), “a terra privada e concentrada é fundante para se compreender 

a questão agrária no Ceará, mas, para se obter esta compreensão, é necessário conhecer a estrutura 

fundiária.” Para compreendermos a organização fundiária do Cariri dispomos dos dados fornecidos 

pelos censos agropecuários realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, das 

estatísticas cadastrais do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, além de 

fontes diversas que já realizaram estudos sobre essa temática. O IBGE adota o critério de 

estabelecimento rural em sua metodologia de pesquisa, ou seja:  

 

Toda “unidade de produção dedicada, total ou parcialmente, a atividades agropecuárias, 
florestais e aquícolas, subordinada a uma única administração: a do produtor ou a do 
administrador. Independente de seu tamanho, de sua forma jurídica ou de sua localização 
em área urbana ou rural, tendo como objetivo a produção para subsistência e/ou para venda, 
constituindo-se assim numa unidade recenseável (IBGE, 2006, p. 16). 

 Já o INCRA utiliza o conceito de imóvel rural, ou seja, “prédio rústico, de uma área 

contínua, qualquer que seja a sua localização, que se destine à exploração extrativa, agrícola, pecuária 

ou agroindustrial, quer através de planos públicos de valorização, quer através da iniciativa privada 

(ESTATUTO RURAL DA TERRA, art. 4º, item I)”. 



O último censo agropecuário realizado pelo IBGE ocorreu no ano de 2006. Porém, até a 

data de escrita desse texto somente uma parcial desses dados havia sido divulgada. Por essa razão, 

ora serão utilizados dados referentes ao censo de 1995-1996, ora informações já disponibilizadas pelo 

censo do ano 2006. Os dados do INCRA são referentes à atualização cadastral no ano de 2005.  

No entanto, as primeiras análises sobre o rural da região do cariri foram realizadas por 

Alves e Petrone na década de 1950 e por Barros na década de 1960. Nessas três pesquisas seus 

autores apontaram uma forte tendência de fragmentação das propriedades agrícolas do Cariri. Alves 

chegou inclusive a elaborar um quadro no qual mostrou a evolução do processo de subdivisão das 

propriedades e aumento dos imóveis rurais no campo caririense ocorrido entre os anos de 1920 e 

1942.  

 

TABELA – 01. Evolução do número de propriedades no Cariri entre 1920 a 1942. 

Municípios 
Nº de Propriedades Aumento no 

Decurso dos 22 anos 1920 1942 

Crato 269 785 516 

Missão Velha 165 997 832 

Barbalha 150 495 345 

Juazeiro do Norte 140 547 407 

Jardim 271 994 723 

Total 995 3818 2823 

Fonte: ALVES, J., 1952. Adaptado por: Judson Jorge. 

 

Segundo os dados apresentados na tabela acima, a estrutura fundiária desses cinco 

municípios do Cariri sofreu nesse período uma considerável fragmentação. No intervalo de 22 anos 

saltou de 995 propriedades para 2823, chegando quase a triplicar em duas décadas.  

Passado mais de meio século da publicação desses estudos, certamente a área rural do 

Cariri encontra-se bastante diferente. Porém, os novos dados apontam que fragmentação de parte 

dessa estrutura fundiária continua ocorrendo e que, na parte fragmentada, vem acontecendo também a 

diminuição do tamanho desses imóveis. De acordo com o censo do IBGE realizado no ano de 2006 o 

número de estabelecimentos rurais na região é de 19.726 e estes ocupam uma área de 181.792,01 

hectares. Como nos dados preliminares divulgados no ano de 2009 não constam as informações 

referentes às classes de área na qual esses estabelecimentos estão inseridos, para verificar as 

informações sobre o tamanho das propriedades caririenses, serão utilizados os dados fornecidos pelo 

censo agropecuário de 1995-1996 (ver tabela 2). 

 
 



TABELA – 02.  Estabelecimentos rurais existentes em 31.12.1995, segundo os grupos de área total em hectares. 

Microrregião e 
Municípios 

Menos de 
10 

 

10 
a menos 
de100 

 

100 
a menos de 

200 
 

200 
a menos de 

500 
 

500 
a menos 
de 2 000 

 

2 000 
e mais 

 

Sem 
declaração 

 

Cariri 14 240 2 462 219 120 41 4 17 
Barbalha 1 948 202 23 3 3 - - 
Crato 3 262 466 39 18 8 1 4 
Jardim 2 687 468 22 20 3 - - 
Juazeiro do Norte 300 80 17 8 4 1 - 
Missão Velha 2 487 347 40 20 5 1 - 
Nova Olinda 606 172 15 6 1 - - 
Porteiras 1 323 282 15 10 3 1 - 
Santana do Cariri 1 627 445 48 35 14 - 13 

Fonte: Censo Agropecuário do IBGE, 1995. 

 

É óbvio que não se pode estabelecer um paralelo entre os dados de Alves com os 

apontados pelo IBGE, já que as metodologias e os critérios de análises são diferentes. Porém, se 

forem cruzados os dados da tabela 2 com as informações do IBGE divulgadas em 2006, ver-se-á que 

no intervalo de 10 anos, censos 1995-1996 a 2006, o total de estabelecimentos saltou da ordem de 

17.103 para 19.726, ou seja, 2.623 estabelecimentos a mais em 10 anos, totalizando um aumento de 

aproximadamente 15%. 

Segundo estes dados, os dois primeiros extratos, ou seja, os estabelecimentos rurais que 

ocupam área inferior a 10 ha e os compreendidos na faixa entre 10 a menos de 100 ha, dominam a 

paisagem rural caririense, correspondendo a 83,2% e 14,39%, respectivamente, e juntos somam 

97,59% do total de estabelecimentos rurais. Como se pode observar na tabela 2, na paisagem do Cariri 

predomina o número de pequenos estabelecimentos rurais.  

Uma das principais razões para a predominância da pequena propriedade no Cariri está 

ligada ao fato de a agricultura ser a principal atividade produtiva do campo caririense, seja para fins de 

comercialização ou para o consumo das unidades camponesas. Vale lembrar que sendo o cariri uma 

área bem mais úmida do que o restante do sertão, no passado, durante os períodos das várias secas 

que assolaram o nordeste brasileiro, o adensamento populacional se intensificou devido aos migrantes 

que buscavam encontrar melhores condições de sobrevivência nas áreas próximas às fontes e brejos 

do Cariri cearense. Naturalmente, a agricultura familiar necessita de menos espaço e menores 

investimentos do que as atividades agropecuárias, tendo sido, por essa razão, mais praticada pelos 

migrantes estabelecidos no Cariri cearense. Isso explica a existência de áreas de posseiro, além da 

existência de relações não capitalistas de produção no campo, como a parceria, o arrendamento e, 

sobretudo, a relação de sujeição do “morador” que no passado foram muito comuns no Cariri, devido 

ao fato destes sertanejos não possuir terras próprias.  



Essa densidade demográfica aumentou ainda mais no final do século XIX, quando tiveram 

origem as romarias para a cidade de Juazeiro do Norte, realizadas pelos devotos do Padre Cícero. A 

partir dessas migrações formaram-se comunidades camponesas nos núcleos rurais da região.  

Petrone (1955, p. 10), salienta que “com o povoamento iniciado na base da criação de 

gado em grandes propriedades, a região do Cariri viu suas terras se subdividirem em propriedades 

menores graças à parcial substituição da criação pela agricultura, consequente ao paralelo aumento da 

população e fragmentação da terra por herança”.  

Para que se compreenda melhor a forte influência das heranças no processo de 

fragmentação da estrutura fundiária do Cariri, a tabela abaixo apresenta a forma de obtenção das 

terras pelos produtores proprietários da região tendo como referência o ano de 2006 (ver tabela 3).  

 

TABELA – 03. Forma da obtenção das terras do produtor proprietário. 

Microrregião e 
Municípios 

Total 
 

Compra 
de 

particular 

Compra via 
crédito 

fundiário 
 

Titulação via reforma 
agrária, programa de 
reassentamento ou 

aguardando titulação 

Herança 
Doação 

particular 
Usucapião 

Outra 
forma 

Não 
Sabe 

Cariri 11563 5 351 33 49 5 491 359 57 193 30 
Barbalha 1470 565 - 1 832 41 14 10 7 
Crato 1547 739 10 8 728 48 5 5 4 
Jardim 2682 1 172 1 1 1 331 71 9 92 5 
Juazeiro do 
Norte 

996 
 

607 1 26 318 25 2 14 3 

Missão 
Velha 

2274 1 140 18 - 993 70 14 30 9 

Nova Olinda 504 209 2 - 272 17 1 2 1 
Porteiras 800 553 1 - 682 40 10 35 - 
Santana do 
Cariri 

769 
 

366 - 13 335 47 2 5 1 

Fonte: Censo Agropecuário do IBGE, 2006. 

 

A tabela acima chama atenção para o fato de que das oito possíveis formas de obtenção 

de terras pelos proprietários da região do Cariri um total de 5.351 foram feitas por meio do sistema de 

compra dessas terras a particulares. Já o número de obtenções de estabelecimentos rurais por motivo 

de herança totalizou 5.491. Ou seja, a maior parte dos proprietários de terra do Cariri é constituída por 

herdeiros.  Observa-se que os municípios com maior incidência de herdeiros são Jardim, Missão Velha, 

Barbalha e Crato. Os dados permitem pensar que são justamente nas áreas que concentram os 

menores estabelecimentos rurais que estão ocorrendo à maioria das subdivisões dessas terras. Estaria 

ai um viés de explicação para o caso da minifundiarização para o qual tem evoluído uma parte da 

estrutura fundiária do Cariri. 



Para o INCRA, de acordo com a apuração especial do mês de dezembro do ano de 2005, 

o Cariri possui 7.064 imóveis rurais que ocupam uma área de 241.519,50 hectares. Mas, como estão 

distribuías essas terras? (ver tabela 4). 

 

TABELA – 04. Imóveis rurais por categoria, Cariri, 2005.  

Categoria do imóvel Total de imóvel Área total (ha) 
Total da área rural ocupada 

(%) 

Grande Propriedade 62 63.590,70 26,32% 
Média Propriedade 294 53.885,30 22,31% 
Pequena Propriedade 1205 71.216,80 29,5% 
Minifúndio 5725 52.718,30 21,82% 
Não Classificado 318 108,40 0,05 
Total 7604 241.519,50 100% 

Fonte: Estatísticas Cadastrais do INCRA, 2005. 

Segundo Alencar (2005), a partir da Lei no. 8.629/93, art. 4o., que regulamentou os 

dispositivos da Constituição Federal de 1988, relativos à reforma agrária, o INCRA usa para determinar 

o tamanho dos imóveis rurais os seguintes termos: a) menor que um módulo fiscal ou minifúndio, 

imóvel rural com área menor que um módulo fiscal; b) pequena propriedade, imóvel que tenha uma 

área entre um e quatro módulos fiscais; c) média propriedade, imóvel que compreenda uma área 

entre quatro até quinze módulos fiscais e d) grande propriedade rural, imóvel que detém área igual ou 

superior a quinze módulos fiscais. 

De acordo com a tabela 4, o Cariri possui 5.725 imóveis classificados como minifúndio que 

correspondem a 75,28% do total de imóveis rurais da região e ocupam uma área de 52.718,30 

hectares, ou seja, 21,82% da área rural caririense. Em média, cada um desses minifúndios possui uma 

área de 9,2 hectares ficando bem abaixo da média nacional dos minifúndios, que possuem área de 20 

ha. Por outro lado, as grandes propriedades, que são apenas 62 e correspondem a 0,81% do total de 

geral de imóveis rurais, ocupam uma área de 63.590,70 hectares, ou seja, possuem 26,32% da área 

rural do Cariri. Os dados mostram duas situações alarmantes: se de um lado tem-se a grande 

quantidade numérica de minifúndios, que inviabiliza a sobrevivência das famílias que tentam sobreviver 

dessas terras que possuem menos do que um módulo fiscal, do outro lado aponta que há uma extrema 

concentração fundiária na região, ficando mais de um terço das propriedades caririenses distribuídas 

entre 62 propriedades. Veja os gráficos seguintes: 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  
              
 
 
 
 
 
 
  
                                      GRÁFICO – 01. Imóveis Rurais por Categoria na região do Cariri no ano de 2005.  
                                      Fonte: Estatísticas Cadastrais do INCRA, 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
                                
 
 
 
 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
                              
                                     GRÁFICO – 02. Distribuição da área total em hectares por categoria de imóvel  
                                    na região do Cariri no ano de 2005. Fonte: Estatísticas Cadastrais do INCRA, 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
                                      GRÁFICO – 03. Distribuição da área total em porcentagem (%) por categoria  
                                      de imóvel na região do Cariri no ano de 2005. Fonte: Estatísticas Cadastrais do INCRA, 2005. 
 
 

Se já é amplamente debatido o fato de que os latifúndios são causadores de graves 

mazelas sócioeconômicas, por outro lado muito há que se debater o problema da minifundiarização. No 

caso do Cariri, o problema da quantidade expressiva de minifúndios na região reside no fato de que tais 

imóveis ocupam uma área inferior a da propriedade familiar, que por sua vez baseia-se no módulo 

fiscal de cada município. O módulo fiscal define a área mínima capaz de assegurar a sobrevivência de 

uma família a partir da produção obtida no imóvel. Não possui uma dimensão única, mas é fixado de 

acordo com a região e o tipo de exploração desenvolvida na área.  Por sua dimensão e potencialidade 

de produção, o minifúndio não permite o sustento da família camponesa, obrigando-os a procurar 

atividades assalariadas fora da unidade familiar para assim complementarem sua renda. É muito 

comum na região que membros de famílias de pequenos produtores migrem sazonalmente para se 

assalariarem no corte de cana-de-açúcar na região sudeste do país.  

Na tabela abaixo é possível observar o tamanho do módulo fiscal dos municípios do Cariri 

cearense. 

 

TABELA – 05. Módulo Fiscal (ha) por município – Cariri - CE 

Município Módulo Fiscal (há) 
Barbalha 26 

Crato 26 

Jardim 26 

Juazeiro do Norte 26 

Missão Velha 26 

Nova Olinda 55 

Porteiras 45 

Santana do Cariri 55 

               Fonte: Sistema Nacional de Cadastro Rural / INCRA SR-02 

 



Não bastasse a complicada situação das famílias minifundiaristas, segundo dados do 

censo agropecuário, existiam em 2006 um total de 1.661 produtores sem área para o plantio no Cariri, 

ou seja, famílias de “sem terra”. (ver tabela 6). 

 

TABELA – 06. Condição do produtor em relação às terras segundo o Censo de 2006. 

Microrregião e 
Município 

Proprietário 
    Assentado sem 
titulação definitiva 

Arrendatário Parceiro Ocupante 
Produtor 
sem-área  

Estabelec
imentos 

Área 
(ha) 

Estabelec
imentos 

Área 
(ha) 

Estabeleci
mentos 

Área 
(ha) 

Estabele 
cimentos 

Área 
(ha) 

Estabele 
cimentos 

Área 
(ha) 

Estabele 
cimentos 

Cariri 10 374 156 487 50 207 3 669 13 221 1 724 4 058 2 248 7 821 1 661 

Barbalha 1 363 19 328 1 X 272 872 222 403 351 444 82 

Crato 1 429 27 570 17 30 864 1 918 297 423 347 1 834 370 

Jardim 2 346 20 557 - - 430 652 217 584 166 407 400 

Juazeiro 
do Norte 

890 11 018 12 6 250 439 129 102 449 931 397 

Missão 
Velha 

2 058 31 608 18 43 813 1 478 681 1 846 442 2 066 237 

Nova Olinda 460 8 308 1 X 287 407 6 7 77 316 88 

Porteiras 1 110 14 942 - - 153 394 131 289 168 518 15 

Santana do 
Cariri 

718 23 156 1 X 600 7 061 41 404 248 1 304 72 

Fonte: Censo Agropecuário do IBGE, 2006. 

 

Como se pode observar, a partir de uma perspectiva histórica, evidencia-se como ocorreu 

o processo de ocupação e produção do espaço geográfico rural caririense.  Verificamos que 62 imóveis 

ocupam uma área superior a que é ocupada por outros 5.725 imóveis. Esses números apontam para a 

necessidade de um reordenamento territorial regional a partir de uma reforma agrária.  

Já os minifúndios padecem de dois males: possuem área abaixo do recomendado para 

prover o sustento da família que nele habita e trabalha, e falta de tecnologia para geração e 

beneficiamento de produtos agrícolas e/ou pecuários. Como estes estão em maior número em relação 

aos latifúndios, fica ratificado a urgente necessidade de reestruturação do campo caririense. Do 

contrário não é possível erradicar os fatores condicionantes da pobreza rural da região. (tabelas 7). 

 

TABELA 07 – Tratores existentes nos estabelecimentos, por potência, segundo UF, Microrregião e Município – ano 
de 2006. 

UF, 
Microrregião e 

Município 

Tratores existentes nos estabelecimentos 

Total 
Potência 

Menos de 100 CV De 100 CV e mais 

Estabelecimentos Quantidade Estabelecimentos Quantidade Estabelecimentos Quantidade 

Ceará 4 447 5 701 2 673 3 217 1 965 2 484 

Cariri 215 249 134 148 92 101 

Barbalha 22 33 19 27 5 6 

Crato 15 21 10 11 7 10 

Jardim 92 94 57 59 35 35 

Juazeiro do 
Norte 

18 23 14 16 7 7 



Missão Velha 21 23 9 9 13 14 

Nova Olinda 9 10 7 7 3 3 

Porteiras 25 29 12 12 14 17 

Santana do 
Cariri 

13 16 6 7 8 9 

Fonte: Censo Agropecuário do IBGE, 2006. 

 

Segundo dados da tabela elaborada a partir do Censo agropecuário de 2006 apenas 1,08 

% do total de estabelecimentos do Cariri possuem tratores, ou seja, 215 entre 19.726. Ora, se, como 

exposto anteriormente, as famílias detentoras dos minifúndios amargam a impossibilidade do 

autosustento, a visão de adquirir animais de tração ou maquinário agrícola, como tratores, é algo entre 

o improvável e o impossível a não ser que a compra se dê através de sistema de cooperativa entre 

vários pequenos produtores (ver tabela 8). É óbvio que os problemas enfrentados pelos camponeses 

não serão revertidos apenas com a tecnificação, mas sim com um amplo processo de reforma agrária 

que desconcentre e socialize a terra. Porém, ressalto que é necessário romper com a falsa ideia de que 

o incentivo a incorporação de técnicas e tecnologias modernizadoras no processo da produção 

camponesa seja incompatível com o modo de vida e organização do camponês. Afinal, o problema não 

está na técnica, mas sim na forma e na intencionalidade com a qual se dá a sua utilização social.    

 

TABELA – 08. Uso de força de tração animal e/ou mecânica utilizada pelos estabelecimentos, por tipo, segundo UF, 
Microrregião e Município – 2006.   

UF, Mesorregião, Microrregião e Município  
Total de 

estabelecimentos 

Uso de força de tração animal e/ou 
mecânica utilizada pelos estabelecimentos 

Total 
Tipo 

Animal Mecânica Animal e mecânica 

Ceará  381 014 165 610 77 245 46 660 41 705 

Cariri  19 726 8 755 4 216 3 050 1 489 

Barbalha  2 291 887 382 419 86 

Crato  3 324 576 291 239 46 

Jardim  3 559 2 579 1 101 919 559 

Juazeiro do Norte  2 127 916 337 386 193 

Missão Velha  4 249 1 919 932 683 304 

Nova Olinda  919 156 30 115 11 

Porteiras  1 577 1 317 923 127 267 

Santana do Cariri  1 680 405 220 162 23 

Fonte: Censo Agropecuário do IBGE, 2006. 

 



Como se pode observar na tabela acima, apenas 44,38% do total de estabelecimentos, ou 

seja, 8.755 fazem uso de força de tração animal e/ou mecânica.  Desse total, 48,2% utilizam apenas 

força animal, 34,8% mecânica e 17% animal e mecânica. Somado a essa situação um total de 16.261, 

ou seja, 82,43% dos estabelecimentos não obtiveram nenhum tipo de financiamento para auxiliar na 

produção. (Ver tabelas 9). 

 

TABELA – 09. Estabelecimentos que não obtiveram financiamento e o motivo da não obtenção, segundo UF, 
Microrregião e Município – 2006. 

UF, Mesorregião, Microrregião e 
Município 

Estabelecimentos que não obtiveram financiamento 

Total 

Motivo da não obtenção 

Falta de  
garantia 

 
pessoal 

Não sabe 
como 

conseguir 
Burocracia 

Falta de 
pagamento 

do 
empréstimo 

anterior 

Medo 
de 

contrair 
dívidas 

Outro 
motivo 

Não 
precisou 

Ceará 322.262 8 324 3 923 24. 378 12. 248 95 701 56.199 121.489 

Cariri 16 261 468 189 1 275 427 5 395 2 995 5 512 

Barbalha 1 988 19 20 217 26 586 222 898 

Crato 2 965 207 38 201 31 975 627 886 

Jardim 2 634 58 29 140 107 1 177 399 724 

Juazeiro do Norte 1 854 89 11 136 58 786 352 422 

Missão Velha 3 570 25 44 247 73 834 701 1 646 

Nova Olinda 747 13 4 74 20 247 143 246 

Porteiras 1 094 14 26 134 77 349 142 352 

Santana do Cariri 1 409 43 17 126 35 441 409 338 

Total (%) 82,43% 2,87% 1,62% 7,8% 2,62% 33,17% 18,41% 33.89% 

Fonte: Censo Agropecuário do IBGE, 2006. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A reflexão sobre os dados que foram apresentados nesse  trabalho faz necessária para o 

avanço das proposições de novas políticas públicas para o campo capazes de reverter o quadro de 

opressão e exploração pelo qual vem sendo submetido o camponês ao longo do processo de formação 

territorial do Cariri e do Brasil, de um modo geral, bem como proposições de políticas voltadas para 

desenvolvimento tecnológico e a inclusão dessas técnicas à produção camponesa, proporcionando 



qualidade de vida ao homem do campo e, ao mesmo instante, aumentando a oferta de gêneros 

alimentícios no mercado interno garantindo, assim, a questão estratégica da segurança alimentar. 

O exemplo da situação do rural Caririense demonstra que se faz importante refletir sobre: 

1. Qual tem sido o papel do Estado diante dos problemas referentes à questão agrária e as tensões 

que esta gera no campo?; 2. De que maneira os camponeses têm enfrentado os processos de 

expropriação e exclusão pelos quais vem sendo submetidos ao longo da penetração das relações de 

produção capitalista no campo?; 3. Que consequências isto tem trazido para a formação sócio-territorial 

do Brasil?    

A forma de condução das políticas agrícolas e agrárias dos Governos brasileiros e 

também do Ceará tem demonstrado que ações para o campo estão vinculadas, sobretudo, às 

necessidades de acumulação do capital e a consequente reprodução social do capitalista. Por essa 

razão, o Estado age espacialmente de modo desigual. “Para os trabalhadores expropriados, que são a 

maior parte, e vivem na miséria e lutando contra a fome, só lhes resta lutar para mudar esse „destino‟. 

É por essa razão que os camponeses se organizam” (FERNANDES, 2001, p. 31). 

Os dados apresentados levam a refletir que para que possa existir um desenvolvimento 

social e econômico no campo caririrense, de modo a propiciar tanto a produção quanto as bases para a 

conquista da cidadania pelas famílias camponesas, se faz necessária uma reestruturação desse setor 

a partir da criação de políticas públicas no sentido de garantir o provimento e a manutenção digna 

dessas famílias, a partir de subsídios à produção, oferta de crédito, de capacitação e assistência 

técnica, associados à oferta de educação do campo, cultura, saúde, etc. Necessária também é a 

realização de estudos voltados para a proposta de alternativas viáveis do ponto de vista ambiental, 

social e econômico sobre formas de melhor convivência e maior aproveitamento dessas pequenas 

unidades produtivas. Apesar desse quadro desfavorável, o Cariri mantém a sua tradição de produtor 

agrícola, em uma relação que, assim como a sua estrutura fundiária, é contraditória e combinada. É 

contraditória e combinada porque apesar da participação do setor primário no Produto Interno Bruto 

(PIB) dos municípios caririenses ter decaído significativamente nas últimas décadas, devido à 

defasagem tecnológica, a falta ou a insatisfatória assistência técnica prestada aos camponeses, pela 

existência da burocracia que dificulta e às vezes desencoraja o agricultor a buscar programas de 

financiamento da produção, entre outros fatores, na outra ponta do setor produtivo o governo investe 

em pesquisas, seminários, e oferece estruturas para a realização de mega negócios para estimular o 

agronegócio que aos poucos vem se incorporando na paisagem regional. 

Caso o Estado continue seguindo essa lógica de apoio à produção no campo, o Cariri, 

sendo uma das áreas mais úmidas do Ceará, não tardará muito para deixar de ser um espaço de 

reserva e se tornar um espaço luminoso, fruto dos interesses das empresas nacionais e multinacionais 



do setor agropecuário, em especial do agrohidronegócio. É importante ressaltar que as bases técnicas 

necessárias para isso já estão prontas ou em construção nessa região. Exemplo disso são as unidades 

de ensino e pesquisa com cursos de graduação voltados para essa área, como os cursos de irrigação, 

tecnologia de alimentos e saneamento ambiental do CENTEC e o curso de agronomia da UFC, ambos 

sediados na cidade de Juazeiro do Norte. Somando-se a isso, as obras da transposição do Rio São 

Francisco, que se encontram em pleno andamento, preveem a passagem de dutos em municípios do 

sul cearense, além da utilização do leito natural do Rio Salgado para levar as águas do Rio São 

Francisco até o leito do Rio Jaguaribe. Se o Cariri já é considerado um “oásis” no meio do sertão, com 

a chegada dessas águas que perenizarão a bacia do Salgado, estrutura hídrica para o agronegócio 

não faltará. Necessário nesse caso é questionar se essa proposta atende às necessidades de 

reestruturação produtiva do rural regional e se possibilitaram a prosperidade econômica com 

desenvolvimento social que o agrário da região requer. 

Essas diferenças são perceptíveis na paisagem regional e dão origem a territórios 

diferenciados no campo, com interesses distintos, chegando a gerar conflitos sociais decorrentes 

dessas diferentes características do rural da região. Por essa razão, se faz necessário conhecer as 

peculiaridades locais para que assim se possa repensar o planejamento do território regional a partir de 

estratégias políticas de cunho social, ambiental, cultural e econômico capazes de proporcionar o 

desenvolvimento rural do cariri. 

Como se pode notar esse processo modernizador do agrário caririense é permeado por 

rugosidades que altera as formas sem que, no entanto, se modifique a essência das relações que 

produzem e organizam o espaço geográfico rural da região. Portanto, a esse respeito, como salienta 

Gonçalves, 

 

resta saber como se desdobrará a divisão de poder, visto que, o uso da força e da 
dominação, historicamente, estão concentrados nos senhores de terra que não mais 
exercem hegemonia no espaço econômico do Cariri, entretanto, ainda persistem como 
resistências particulares ao desenvolvimento. Por outro lado, existem possibilidades em 
torno de forças protagonizadoras regionais de lutas por mudanças, que apontam desafios, 
potencialidades, e novas propostas de ordenamento territorial e ambiental a partir das formas 
de estímulo à solidariedade e à coesão social entre seus habitantes (2007, p.1). 
 

Acredito que os dados apontados nessa parte da pesquisa se configuram como uma 

ferramenta instrumentalizadora, capaz de auxiliar nas reflexões sobre o agrário caririense para que 

assim se possa pensar em planejamento do território e desenvolvimento rural regional. No entanto, 

ainda há muito sobre o rural caririense que precisa ser pesquisado.  
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