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SCME -SIBl/O TeCA

RESUMO

o presente trabalho analisa o problema da ocorren

cia de estímulos de mercado, junto às culturas de subsistên

cia - arroz, feijão, mandioca e milho -, no Estado do Cea

ra, no período 1954/74.

Foram tratados os aspectos históricos e recentes da

formação econômica desse Estado, procurando-se dar ênfase

às condições sob as quais se processam a produção e distri

buição dos alimentos.

Em seguida, procurou-se medir a influência que têm

sobre a oferta de alimentos, algumas variáveis assumidas co

mo relevantes para a consolidação da citada oferta e, em es

pecial, o nível de preços. Elaborou-se, pois, um mode~o es

tatístico em que a área cultivada no período presente é fun

ção dos seguintes determinantes: área cultivada no período

anterior; nível médio de preços, da cultura em estudo, no

período anterior; nível médio de precipitação pluviométrica,

do período em curso; e, nível médio de preços do algodão,

do período anterior, como condicionante das áreas cultiva

das com milho e feijão, produtos a ele, em geral consorcia

dos.

Os resultados obtidos do modelo mostram que, na

maioria dos casos, não há "resposta" da produção dos alimen
-tos aos preços. Adicionalmente, nao se constatou correIa

-"
ção estatística entre queda de chuva e produção de subsis

tência; o mesmo e válido para a correlação entre preço real

xii



do algodão e area cultivada com feijão e milho (excessão

feita à micro-região de Ibiapaba, junto às equações do fei

jão e milho).

Conclui-se que, a inexistência dos estímulos de mer

cado encontrada junto à maior parte das equações estimadas,

para as culturas de subsistência se deve pelos seguintes m~

tivos: as culturas de subsistência são um tipo de atividade

agrícola de importância econômica secundária; -sao cultiva

das em pequeno~'im6veis rurais, sob relações de produção

não-capitalistas, e diante de urna forte concentração da pr~

priedade da terra bem corno subordinação do trabalhador ao

capital. Ou seja, estes aspectos, resultantes da formação

econômica do Ceará, são os responsáveis pela ausência de ci

tados estímulos .

..
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ABSTRACT

This study analyzes the problern of the functioning

of the pr ice system of Ceará, specif ically in relation to the

subsistencecrops (rice, beans, manioc, and cor n j ,

The historical and recent aspects of the economic

formation of that state were treated with an eye tONcrrdgiving

emphasis to the conditions under which the production and

distribution of food procede. Following this an attempt was

made to measure the influence that some variables, assumed

to be important for the consolidation of the cited supply,

especially the price leveI, exert over the supply of food.

A statistical model was then elaborated in which

the area cultivated in the present period is a function of

the following determinants: area cultivated in the previous

period; average leveI of prices, of the crop under study, in

the previous period; average leveI of rainfall; average

price Lev eL of cotton, in the previous period, as a oonditioner

of the areas cultivated in corn and beans, crops that are

planted along with cotton.

The results obtained from the model show that, in

most cases, there is no "response" from the production of

food to the prices. In addition, no statistical correlation

was verified between rainfall and subsistence production,

the same being valid for the correlation between the area of

cotton and area cultivated with beans and corn (with the

xiv



exception of the Ibiapaba microregion with respect to the

beans and corn equations).

It was concluded that the inexistence of market

stimuli for subsistence crops is owed to: such crops are a

type of economic activity of secondary importance, cultivated

in small rural holdings, under non-capitalistic production,

under strong concentration of land ownership and a subordina

tion of the worker to commercial capital. These aspects,

taken as the conditioners of agricultural supply, are results

of the economic formation of Ceará.



Le travail ei-présent, fait l'analyse du probleme

de l'oeeurrenee de stimulation de marehé aupres des eultu

res de subsistenee - le riz, le harieot, le manioc et le

mais - dans l'~tat de Ceará, entre 1954 et 1979.

Les aspeets historiques et réeents de la formation

économique de eet ~tat, orit eté traités de façon a mettre

en évidence les eonditions dans lesquelles se proeessent

la produetion et la distribution des aliments.

Ensuite, on a essaye de mesurer l'influenee de quel

ques variables (prises comme importantes) sur l'offre d'ali

ments pour sa eonsolidation et pour celle du niveau des

prix. On a élaboré done, un modele statistique dans lequel

l'aire eultivée à la période présente est la fonction des

déterminantes suivantes: aire eultivée pendant la période

précédente; niveau moyen de prix de la eulture en étude

pendant la période préeédente; niveau moyen de préeipi tation

pluviométrique période en cours; et enfin, le niveau moyen

des prix du eotton de la période préeédente, eomme faeteur

conditionant des aires eultivées avee du mals et des hari

cots, qui sont des produits normalement assoeiés au cotton.

Les résultats obtenus du modele montrent que dans

la majorité des cas, il n'y a pas de "réponse" de la produ~

tion aux prix. De plus, on n'a pas constaté de eorrelation

statistique entre la diminution de pluie et la production

de subsistence; le même est valide pour la eorrelation en

xvi



tre le prix réel du cotton et l'aire cultivée avec du ha

rict et du maIs (excepté la micro-région de Ibiapaba, se

lon les équations pour les haricots et pour le maIs).

En conclusion, l'inexistence des stimulations de

marché pour les cultures de subsistence, constatée dans la

plupart des equations evaluées, se doit aux raisons suivan

tes: les cultures de subsistence constituent un type

d'activité agricole d'importance économique secondairei

elles sont cultivées dans de petites proprietés rurales,

sous des rapports de production non-capitaliste,devant une

forte concentration de la proprieté de la terre et la su

bordination des travailleurs au capital. C1est à dire les

aspects résultant~ de la formation économique de l'~tat de

Ceará, sont les responsables de l'absence des stimulations

citées.

BCME-BISLIOTEC

..
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1 - INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo básico analisar a

existência ou não de estimulos de mercado junto às culturas

de subsistência - arroz, feijão, mandioca e milho no peri~

do 1954/74. Particularmente, a questão a que se propoe res

ponder é, se existe ou nao "resposta" da produção de ali

mentos aos preços e porque ocorre uma ou outra situação.

Em função do objeto proposto, toma-se como área de

estudo, o Estado do Ceará mais as micro-regiões de Fortale

za, Ibiapaba e Sertões dos Inhamuns, todas pertencentes a

esse Estado. Considera-se que· sao areas distintas entre si,

e que com tal procedimento metodológico, estudam-se casos

especificos (micro-regiões) em contraposição ao caso geral

(Ceará, como um todo), obtendo-se, pois, maior profundidade

nas conclusões.

O capitulo inicial deste trabalho é dedicado a uma

revisão da literatura disponivel e assume importância vi

tal, na medida em que define o contexto da atuação do estu

do. Enfoca-se inicialmente o debate entre estruturalistas e

monetaristas, avaliando-se para cada enfoque o poder de ex

plicação conseguido. Estudos mais recentes são analisados

em seguida e tornam possivel concluir a adoção de um enfo

que metodológico que toma conjuntas as duas abordagens em

análise.
•

O capitulo seguinte analisa a formação econômica da

area de estudo, objetivando detectar os condicionantes his

1
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tóricos da produção de subsistência. Projeta-se para os

dias atuais alguns condicionantes dessa produção, a saber, o

uso que se faz da terra, como ela se distribui, como são as

relações de produção vigentes no campo, bem como enfatiza-

se a forma como se dá a repartição do produto agrícola.

Na parte final, faz-se uma análise empírica do pr~

blema da subsistência, através da formulação de um modelo

estatístico que explique, dentre outros, o comportamento da

oferta de subs~stência diante de oscilações no nível geral

de preços.

Torna-se desnecessário dizer que, o modelo proposto
-nao tenha conseguido plenamente abarcar toda a complexa rea

lidade da agricultura de subsistência, ou que o estudo da

formação econômica do Ceará também não tenha alcançado o

mesmo feito. Ao contrário, admite-se a existência de muitas

limitações, inclusive, as de ordem pessoal. Entretanto, a

partir da ótica adotada, diante dos resultados alcançados

nesta pesquisa, admite-se que o objetivo inicialmente pr~

posto foi conseguido .

..



2 - TENTATIVA DE SíNTESE DA TEORIA EXISTENTE

2.1 - Introdução BCME -BIGLIOTEC~'

No início da década de 60, duas correntes do pens~

mento econômico latino-americano - estruturalistas e moneta

ristas - discutem quais os fatores favoráveis e desfavorá

veis ao desenvolvimento econômico.

Os pontos básicos da discussão -sao, dentre outros,

a viabilidade do planejamento econômico, a possibilidade de

intervenção do Estado da economia, os níveis de produtivid~

de observados junto à agricultura e à indústria, a partic~
-paçao do capital estrangeiro na atividade industrial,

No Brasil, especificamente, essa discussãol
etc.

se in

tensifica na medida em que os estruturalistas se voltam con

tra a execução de programas monetaristas de combate à infla
- -çao e que visam conter a expansao dos meios de pagamento.

Argumentam, em sentido contrário, que, face a existência de

alguns entraves, essa política se forma inócua. Dentre ou

tros, os entraves são: ineslasticidade da oferta de alimen

tos, estrutura agrária caracterizada pela concentração da

propriedade da terra, baixa capacidade de importar, baixa

taxa de formação de capital, inadequação do sistema fiscal.

Como proposta para a superação do atraso das economias agr~

..
1 . . .VeJa-se LIMA, Heltor Ferrelra.

mento econômico no Brasil. 2. ed., são
1978.

História do pensa
Paulo, Nacional~

3 í _c..:AE
B'8LI01E~
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rio-exportadoras (ou, periféricas) em relação as economias

industrializadas (ou, centrais) sugerem urna intensificação

da industrialização via participação do Estado.

De outra parte, com objetivos mais específicos, rea

lizando estudos empíricos baseados em modelos econométricos,

surgem as críticas monetaristas ou, neoclássicas, que a

princípio, negam as afirmações feitas pelos estruturalistas.

Por exemplo, negam a inelasticidade da oferta de alimentos,

pois, segundo dizem, isso implica em supor que o produtor é

irracional diante dos estímulos de preços advindos no merca

do. Igualmente, negam que a estrutura agrária seja um emp~

cilho ã existência de "resposta" da produção agrícola aos

preços.

Está, pois, aberta a discussão.

Os resultados obtidos com a industrialização, ao

longo do tempo, não só no Brasil corno na América Latina/mo~

tram que a industrialização não significou independência

econômica dessas nações, corno apregoaram os estruturalistas.

No caso, o que se vê e a formação de Q~ capitalismo perif~
2rico e dependente

O funcionamento do sistema de preços, nem sempre se

mostra eficaz, notadamen~e junto aos produtos alimentares,

ao contrário do que sustentaram os neoclássicos em seus mo

delos econométricos.

2 •• -MELLO, Joao Manuel Cardoso de. O capitalismo tar-
dio; contribuição ã revista crítica da forrnaçao e desenvol
vimento da economia brasileira. Campinas, UNICAMP, 1975
(mimeo. Tese de doutoramento).



Isto posto, o pensamento econômico brasileiro, vai

evoluir no seguinte sentido:

a) grande parte da escola estruturalista passa a repensar a

realidade, a partir da ótica da acumulação de capital, ou

seja, a partir da formação e desenvolvimento do modo de pr~

dução capistalista;

b) os neoclássicos, por outro lado, sugerem algumas espec~

ficidades que devem ser adicionadas aos seus modelos, uma

vez que estes, ao estudarem realidades onde não há completa

difusão do sistema capitalista, se tornam por demais limi

tados.

Neste capítulo far-se-á uma revisão dessas posições

havidas no pensamento econômico brasileiro especialmente no

que diz respeito à literatura existente sobre a produção de

alimentos.

Sugere-se, diante do que vai exposto ao longo do c~

pítulo, uma integração das principais considerações elabor~

das, por ambas as correntes, no intuito de redefinir o pr~

blema sob uma perspectiva mais ampla.

2.2 - Controvérsia Teórica

Em meados da década de 60, a escola estruturalista

analisou o problema da inflação na América Latina, a partir
,.



6

do caso chileno3.

Para essa escola há, na América Latina, no período

analisado, um intenso processo de urbanizacão que implica

em um aumento na demanda por produtos alimentícios, além do

que, muda também a composição da própria demanda. O citado

acréscimo na procura alimentar só poderia ser satisfeito se

a oferta fosse elástica a ponto de responder aos estímulos

provenientes da demanda. Entretanto, diante de uma estrutu

ra agrária que concentrava a propriedade da terra nas -maos

de poucos e com relações pré-capitalistas da produção, -nao

existem incentivos nem para melhorar os métodos de cultivo,

nem para o uso de insumos modernos. O resultado do processo

acima descrito é um aumento no nível geral de preços em fa

ce de uma inelasticidade da oferta que, ao lado da rigidez

do dispositivo financeiro, induz a uma expansao monetária.

Nesse sentido, para atacar as causas da inflação, dever-se-

ia introduzir, inicialmente, mudanças estruturais para, a

seguir, incrementar políticas monetaristas.

Dentre essas medidas estruturais - sugeridas pela

escola estruturalista - há que lembrar da sugestão de uma

reforma agrária para eliminar a grande propriedade improd~

tiva, tida como um obstáculo à expansão da produção agríc~

Ia.
No caso brasileiro, essas idéias estão quase que li

3 . -: LlOTECASobre um exame do poslclonamento estruturálista,su
gere-se leitura de GRUNWALD, Joseph. Estabilidade de preços
chileno. In: HIRSCHMAN, Albert o. Monetarismo versus estru-
turalismo; um estudo sobre a América Latina. Rio de Janeiro,
Lidador, 1~67. . -
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4teralmente no PLANO TRIENAL que considera a estrutura agr~

ria, um empecilho ao desenvolvimento da economia nacional.

Citado Plano assegura, de outra parte, que não há uma expl~

ração racional das terras sob bases capitalistas, pois, na

ocorrência deste caso, há um constante aprimoramento tecno

lógico e, por conseguinte, uma expansão da produção. "As di~

torções e deformações decorrentes da estrutura agrária

atual que concentram excessivamente a propriedade estimulam

o absenteísmo e a procura e criação de formas de exploração

da terra, injustificáveisdo ponto de vista social e irrep~

1 t d d t d· -. ,,5rave men e anosas o pon o e vlsta economlCO .

Dentre as repercussões negativas ao desenvolvimento

econômico, o já referido PLANO TRIENAL ressalta o fato de

que existe uma dada rigidez da oferta agrícola resultante

da estrutura agrária vigente. ~ essa rigidez a causa dos au

mentos nos preços agrícolas que, sendo maiores que os incr~

mentos observados nos preços industriais, ensejam,portanto,

uma transferência de renda do setor industrial para o setor

agrícola. Assim, o setor industrial perde o estímulo de in

vestir, ao mesmo tempo em que a renda se concentra nas mãos

dos grandes proprietários de terras.

Segundo o documento governamental, as terras -sao

ocupadas preponderantemente com pecuária, fato que traz

efeitos sociais negativos, pois o volume de emprego gerado

4BRASIL. Presidência da República. Plano Trienal de
desenvolvimento econômico e social - 1963/65. Síntese Im
prensa Nacional, 1962.

5Op. cit., p. 145.
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é baixo. Assim sendo, a mão-de-obra, em sua grande maioria,

se localiza nas pequenas propriedades, cujo cultivo princ~

paI sao os alimentos básicos.

Corno conclusão, o citado documento, sugere medidas

de política econômica executadas pelo Governo, tais como, a

reforma agrária, o fornecimento de suporte tecnológico, bem

como, assistência financeira ao produtor.

Um outro documento, semelhante, foi elaborado pelo
6Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN),

com o objetivo de analisar os principais problemas da econo

mia do Nordeste, a fim de sugerir soluções concretas para

atenuá-los. As causas do atraso dessa economia conforme

ressalta o documento - são: existência de solos pobres, ir

regularidade de chuvas, concentração de renda na economia

açucareira e predominância de atividades voltadas para a

subsistência na zona pecuária do sertão semi-árido; alémde~

ses fatores, a inexistência de divisas geradas pela políti

ca econômica mais os subsídios concedidos aos investimentos

industriais internos favorecem a industrialização do Cen

tro-Sul e, portanto, agravam a disparidade regional de ren

da.

Com relação à citada economia do sertão semi-árido,

predominante no Ceará, segundo o GTDN, encontra-se a segui~

te tipologia: a pecuária, com baixos níveis de rendimento,

6Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordes
te - GTDN. Uma·política de desenvolvimento económico para o
Nordeste. In: VERSIANI, Flávio R & MENDONCA DE BARROS, J.R.
(org.) Formação Económica do Brasil; a experiência da indús

trializaçao. Sao Paulo, Saraiva, 1977.
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se combina com a plantação de algodão, ou seja, gado e alg~

dão são as fontes de recursos do fazendeiro que, por sua

vez, se apodera de toda parcela proveniente da venda do g~

do, enquanto que, no caso do algodão divide a renda com o

agricultor; por outro lado, o trabalhador que cultiva alg~

dão, o faz sob a forma de meação e, portanto, tem na agr~

cultura de subsistência sua atividade principal. Assim, a

fazenda tipica da região semi-árida tem uma capacidade de

produção que opera em função da quantidade de mão-de-obra

que pode alimentar. Isso porque, no quadro das relações de

produção vigentes, o trabalhador cede sua força de traba

lho - quer junto ao gado, quer junto ao algodão - em troca

de parcelas de terras que,são utilizadas para o plantio de

sua alimentação. E, nesse sentido, o referido estudo con

clui que, os custos de manutenção da força de trabalho para

o proprietário da terra são baixos e dependem, portanto, do

volume de terras férteis de que ele dispõe.

Sendo assim, para o GTDN, o núcleo da economia da

região nordestina semi-árida é, portanto, a economia de sub

sistência, onde "o homem do campo trabalha, em primeiro lu

gar, para alimentar-se. A renda monetária que lhe advém da

meação do algodão e outras tarefas, desempenha papel supl~

mentar em seu rudimentar sistema de vida,,7.

o documento aponta ainda que, é importante ao fazen

deiro grandes contingentes de mão-de-obra, trabalhando junto

às atividades de mercado. Por isso, as escassas terras fér
..

7Op. cit., p. 315.
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_~l'''''~ -- -
teis destinadas à produção de alimentos e cedidas aos traba

lhadores, sofrem uma crescente fragmentação, mormente qua~

do aumenta a demanda por mão-de-obra. Esse fato é tido como

um dos responsáveis pela deterioração no nivel de vida des

sas populações. E mais: quando há seca, os primeiros a so
-frer perdas sao os trabalhadores, face às caracteristicas

dos produtos de subsistência, que se perdem rapidamente com

a irregularidade das chuvas. O algodão, por ser uma planta

mais resistente, e o gado, que tem como fonte de alimentos,

nos momentos mais criticos, o próprio algodão,atenuam - via

de regra - os prejuizos dos proprietários de terras.

Em conclusão, o GTDN considera essencial uma maior

estabilidade na oferta de alimentos e uma maior integração

no mercado por parte da economia de subsistência. Pois, uma

vez integrada no mercado, essa economia passará a utilizar

os recursos de maneira mais racional e não apenas usar in

tensivamente a mão-de-obra. Nesse sentido, as medidas de p~

litica econômica do Governo devem ser orientadas para adaE

tar a atividade ao meio ecológico, dando-se assistência téc
-nica e financeira para execuçao de referidos trabalhos.

Em uma outra perspectiva teórica encontram-se os au

tores neoclássicos, que trabalham com duas hipóteses funda

mentais de análise: a primeira diz respeito à racionalidade

dos agricultores; a segunda se relaciona com os niveis de

retorno obtidos pelos empresários agricolas em função dos

investimentos realizados.

A caratterização da agricultura se faz através da

divisão entre: agricultura tradicional e agricultura moder



.a. A primeira, possue técnicas de produção arcaicas devido

ao pequeno retorno proporcionado aos investimentos. A segu~

da, contém técnicas modernas porque os retornos são maiores.

h. transformação da agricultura "tradicional" em "moderna" é

possível, segundo os neoclássicos, se houver uma maior dis

ponibilidade de fatores modernos, ou seja, o aumento na

oferta dos fatores modernos permite rebaixar os
- 8sua imediata adoçao

custos e

A racionalidade do agricultor é tida corno existente

e opera no sentido de tornar máximo o lucro operacional. Es

ta racional idade pode ser testada, através da análise de

"resposta" da produção agrícola aos preços, com dados basea

dos em séries históricas, para produtos individuais, enfati

zando-se as variáveis de maior influência sobre a oferta

agrícola.

Sob esta ótica de análise, S~RGIO ALBERTO

estima funções de oferta para produtos individuais, válidos

para o Estado de são Paulo, encontrando resultados estatis

ticamente significantes para as culturas alimentares. Dito

de outra forma, o autor constata, naquele Estado,"resposta"

da produção agrícola aos preços.

Em estudo posterior,AFFONSO CELSO PASTORE critica a

utilização feita, pelos estruturalistas, da oferta agrícola

8consulte-se RUI MILLER PAIVA. Modernização e Dualis
mo Tecnológico na Agricultura. In: Pesquisa e Planejamento
Econômico. Rio de Janeiro. 1(2) :171-234. dez. 1971.,. --

9BRANDT, Sérgio Alberto. Estimativas de oferta de
produtos agrícol~s no Estado de são Paulo. In: Anais da IV Reunião da
SOBER - Sociedade Brasileira de EconcrnistasRurais, 1966, p. 323.
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agregada reportando-se ao fato de que, nesse caso especí=~

co, a variável preço não seria significativa e, segundo a

=irma, isso não implica em irracionalidade dos agricultores,

ou mesmo problemas com a estrutura agrária. tlPode ser sim

plesmente o reflexo de imperfeições em mercados de fatores

e da falta de alternativas tecnológicas ou ainda do simples

fato de que existe algum fator limitativo"lO

Citado autor, testa a existência de "resposta" da

produção agrícola, tomando como área de estudo, o Brasil e

demais regiões geográficas, encontrando significância para

a variável preço. Em ambas situações, o autor conclui:

"Pelo menos para aquelas áreas onde estas investigações fo

ram realizadas, não existem razões para rejeitar a teoria

econômica ortodoxa como fornecedora de um instrumental ca
11paz de auxiliar a análise de seus problemas"

Entretanto, o referido autor, no caso da região Nor

deste, mostra que de um total de seis produtos analisados,

quatro (arroz, feijão, mandioca e milho) apresentam coefi

cientes insignificantes ou de significância "precária", o

que vale dizer: não há "resposta" a preços. Diante desses

resultados, justifica-se o autor dizendo que "... dentre os

produtos para os quais foi sentida alguma resposta, existem

produtos nitidamente comerciais (fumo e mamonaJ, mas há evi

dências também, embora mais ligeiras, de resposta em prod~

10PASTORE, Affonso Celso. A oferta de produtos agrl
colas no Brasi~. In: PASTORE, José (coord.) Agricultura e
desenvolvimento. Rio de Janeiro, APEC, 1973, p. 138.

110p. cit., p. 115.



tos de subsistência como a mandioca e o milho,,12.

Em face dessa justificativa, fica no ar a pergun~a

do que venha a ser essa "evidência ligeira de resposta" ,uma

vez que, diante de dados estatísticos, há que se concluir

taxativamente por uma situação ou outra, isto é, "resposta"

ou "não resposta" aos preços, e não ficar num meio termo co

mo parece a posição tornada pelo autor em pauta.

2.3 - Estudos Recentes

Na linha de raciocínio neoclássico, encontra-se o

recente trabalho de BASTOs13 que estuda o mercado de feij ão,·

milho e mandioca em Pernambuco, estimando para tanto, equ~
- de demanda de oferta dos referidos produtos. Comçoes e re

lação estimativa das - de oferta, autor utiliza-a equaçoes o

-se de modelos com defesagens distribuídas e constata "res

posta" da produção agrícola aos preços, admitindo, entretan

to, que:

a) para tais culturas, apenas o excedente e levado ao mer

cado;

b) existe um precário sistema de informações de preços ao

produtor;

l20p. cit., p. 128 ...
l3BASTOS, Edinaldo Gomes. O mercado de milho,feijão

e mandioca em Pernambuco: demanda, oferta e comportamento
dos preços. Recife, PI~ffiS,1973. p. 129.
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c) a agricultura opera com técnicas tradicionais de cultivo.

Adicionalmente, há o trabalho de VIANA que realiza

estudo de "resposta" aos mecanismos de mercado para o Nor

deste e para os Estados da Paraiba, Ceará, Piaui e Pernamb~

co. Utiliza, para tanto, o modelo de KOYCK/NERLOVE, aplica~

do-o a doze produtos. Dentre outros, constam as culturas do

arroz, feij~o, mandioca e milho. Para estas culturas, tanto

para o Nordeste, como especificamente para o Ceará, o autor

n~o constata "resposta" da produç~o em funç~o de variações

nos preços. E, acrescenta que, "sob condições de elevada

concentraç~o fundiária, de concorrência imperfeita nos me

canismos de comercializaç~o e de extremo risco meteorológ~

co, a sua resposta deve ser proporcional aos obstruidos e

dêbeis incentivos de mercado que,
cem,,14.

porventura lhes alcan

Um enfoque distinto dos apresentados anteriormente,

sobre as atividades de subsistência da agricultura do Nor

deste, ê o de FRANCISCO SÃ JR15 que analisa a problemática

da subsistência, sob a ótica da acumulação de capital. E,

nesse sentido, tenta mostrar porque, mesmo diante de uma es

trutura organizacional atrasada, a economia do Nordeste ex

pande sua produç~o agricola.

A hipótese básica desse estudo diz respeito a exis

14VIANA, Manoel Osório Lima. Efeitos do mercado so
bre a agricultura regional. In: Revista Econômica do Nordes
te. Fortaleza. 11(1) :81-104. jan/mar. 1980.

15SÁ JR~ Francisco. O desenvolvimento da agricultu
ra nordestina e a funç~o das atividades de subsistência. In-=
Seleções CEBRAP - 1. Questionando a Economia Brasileira.3a.
ed., S~o Paulo, Brasiliense/CEBRAP, 1976, p. 79/134.
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tência de duas agriculturas, isto é, uma comercial e outra

de subsistência que apresentam comportamentos distintos mas

que se complementam e por isso marcam um "dualismo" econômi

co regional.

A agricultura do Nordeste para SÃ JR.tem na export~

ção de produtos primários sua fonte de crescimento. Assim

sendo, quando as condições do comércio exterior são favorá

veis, o crescimento da economia é maior. Entretanto, quando

há um declínio nos níveis de preços dos produtos export~

veis - tais como algodão, cana-de-açúcar, cacau, etc. - não

necessariamente há substituição de plantio por culturas

mais rentáveis. E, mesmo com essa queda nos preços a prod~

ção pode crescer, ou seja, essa produção não responde a va

riações nos preços. Esse fato, para SÃ JR., e explicado p~

Ia forma histórica que assume essa produção e que impede

substituição por outra cultura, pois "é a própria estrutura

agrária que freia os estímulos que deveriam em condições

normais atingir as culturas de consumo regional já que seu

mercado cresce acentuadamente. Assim sendo, as atividades

de exportação permanecem desprovidas de alternativas que as

segurem uma rentabilidade proporcional ou, pelo menos, com
16pensadora"

Cabe ressaltar que, diante de uma queda de preços

dos produtos de exportação, o que ocorre é uma liberação da

mão-de-obra aqui empregada e que agora pode migrar para as

cidades ou, ainda, se voltar para o cultivo da subsistência
..

160 p. cit., p. 89.
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"sem intuito nem possibilidade de lucro". Acentua-se pois,

neste caso, o dualismo entre matérias-primas/alimentos ou

culturas dominantes/culturas subsidiárias, onde aquelas ocu

pam médias e grandes áreas, e estas, pequenas áreas.

Vale lembrar que, vigoradas as assertivas acima, a

produção de alimentos varia em função não só de um aumento

na população que a cultiva, como também da expansão na area

cultivada das culturas comerciais, quer dizer, ela cresce

ou decresce independentemente das oscilações do mercado con

sumidor.

Um ponto importante que há, no citado estudo de SÃ

JR., e o fato de que, uma crescente urbanização estaria g~

rando uma crescente monetização das trocas realizadas no

meio rural, pois este passa a interagir mais vigorosamente

com o meio urbano. E questiona, o referido autor, se esta

monetização propicia incentivos ao campo. Com muita propri~

dade, ele analisa a maneira como são distribuídos esses

bens e constata que prováveis estímulos - via preços -nao

chegam até a agricultura de subsistência porque eles são di

luídos no processo de comercialização.

Assim, as condições de mercado, as condições meteo

rológicas, a falta de condições de plantio e a falta de as

sistência técnica são os responsáveis pela reduzida dinámi

ca do processo de produção de subsistência. "As culturas

alimentares no Nordeste, como em algumas outras areas do

Brasil não são atividades de empresa, e não o sendo, o com

portamento de..•sua produção pouco tem a ver com as condições

do mercado consumidor. são atividades de subsistência, embo



ra enviem seus excedentes para o merca~_

Um outro estudo, elaborado por S-- -- -< EDA18 faz

um exame do comportamento da demanda e o=e=~a ~e alimentos

como reflexo da má distribuição de renda e _::-opriedade

fundiária, respectivamente. Com ênfase na ec - -~a brasilei

ra, defendem a tese de que a excessiva concent::-açã e ren

da existente junto ao setor urbano, impede que a

de baixa renda adquira uma maior quantidade de al~_e~-os e

que esta venha a dinamizar os niveis de produção. Por o'~ro

lado, os alimentos são produzidos por pequenos agricultores

arrendatários, parceiros e ocupantes que produzem com fins

de atender sua sobrevivência, vendendo o produto excedente

para o mercado. Desse fato resulta uma intrincada cadeia de

comercialização que, muitas vezes, absorve prováveis estim~

los ao produtor.
BCME-BIBLlO ECA

Segundo referidos autores, "a distribuição regress~

va da renda (do lado da demanda) e a estrutura de posse da

terra conjugada ã estrutura de intermediação (do lado da

oferta) provêm condições para que o comportamento dos pr~

ços deixe de ser um estimulo aos produtores, via moderniza

ção das unidades de producão e/ou incorporação de nova tec

nologia, para ser, ao contrário, um estimulo a manutenção

(e mesmo proliferação) de formas de exploração "pré-ca"'ita_ 1:'_

listas" para atender ao aumento da demanda do setor urbano

170 .t 91p. Cl ., p. .

18SILVÁ, José Francisco Graziano da & QUEDA,Orio~al
do. Distribuição da renda e posse da terra na produção e
consumo de alimentos. In: PINSK, Jaime (org.) Capital e Tra
balho no Campo. são Paulo, Hucitec, 1977.



decorrente do processo de urbanização,,19.

Em resumo, para contrastar as posições estrutural~s

tas das neoclãssicas, deve-se ressaltar o fato de que os

estudos neoclássicos estão, em geral, baseados em modelos

econométricos que tomam como hipótese a existência de mer

cados funcionando sob regime de concorrência perfeita. Dian

te disso, há uma pergunta: quais serão as condições que de

vem existir no sistema econômico, a fim de que o mecanismo

de preços funcione sem restrições?

Uma das condições é que a economia deve ter merca

dos monetizados e interligados, a fim de que os estímulos

de preços possam chegar até esses mercados. Entretanto, con

forme salienta MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES, "nas nossas eco

nomias, porém, existem vastas áreas de produção para auto-

consumo, particularmente no setor agrícola, e a essas, po~
20tanto, não é fácil transmitir os estímulos de preços" .

Nesse sentido, emerge a necessidade de uma partic~
-paçao do Estado na economia, a fim de programar o seu fun

cionamento, e corrigir as deficiências apresentadas. Ou, c~

mo conclui TAVARES, "... mesmo na ausência de um processo

inflacionário, as economias subdesenvolvidas não possuem as
características estruturais necessárias a um bom funciona

mento de um mecanismo de mercado e exigem, em conseqüência,

urna política de desenvolvimento positiva, sistemática e se

190p. .cit ., P . 127.
20 ES M . d . - O . dTAVAR , arla a Concelçao. s mecanlsmos e pre

ços nos países subdesenvolvidos. js.n.t.j, p. 3 (mimeo.).



letiva,,21.

CAIO PRADO JR., ao estudar a questão do desen '0=---:"

mento, tece criticas à utilização de modelos teóricos a e

não levam em conta as especificidades históricas das real:':'

dades a serem analisadas.

Assim, os modelos ao representarem um dado fato a

través de variáveis quantificáveis e expressas em parâmetros

também quantificáveis, simplificam a realidade. A história

aparece no caso como subsidiária, ou ainda, como uma ilus

tração dos resultados obtidos com o modelo. Ou, como compl~

menta PRADO JR., "servem ainda os fatos históricos, naquela

análise, para se confrontar com eles, a posteriori, o com

portamento do modelo. Ficando, todavia, entendido que no ca

so de o confronto revelar discrepância entre a realidadehis

tórica e o modelo, não é este último e seu sistema que se

incriminará, e sim, eventuais obstáculos, que se tratará de

descobrir, e que teriam perturbado o "normal" comportamento,

logicamente previsto, do mesmo modelo,,22.

Em função do exposto, prossegue afirmando que os mo

delos pretendem ser definitivos ao terem uma proposição a

priori para uma confirmação a posteriori (ou mesmo rejeição

e/ou remodelação) enquanto instrumentos teóricos elaborados

para orientar a análise econômica.

Além disso, a proposta desse instrumental se volta

210 <> • t 1p: Cl ., p..

22pRADO JR., Caio. História e Desenvolvimento. são
Paulo, Brasiliense, 1972, p. 21.



para realidades que supoem a existência de um sistema ca?~

talista maduro o que não seria o caso da economia bras~:e~

rai adicionalmente, a análise parte de urna situação está~i

ca, nao explicando o porquê da ocorrência, ou seja, nao e__

focando os fatos geradores do problema analisado.

No tocante ao modelo estruturalista, urna pr imeira
23crítica, do tipo não ortodoxa, escrita por OLIVEIRA se re

porta à inadequação dos pressupostos metodológicos formula

dos por essa escola de pensamento econômicoi suas críticas

se estendem e são endereçadas também aos marginalistas. Sua

crítica centra-se, basicamente, na utilização inadequada

por parte dos estruturalistas, de instrumental marginalista

e keynesiano.

Segundo o autor resenhado, os estruturalistas, con

traditoriamente, ao mesmo tempo em que apontam as condições

de vida precárias da população, utilizam uma teoria não ade

quada para analisar os problemas colocados pela realidade em

pauta, chegando à conclusão de que, as sociedades latino-a

mericanas são do tipo "dual". Na verdade, essa inadequa ç ão

teórica se dá porque as hipóteses lançadas não refletem os

fatos reais. Pode-se citar, dentre outras, a hipótese de que

a renda é baixa. Correto, diz o autor, apenas que, corno es

tá -concentrada em poucas maos, em termos relativos, ela

deixa de ser de pequena monta.

230LLYEIRP_, Francisco. A Economia Brasileira: críti
ca à razão dualista. In: Seleções CEBHAP 1 - Questionando a
Economia Brasileira. 3a. ed., são Paulo, Brasiliense/CEBRAP,
1976, p. 5/78.
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Em sintese, para OLIVEIRA, os estruturalistas parte~

da premissa que a economia e composta de um setor moderno e

de outro tradicional, que se excluem, numa visão estática da

realidade24. Esse tipo de interpretação que opõe o tradicio

nal ao moderno, assumindo que o subdesenvolvimento é histori

camente determinado, esquece que o moderno se sustenta por

causa da existência do seu contrário, o tradicional. E, tam

bém, que é a expansão do capitalismo que gera o chamado sub

desenvolvimento, isto e, "... o subdesenvolvimento e uma for

mação capitalista e não simplesmente histórica,,25, corno afir

ma os estruturalistas.

Finalizando, reconhece OLIVEIRA que apesar de suas

limitações, o modelo cepalino tem o mérito de contribuir p~

ra o debate, ensejando um maior entendimento da economia, ao

contrário dos neoclássicos que - para ele - nunca apresent~

ram estudos de maior profundidade.

RICARDO CARNEIR026 também enfatiza o mérito dos es

truturalistas, em abrir o debate sobre um entendimento mais

rigoroso notadamente no que se refere à realidade sócio-eco

nômica nordestina. Em recente estudo, tece algumas criticas

a trabalhos elaborados, sobre o Nordeste, com base nessa li

nha de pensamento.

24 -. 1 Li t dNo tocante a agrlcu tura, a tese estrutura lS a a
dualidade se reflete na existência da grande propriedade ~ue
funciona segundo estimulos de mercado) ao lado da pequena
(cuja produção teria corno objetivo o consumo familiar)

25OLIVEIRA, Francisco. Op. cit., p. 9 ...
26CARNEIRO, Ricardo. Introdução à problemática agra

ria do Nordeste. In: Encontro Nacional de Economia, 7, AtI
baia, 1979, são Paulo, 1979. V. 1, p. 405.



Em primeiro lugar, segundo o autor, tem-se que

GTDN, resenhado linhas atrás, teria arrolado uma série

problemas regionais, tais como, a existência de solos pobres,

irregularidade de chuvas, concentração de renda na economia

açucareira e forte participação da economia de subsistência

no sertão, entretanto, sem estabelecer relações de ordem hie

rárquica entre eles. E, notadamente, uma conexão entre es

tes dois último~,pois, de um lado, a economia açucareira se

mantém em função de uma demanda externa e, portanto,não co_

segue manter uma certa regularidade no retorno sobre o cap~

tal investido, já que os preços internacionais sao oscilan

tes; e, de outra parte, temos uma economia baseada em rela

ções de produção que dispensam a monetização das trocas, u

ma vez que o trabalhador recebe terra como uma fonte de ren

da, para poder plantar seus alimentos básicos.

A preocupação principal do trabalho em pautafibem co

mo de documentos posteriores elaborados pela SUDENE sob in

flüência cepalina, segundo CARNEIRO, é identificar probl~

mas que impedem a industrialização do Nordeste. E, nesse ca

so, com relação a agricultura, trata-se de elevar os ~ -n' --p.- c:..•. '---

de sua capitalização. Para tanto, é necessátio, num ~=:-e:

ro momento, transformar a produção, a partir da for~a~a de

um mercado interno estável; a partir dai, supera= a ::1cor

rência interregional, advinda da recente interaçã I com ou

tros meroados. Isto porque, com a industrializa~ã , enqua~

to a demanda de mercado interno impulsiona a =od ção agri

cola, a concor~ência interregional é fator de =~eio. E, a

crescenta CARNEIRO que, "além dessas cor d í coe s 'externas I a
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produção, suas possibilidades de capitalização encontravam-

se decisivamente condicionadas pelas relações de produção

prê-existentes na agricultura, que imprimiriam
27ritmo corno o sentido da mudança 11 •

nao ~so o

Nessas circunstâncias, conclui que o mercado e con

dição necessária, mas não suficiente para o aumento da prod~

ção e que as relações de produção, vistas corno reflexo da

estrutura agrária, ê que são fundamentais no condicionamento

da apregoada modernização agrícola.

Em segundo lugar, CARNEIRO analisa as posiçoes es

truturalistas, no tocante a estrutura agrária e comerciali
-zaçao, tornadas junto a documentos elaborados pela SUDENE.

Com relação à estrutura agrária, o autor concorda

que ela seja um obstáculo à expansão dos investimentos, na

medida em que, não somente cobra pesados valores em termos

de renda da terra, corno tambêm porque acomoda o proprietário

fundiário, na proporção em que este transfere ao trabalhador

os riscos do empreendimento. Em contrapartida, discorda de

que liafalta de segurança" dos não proprietários - rendeiros,

parceiros, etc. - impeça a realização de investimentos prod~

tivos, em função da existência de garantias da sua particip~

ção nos resultados. E justifica dizendo que há, neste caso,

urna imprecisão metodológica que generaliza a relação arrend~

tário-proprietário, típica de urna economia capitalista, -nao

considerando, portanto, a existência concomitante do pequeno

..

27Op. ci t ., p . 411.
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ao lado do grande proprietário.

Baseado nos pontos anteriores, levantados pelos es

truturalistas, o autor afirma que "... trata-se de analisar

as relações entre proprietário e arrendatário num contexto

onde o produto excedente assume a forma de renda fundiária.

Ou seja, sobre a forma de pagamento de renda, o rendeiro en

trega ao proprietário todo produto excedente, corresponde~
- 28do-lhe apenas o equivalente a seu custo de reproduçao" . Na

seqüência, o autor diz que esse contexto, e essas formas

atrasadas de produç~o, sâo conseqüência dos baixos niveis de

produtividade, e como em condições capitalistas o preço de

mercado n~o cobriria os custos mais a renda da terra e mais

os lucros, a forma que viabiliza a produç~o do latifundiário

e a n~o-capitalista.

No que se refere ao sistema de comercializaç~o, o

autor concorda com os estruturalistas quando estes afirmam

que o sistema de comercializaç~o é condicionado pela estru

tura agrária que, em última análise, impede a capitalizaçâo

da pequena propriedade. Isto porque, ocorre uma apropriaç~o

do excedente gerado na pequena produç~o, n~o inserida nas

grandes propriedades, efetuada na ótica da comercializaçâo.

Assim, a citada apropriaçâo é realizada, quer na venda ante

cipada do produto, quer no período de safras (quando os pr~

ços para a venda sâo aviltados em face do volume ofertado).

Complementando, o autor assegura que essas formas de

apropriação do excedente são tipicamente -nao capitalistas
..

280p. cit., p. 414.



(mercantis - usuários); e, conclui: -"O que nao se

é que essas formas de apropriação do excedente, persiste.. e

até convivem com formas de produção mais desenvolvidas; ta
29to nas cidades, quanto no campo" .

E, finalizando sua análise, RICARDO CARNEIRO estuda

o enfoque estruturalista da pequena producão, que em resumo,

atribui à produção de alimentos um caráter de subsistência

onde o crescimento da oferta depende muito mais da extensão

de área do que de estimulos de mercado.

Para o autor, esse fato implica em dizer que o desen

volvimento capitalista não é suficientemente forte para

transformar a produção e, portanto, a produção mercantil e

o excesso de produção sobre o consumo familiar do produtor

direto.

Para RICARDO CARNEIRO, a existência do modo de pr~

dução capitalista no meio urbano já basta para transformar a

produção agricola, mesmo sem o capital penetrá-Ia e caracte

rizar a dominação direta. Ou seja, a produção e sua expa~
são não tem vinculos diretos com o processo de acumulação

de capital da agricultura, mas com o conjunto da economia.

Neste caso, portanto, a dominação se dá de forma indireta

do capital sobre o trabalho.

Em seguida, o autor defende a tese de que a produção

de alimentos básicos é mercantil e não de subsistência. E

mais, que se houver pressão demográfica - como afirmam os es

trutiralistas - e diminuir a area cultivada por pessoa, is
..

290p. cit., p. 415.



50 - pa r a e l.e -::ã i..plicará em queda do excedente

so tecnológico, a população está crescendo e não há terras

velo Pois, o pequeno produtor intensifica o trabalho ~=--
anter o excedente comercializável. Como não existe pros~=~

para expandir a produção, o trabalho deve se intensificar,
-sem haver equivalente aumento na sua remuneraçao com uma de

corrente queda nos níveis de vida do trabalhador (incorpora

mais trabalho ao processo de produção, sem elevar sua parti
cipação no produto gerado) . BCME -BIBLIOTECA

-Nesse sentido, para o autor, explica-se nao somente

o caráter sazonal do assalariamento nas grandes propried~

des, como também que estes assalariados são pequenos produt~

res. _De' ,outra parte, pode ocorrer a migração definitiva

que, de certa forma, amortece as pressões sobre a terra, e

é o primeiro passo para a proletarização do trabalhador ru

ralo

Conclui pois o autor que, "consideradas conjuntame~

te as várias formas de pquena produção, pode-se levantar

como hipótese que o seu papel central é o de reproduzir no

campo, uma força de trabalho a baixo custo para os
d í ,,3010S •

latifun

2.4 - Conclusões

Analisando, inicialmente, o debate entre estrutura

listas e neoclássicos, a primeira observação a ser apresen
..

300 . tp. C1 ., p. 419.
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tada diz respeito ao referencial teórico dessas correntes,

que é bastante diverso. Ou seja, enquanto os primeiros op~

ram com categorias de análise, tais como, relações de prod~

ção pré-capitalistas, concentração da propriedade da terra,

etc., os segundos operam com conceitos de racionalidade, ta

xa de retorno, dentre outros.
-Isso, entretanto, nao implica em dizer que nao haja

pontos comuns de análise. Por exemplo, a oferta agricola e

preocupação para ambos os teóricos. E, aqui, um ponto impo~

tante: especificamente no que diz respeito à oferta de ali

mentos, não se chegou a um consenso sobre a existência ou

não de "resposta" da agricultura de subsistência aos preços

e, portanto, e um forte motivo para.a elaboração do presente

trabalho.

Há concordância entre as correntes, quanto às técni

cas de produção, assumidas quer como atrasadas (neoclássi

cos), quer como intensivas de mão-de-obra (estruturalistas).

No tocante as medidas de politica econômica, ambos
,.., I - •••propoem a execuçao de uma modernizaçao agrlcola. Isso fica

claro tanto pelo lado dos estruturalistas, cujo objetivo fi

nal dos diagnósticos é ampliar a industrialização (e para

tanto se faz necessário modernizar a agricultura), como para

os neoclássicos, que visam o mesmo fim, sugerindo a transfor
-maçao da agricultura "tradicional" em agricultura "moderna".

De outra parte, há pontos de vista totalmente con

trários, como por exemplo, quanto ao papel que exerce a es

trutura agrária; como condicionante ou não da citada prod~
-çao.



o instrumental estruturalista, é criticado, na

da em que, usa excessivamente de suposições não necess~~~

mente verificáveis, assemelhando-se aos neoclássicos que :a=

tem de hipóteses, muitas vezes tomadas junto a modelos a_~

enigenas. De outro lado, isolam os lados duais da eco o-~a,

moderno versus tradicional, arrolando os problemas sem ~~E

rarquizá-los. Assim, agora sob uma nova ótica analitica, -~

derno e tradicional são partes da mesma unidade. Ou, as

ses cepalinas são reformuladas e aprofundadas sob a ótica ca

ac~~ulação do capital. Aqui, a estrutura agrária e assu.~-a

como a responsável pelo aparecimento de relações de produção

arcaicas que ao vigorarem permitem ao produtor produzir al~

mentos, por exemplo, a baixos custos. Isto, impede a modern!

zação que seria dada por um aumento nos niveis de investimen

tos. A existência dessas relações, portanto, fazem com que

haja por parte dos proprietários, cobranças extorsivas de

renda da terra sobre o pequeno produtor e, assim, possibil!

ta a extração de um dado produto excedente que virtualmente

sera consumido ou comercializado.

Este produto excedente é gerado com fatores de pr~

dução excedentes e/ou obtido pela intensificação do traba

lho. Logo, a agricultura de subsistência é dedicada ao auto-

consumo, mas não é só isso, uma vez que produz também para

mercado. Este fato, que implicitamente nega a idéia estrutu

ralista dos acréscimos de produção via acréscimos de area

cultivada, assume que os acréscimos populacionais -sao fato

gGrador de aurnéntos nos niveis de produção, sem haver neces

sariamente aumento da área cultivada.



Outro ponto, que é apontado pelos estudos recentes

iz respeito aos vínculos históricos da formação da agri~~

-ura de subsistência e que impedem estímulos advindos do

•ercado. Em primeiro lugar, porque a produção nao se dá

através de moldes empresariais; nesse sentido, por exemplo,

_ ostra-se que a produção de subsistência cresce, tanto qua~

do os preços das culturas comerciais sobem, corno quando cae~

pois trata-se de urna realocação da mão-de-obra para a prod~

ção de alimentos; o mesmo se dá com urna queda de preços por

=alta de oportunidade inversionista.

Os estímulos provavelmente existentes de mercado -sao,

via de regra, absorvidos pela cadeia de intermediários, cujo

numero é também função do número de pequenos produtores.

Além disso, dada a desigualdade na distribuição de renda, p~

10 lado da demanda, e desigualdade na propriedade da terra,

pelo lado da oferta, o que se vê é, um baixo poder de compra

porque a renda é concentrada, e um baixo poder de produção

porque a propriedade da terra e também bastante concentrada.

Dai, dizer-se que, as culturas de subsistência apresentam

urna reduzida dinâmica de mercado, na medida em que é caract~

rizada por "pobre do campo produzindo para pobre da cidade".

No outro lado da questão, qual seja, nos recentes

estudos baseados em modelos, o que se vê é que além de -nao

conterem tantas preocupações em sua análise, além daquelas

já formuladas nos primeiros trabalhos, simplificam a realida

dade e não explicam as causas dos problemas em estudo. O

que fica patent-e é que, com ou sem "resposta" da produção

agrícola aos preços, a justificativa apresentada nestes es



cri tos é, na maioria das vezes, uma suposição e nunca ---a

constatação.

Diante das conclusões esboçadas até este ponto, ill a

vez que se quer aprofundar o estudo das culturas de subsis

tência e os estímulos de mercado, urna atitude necessária p~

ra a consecução de tal fim sera: primeiro, avaliar historica

mente o papel exercido por essas culturas, ao longo do

cesso de formação econômica do Ceará para em seguida,

tar essas informações para os dias atuais.

Feito isso, há a necessidade de se listar empiric~

mente, através de um modelo estatístico, que é um instrurnen

tal empírico de análise, as possíveis relações entre variá

veis que apresentem importância no entendimento da questão

dos estímulos de mercado junto aos produtos de subsisténcia.

Em conclusão, a profundidade deste trabalho consis

te exatamente nisso: utilizar num só estudo, duas visões,que

pr~

proj~

se antepõem, mas não se anulam: geram, sim, urna visão

rigorosa e ampla do problema analisado.

mais



3 - A OFERTA DE SUBSIST~NCIA

3.1 - Caracterização Histórica

3.1.1 - Introdução SCME -B1SltO e

O primeiro passo para a fundamentação teórica êê=~=
capítulo é uma análise da formação econômica do Ceará,

ja, enfoca-se o aparecimento e difusão das culturas C-;:::. - -~ --
sistência, e seu posterior comportamento no período

nial. Paralelamente, faz-se uma análise da economia

leira como um todo e o comportamento nesta, das culturas ~=
subsistência.

Em sendo assim, conclui-se este tópico com a _~se~

ção da caracterização obtida da parte (Ceará), no todo 3_ê

sil), não perdendo de vista, a problemática da produção ~=
subsistência, em sua perspectiva histórica.

3.1.2 - Início da Formação Econômica Cearense

~ necessário, inicialmente, evidenciar que a co~

quista e ocupação do território cearense faz-se em dois se~

tidos: primeiro, com expedições que adentram o sertão, a

partir do litoral, pelo vale do rio Jaguaribe, oriundas àe

Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte; e, por outro Ia..
do, há expedições provenientes dos sertões da Bahia que ve~

em busca do litoral.

31



A população colonizadora é composta ba.s í camerrce

criadores de gado, que demandam novas terras, em dec ~r--

cia dos impedimentos gerados pela guerra holandesa - pr~~==

palmente nos conflitos de 1624 e 1630 em seus locais

or igem.

Entretanto, a ocupaçao do território do Ceará se C~

a partir de 1678 quando a Metrópole Portuguesa concede as

primeiras sesmarias - grandes extensões de terra - a noves

colonizadores. Dessas doações resultam as primeiras mani=es

tações de posse e propriedade de terra, sendo que, a Metró

pole coloca apenas urna restrição ao sesmeiro, qual seja, a

da obrigatoriedade de ocupação dessa terra.

Vale ressaltar que, no tocante às primeiras lavo'

ras existentes na colônia, pode-se dizer que são incipientes

e a produção de subsistência 31 - basicamente cereais - ate__

de o consumo local, principalmente nos anos em que a prec~

pitação pluviométrica é regular. Assim, nos primórdios da

formação econômica cearense lialavoura não era meio de fa

zer fortuna: a criação do gado dava ampla recompensa ao tra

balho. Eis o motivo porque a indGstria agrlcola foi mingu~
da e estacionária,,32.

31 As culturas de subsistência, notadamente no sertão,
foram feitas inicialmente nos brejos e vazantes dos rios e,
são caracteristicamente plantas de ciclo vegetativo curto,
corno o feijão, a fava e o milho .

..
32 ARARIPE, Tristão de A1encar. História daprovlncia

do Ceará desde ús tempos primitivos até 1850. 2a. ed., For
taleza, Instituto do Cearà, 1958, p. 102.
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P t t - .. d d - . 33 toran o, e a atlvl a e pecuarla que garan e uma

maior rentabilidade aos colonizadores que a tornam corno ati

vidade principal, para subsidiariamente cultivar em pequ~

nos roçados, mandioca e outros poucos gêneros alimentícios.

"Esses pequenos roçados eram feitos, a princiípio, pelo pr~

prio vaqueiro com sua família ou agregados, de vez que os

proprietários nao tinham preocupaçao direta com o abasteci

mento de seus prepostos. Estes é que deviam prover sua ali

mentação dentro-das condições que o meio natural lhes ofer~

cia,,34. Ou, corno afirma CAPISTRANO DE ABREU, "a criação de

gados era a principal ocupação dos habitantes; a agricultu

ra rudimentar reduzia-se à produção de gêneros de consumo

local, pois outros não pagariam as despesas de transpo~

t ,,35e .

A pecuária vai permitir a ocupação econômica do ser

tão, dadas as facilidades de pastos e solos, ali encontra

33 . - bA crlaçao de gado foi feita, inicialmente, so o
regime de parceria, onde um quarto do rebanho ficava com o
vaqueiro, mas ele recebia no fim de cinco anos; este foi um
fator importante para Íortalecer a pecuária com o estímulo
dado ao vaqueiro que, normalmente, criava condições de esta
belecer-se por conta própria. Com a posterior valorização
dos rebanhos, o regime de parceria é substituído por outra
relação de produção, onde o colono tem direito de cultivar
a terra para sua subsistência e a obrigação, em troca, de
cuidar do gado: apenas que sem a participação que tinha no
rebanho quando da vigência da parceria; e o dono dos reba
nhos - pecuarista -, por seu lado, passa a administrar a
atividade.

34ANDRADE, Manuel Correia de. A terra e o homem
Nordeste. 2a. ·~d., são Paulo, Brasiliense, 1964, p. 102.

no

35ABREU, J. Capistrano de. Caminhos antigos e povo~
mento no Brasil, 2a. ed., Briguiet, 1960, p. 259.



das. Segundo CAPISTRANO DE ABREU36 a criaçao de gado co..ê":"

ciona o aparecimento na região de um dado tipo de população

que prefere trabalhar com pecuária, uma vez que a agricult~

ra e tida corno urna atividade mais penosa.

Deve-se lembrar ainda que a fazenda de gado coloni

za mais terras, em face de sua extensão.e, de certa forma,

mais rapidamente, urna vez que é simples o processo de loco

moção do gado. Tanto assim que o Ceará, no primeiro qua~

tel do século XVIII, tem a quase totalidade de seu territó

rio conhecido e povoado.37

De certa forma, pode-se dizer que. foi urna coloniz~
-çao, em alguns pontos, distinta daquela ocorrida, notadame~

te, em Pernambuco, onde predomina a monocultura da cana-de-

açucar38 , que atende aos objetivos comerciais da Metrópole

BCME -BIBLIOTECA;
360p. cit., p. 259jsegs.

37 Entretanto, para DJACIR MENEZES em O Outro Nordes
te, na sua 2a. ed., puhlí.cedoro Rio de Janeiro,pela Artenova,em 1970-,
na p. 175, "As primeiras sesmarias cearenses :r:emontam aos
fins do século XVII, mas é na primeira metade do século XVIII
que aumenta o número de sesmarias. Ao contrário do que afir
mararn João Brigido e o Conselheiro Araripe, o interior da
capitania permaneceu desconhecido até o fim do dc:mlniobol.ardês".

38A cana participou da colonização de Pernambuco bem
cornofez surgir um patriarcadorural, escravistae latifurrliário,aliás,
a primeira manifestação de aristocracia rural latino-amer~
cana. Nesse contexto, as culturas de subsistência també =0
rarn cultivadas por pequenos lavradores, fato este, importan
te para o senhor de engenho, pois produziam-se alimentos pa
ra a canunidade - cuja maioria estava empreqada 1X)sreferidosengenhos:-
Vide AZIZ N. AB'SABER, Aspectos da geografia econômica do
Brasil, em HOLANDA, Sérgio Buarque de. História Geral da Ci
vilização Brasileira, 3a. ed., Rio de Janeiro, DIFEL, tomo
1,,29'v:::iL,p.l77/~egs.Vale lembrar ainda que, no sertão e agreste
pernarnbucanos ,'·0 processo de acumulação se dá de urna forma
bastante semelhante, ou seja, a ocupação pela pecuária, se
bem que essas áreas estavam subordinadasà área de maior acumulação
(Zonada Mata) onde, de fato, predominava a cana.
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Portuguesa. Ou seja, a economia pernambucana está, ao con

trário da economia cearense, engajada no comércio interna

cional e, portanto, voltada a "favorecer a acumulação primi:.

tiva na Metr6pole,,39. Assim, na medida em que a cana-de-açª

car tem elevado valor no mercado internacional da época,seu

cultivo se expande pela região litorânea de pernambuco, que

é propicia e esse plantio, e também visando atender, por o~

tro lado, aos interesses do capitalismo comercial da Euro

pa.

Nesse sentido, pode-se supor que a economia cearen

se no século XVIII, apresenta um caráter perfiérico e depe~

dente com relação à economia pernambucana e até mesmo com

relação à economia baiana. Isto porque grande parte do gado

cearense é vendido a Pernambuco e Bahia, além do couro,cujo

valor de exportação é insignificante, se comparado, por

exemplo, as vendas de açúcar realizadas por pernambuco ao

exterior.

liAprodução da pecuária de corte - a carne bovina -

nao se destina, é verdade, ao comércio exterior, mas abast~

ce e assegura a subsisténcia dos centros colonizadores que

servem àquele prop6sito. ~ isto somente que a explica e a
40integra assim também naquele sistema econômico geral"

39UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. Comercializa-
e formação de preços. Campinas, UNICAMP/INCRA, 1978, v. 2,
p. 322. .•

40 - _
PRADO JR., Caio. , Formaçao do Brasil Contempora-

neo - Colônia. 15a. ed., são Paulo,Brasiliense,1977. p.139.



3.1.3 - A Transformação Agrícola Cearense

No final do s~culo XVIII, a economia pastoril do c

ara começa a apresentar alguns problemas~ Isto porque, o qê

do ao ter que percorrer longas distâncias, at~ atingir s

mercados compradores, perde peso, fato que restringe a ~e

ceita dos pecuaristas. Estes, por sua vez, como medida or

tecionista, passam a industrializar a carne, dando orige-

ao "charque" que, preparado no sal, conserva-se durante Lon

go tempo e facilita a posterior exportação.

Em face disso, o Ceará vive um período prospero qu~

entretanto, passageiro em virtude da seca de 1790/93, conhe

cida como a "seca grande" que dizima grande parte do reba

nho cearense e, conseqüentemente, põe fim ao ciclo do char

que.

Com a retração da pecuária, intensifica-se o culti

vo do algodão, como um produto alternativo, cuja finalidade

~ a exportação. At~ então, ~ cultivado em pequena escala e

utilizado na indústria caseira para elaboração de fios, p~

nos, redes, etc.

Com a difusão de plantações de algodão, notadamente

no sertão, eleva-se a população no interior do território

e, por conseguinte, há um aumento na demanda por alimentos.

Neste contexto, a fim de atender a esse incremento na dema~

da passa a ocorrer o cultivo consorciado do milho e do fei

jão com o algodão. Portanto, o plantio que agora se faz con

comitante ao al~odão surge, sobretudo, como decorrência da

necessidade de alimentar o pessoal empregado nas fazendas



de algodão e gado, dando assim origem ao complexo gado ê_

godão - lavouras de subsistência.

"Aparece agora o algodão nos vastos espaços ào s:=.~

tão nordestino, onde a pecuária extensiva reinara SODe~C:ê

durante séculos, vai se combinar com a própria pecuãr~a

com as culturas de subsistência na estrutura peculiar, ~~?=
ca, do 1 t.Lf ii d' iní.f ii d í ,,41a 1 un 10-m1n1 un 10 .

CME -SIBLIOTEC
O complexo gado-algodão-subsistência tem como ca~a~

terística básica, a separação entre produtores e meios E

produção, ao fazer surgir pequenos rendeiros, tais co o, o

parceiro, o arrendatário, o morador, que, em sintese, paga=

renda da terra em produto ou até mesmo em trabalho. esse

sentido, tais relações de produção manifestam os interesses

racionais dos grandes proprietários que utilizam da melhor

maneira possível o significativo contingente de mão-de-obra

barata que ali se forma. Este fato, aliás, dificulta o sur

gimento de uma economia que efetive trocas com maior inten

sidade e, portanto, impede a sua transformação: de uma eco

nomia do tipo mercantil para outra do tipo capitalista.

O principal fator que vai impulsionar a produção aI

godoeira no Ceará é a Guerra da Secessão (1860) responsável

pela retração havida na produção norte-americana. Assim, a

escassez momentânea no mercado internacional eleva o preço

do produto, e incentiva a expansão da produção local,já que

as condições de clima e solo favorecem esse cultivo. O pla~

..
410LIVElRA, Francisco de. Elegia para uma Re (li)gião ;

SUDENE, Nordeste, Planejamento e conflito de classes. 2a.
ed., Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1977, p. 48.
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tio é feito em larga escala, com métodos rudimentares de

cultivo, e um beneficiamento realizado em condições prec~

rias. Pode-se, portanto, dizer que o algodão caracteriza-se

como um fenômeno de expressão quantitativa, na .med í.da em

que nao provocou modificação nem na estrutura, nem na dinâ

mica das relações de produção do sistema econômico, até en

tão vigente, no espaço cearense.

Como diz OLIVEIRA, a "Guerra da Secessão Americana

abriu as portas para o algodão do Ceará e as ligações que,

a partir dai, se estabeleceram com os centros manufaturei

ros da Inglaterra, através de Liverpool, introduzem o Ceará,

pela primeira vez, no movimento de mercadorias em escala

mundial, desfazendo os tênues laços de sua subordinação ao

capital mercantil de pernambuco, e estabelecendo, assim,

uma relação externa-interna que redefinirá o caráter da eco

nomia cearense, suas ligações com o resto do pais, e confor

mando,agora, uma 'região' fechada onde o especial caráter

de suas relações externas-internas vai dar lugar à formação

d I' ,,,42a o 19arqula .

Vale lembrar que, com o impulso algodoeiro, passa a

haver uma maior interiorização do território com a difusão

de vários caminhos cujo aparecimento data do inicio do sécu

10 XIX e que então passam a interligar os mais variados po~

..

420p. cit., p. 41.
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43tos do território cearense. Isso é um fato importante p~

ra o Ceará, na medida em que, há maior possibilidade de ati

vaçao do comércio.

Neste ponto, importa salientar a contradição prov~

cada pela "idade do ouro" - período de prosperidade vivido

pela economia do Ceará: as exportações de algodão geram uma

expectativa muito grande em torno dos ganhos obtidos com a

venda desse produto e, nesse sentido, passa a haver um gr~

dativo abandono das atividades de subsistência. Os alimentos
-sao importados de outros Estados e, na maioria das vezes,

com preços elevados. Para RODOLFO THEllPHILO, "os homens des

cuidavam-se da mandioca e dos legumes; as próprias mulheres

abandonavam os teares pelo plantio do precioso arbusto; era
- 44uma febre que a todos alucinava, a febre da ambiçao" .

43Dos caminhos significativos para a colonização do
Ceará, pode-se mencionar a estrada que liga o alto sertão
(Icó) ao litoral (Aracati), ou, a chàmada Estrada Geral do

Jaguaribe, que conduzia gado em direção ao Rio são F~ancis
co, bem como gêneros alimentícios ao sertão; tem-se também
a Estrada das Boiadas ou Caminhos dos Inhamuns que saía do
Icó em direção a Saboeiro, Arneiroz e Tauá, tendo como fun-
ção o envio de mercadorias à Bahia. Os caminhos que deman
dam a Ibiapaba datam do início da colonização do Ceará.Vide
STUDART FILHO, Carlos, na sua obra Páginas de história e
pré-história, editado em Fortaleza, pelo Instituto do Ceará,
no ano de 1966. (Com relação às vias de comunicação, no r~
ferido século, na economia brasileira, consultar SOARES, Se
bastião Ferreira, no livro Notas estatísticas sobre a produ
ção agrícola e carestia de gêneros alimentícios no império
do Brasil, editado no Rio de Janeiro pela IPEA/INPES, 1977,
especificamente no seu capítulo XXVIII) .

44THEllFHILO, Rodolfo. História da Seca do Ceará
(1877 a 1880). Rio de Janeiro, Imprensa Inglesa, 1922, p.22.
Este autor chama també a atenção para o fato de que li ••• co
meçaram as economias do lavrador a enriquecer as províncias
vizinhas onde se iam prover a farinha e legumes ... ". Ou se
ja, os colonos pensavam que pantando mais da cultura comer
cial, em detrimento das culturas de subsistência, elevariam
seus lucros. Mas, isso foi verdade apenas num curto prazo
pois, a escassez de alimentos, no longo prazo, vai determi
nar uma elevação nos seus preços relativos.
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Com o final da Guerra Civil Norte-Americana em 1871,

a produção algodoeira daquele país é reativada e, conseqtie~

temente, há um aumento na concorrência internacional, com

queda no nível de preços.

A nível local, diante da diminuição nao so na deman

da externa corno no total de vendas, os fazendeiros locais

para se ajustar à crise, diminuem a produção, demandam me

nos mão-de-obra, gastam menos com consumo, enfim, passam a

se defender diante desses revés ocorrido no mercado interna

cional.

Duas conclusões podem ser tirados do que está expo~

to nas linhas anteriores:
BCME -BIBLIOTECA

a) há oscilação no nível do ativo empresarial e o

produtivo mantém-se;

sistema

b) a mão-de-obra não utilizada no algodão faz expandir as

atividades de subsistência.

Portanto, marcadamente, há uma transformação de ca

ráter exógeno na economia cearense no sentido de que,agora,

ela está ligada ao comércio exterior e, portanto, sujeita a

flutuações da atividade econômica externa. Ou seja, seu vo

lume de renda e emprego do setor agrário-exportador e deter

minado pelo comércio internacional.

Dentro dessa lógica, pode-se afirmar que a expansão

ou retração da lavoura algodoeira determinou, no final do

século XIX, u~a maior ou menor participação das lavouras

de subsistência e conseqüentemente, de mão-de-obra no con
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texto econômico do Ceará.

A participaçao da mão-de-obra na transformação da

economia colonial do Ceará é o objeto destes próximos se~

mentos.

No final do século XIX, ocorre a libertação dos es

cravos. Este fato nao provoca maiores repercussões sobre a

estrutura econômica vigente porque não há preponderanteme~

te utilização desse tipo de mão-de-obra (escrava), na agr~

cultura cearense. Para comprovar esse fato, tem-se notícia

de que, já no segundo quartel do século XIX, o Ceará impo~

ta homens juridicamente livres, provenientes dos Açores p~
- 45ra trabalhar sob meaçao

A inviabilidade econômica do trabalho escravo impl~

ca na sua gradual substituição. Isto porque, não sendo uti

lizado durante todo o ano agrícola, mas parte dele,eleva os

custos de manutenção, diminue os níveis de rentabilidade em

relação àqueles gerados com a utilização de homens - jurid~

camente - livres.

Corno enfatiza RAIMUNDO GIRÃO, "o braço livre, aqui,

havia muito tempo lineava a fisionomia econômica da proví~
. ,,46Cla •

° negro é substituído, portanto, pelo "morador",que

na grande propriedade cultiva culturas comerciais sob o re

gime de meia, além de ter acesso à pequena parcela de terra

45GIRÃo, Raimundo. História econômica do Ceará. For
taleza, Instituto do Ceará, 1947, capo 12.

4 60p . c i t ., p. 4 7 .



42

para sua sobrevivência. E, nesse sentido, pode-se dizer que

a substituição do trabalho escravo pelo trabalho livre deu

oportunidade para os proprietários de terras libertarem-se

dos custos da mão-de-obra aprisionando a propriedade da ter

ra, corno fonte de riqueza e de poder.

As condições de vida dos colonos cearenses, no secu

10 XIX, não são boas, além de viverem urna situação instável,

junto a terras alheias. Para um observador da época, "... ta!

vez quatro quintos da população são pobres agricultores jo~

naleiros que, nas proximidades do inverno, abrem pequenos

roçados, plantam-nos na estação própria, colhem os legumes,

que o mais das vezes não chegam para os alimentar até jane~

ro e trabalham a jornal nas lavras dos abastados para sana
rem as necessidades,,47.

Outro fator importante a ser levantado para o enten

dimento da transformação da economia cearense são as secas

periódicas que combinam-se com razões sociais para gerar o

fenômeno da migração. Embora a classe dominante sempre te~

da a ser contra a transferência em massa da população rural,

as grandes secas ajudam a quebrar essa resistência, pois,

em tais casos, a migração por vezes torna-se um "mal menor ",

f d t . 1 1· d . - 48 f .em ace o po enCla exp OSlVO a sltuaçao. Esse Ol o ca

so ocorrido durante a seca de 1877, quando ganham intensida

de os fluxos migratórios, urna vez que a economia -nao tem

47THEOFHILO, Rodolfo. Op. cit., p. 436 .
• #

48VELHO, Otávio Guilherme. Capitalismo autoritário
e compensinato; - um estudo comparativo a partir da frontei
ra em movimento. são Paulo, DIFEL, 1970, p. 174/192.
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condições de absorver o fluxo de mão-de-obra, ali existente.

Vale lembrar que a pecuária, por se constituir, ta~

bém, em atividade de subsistência, é um dos fatores que co

labora para que haja expansão demográfica na região e faça

surgir urna importante contradição: a pecuária, por suas ca

racterísticas próprias, não é urna atividade econômica que

comporte grandes contingentes de emprego; logo, diante do

problema da seca o funcionamento da economia se complica,

pois, essa mão-de-obra fica sem emprego e sem subsistência,

fato que faz surgir a migração.

Há, corno decorrência por ocasião da seca de 1877, a

primeira intervenção do Estado na economia, através de urna

política que consiste na execução de gastos, realizados

através do DNOCS - Departamento Nacional de Obras Contra as

Secas. - Este organismo passa a executar barragens, açudes,

estradas, etc., com mão-de-obra liberada da agricultura, ou

seja, na conhecida corno "solução hidráulica" de combate a

seca.
BCME -BIBLIOTEC

Tal política, entretanto, não beneficia as lavouras

de subsistência, mas vem atender os interesses latifundiá

rios, pois tanto açudes corno barragens ao irragarem area

inexpressiva e, muitas vezes, propícias a agricultura de

subsistência, vão ao encontro às necessidades de água para

o gado.

As estradas, por seu turno, embora possuam Ja no

final da década de 50 do presente século, significativa ex

tensão, serve~ sobretudo para escoar o algodão, produto de

maior rentabilidade; além do que, as culturas de subsistên



cia não circulam a grandes distâncias devido ao a:~ c s~o

de transporte aliado ao baixo poder de compra da maioria da

população.

Assim, a intervenção do Estado com o fito de comba

te às secas apenas preserva as caracteristicas sociais, re

tendo no campo mão-de-obra barata para trabalhar junto as

fazendas de algodão e gado. Com o fenômeno da seca, há es

cassez de alimentos, e conseqüente elevação de preços que

se constitui em fonte de enriquecimento de comerciantes, ou

até mesmo proprietários de terras que passam a ,comerciali

zar alimentos, face a rentabilidade repentinamente elevada

destes.

3.1.4 - Breve Resumo da Economia Colonial Brasileira

A economia brasileira colonial tem como objetivo

principal fornecer culturas comerciais - tais como, a cana,

o fumo, o algodão, etc. -, ao mercado europeu. Seu modo

de produção baseia-se no trabalho escravo, aliás, um ponto

destoante da caracterização histórica apresentada para o

Ceará.

As oscilações de preços no mercado internacional g~

ram ciclos internos de expansão e retração da atividade eco

nômica que determinam uma forma desordenada de ocupação do

território, na medida em que se expandem para o interior, as

areas de cultivo.

Com re~ação à natureza da produção agricola, encon

tra-se dois tipos de exploração. Em primeiro lugar, a gra~
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de lavoura que produz produtos exportáveis, tais c

car, algodão e outros e opera em extensas areas de

com expressivo volume de mão-de-obra cujo trabal'o ---- ---c __:::::,:::::.

ta altos níveis de especialização. E, por outro la- ,a _a

voura de subsistência (que produz alimentos básicos ~ _ _

voltada para o setor interno da economia), se insLa_a ~~=
tro da grande lavoura, fazenda ou engenhos, produz:"__- :::a:::-a

consumo próprio com baixo nível de produtividade e, - - =-

qüentemente, com poucas possibilidades de expansão. Se~=~

CAIO PRADO JR., no início do século XIX, "a grande _a--.:.::-a

representava o nervo da agricultura colonial; a pro-..:.;a

dos gêneros de consumo interno - a mandioca, o milho, o =~~
jão são os principais - foi um apêndice dela, de -eXDa:::sa

puramente subsidiária ... destinam-se a abastecer o pessoa:

empregado nesta Gltima (grande lavoura) e existem,porta __- I

- 49unicamente em funçao dela"

Assim, pode-se dizer que a agricultura do Brasi -Co

lônia funciona em bases precárias. A maior parte da proc_

ção e feita ao longo da costa; a interiorização dá-se so_e:::

te no final do século XVIII com a decadência da mineraçao,

49pRADO JR., Caio. Op. cit., p. 143. Ponto de vista
contrário a este, pode ser encontrado em FURTADO, Celso.For
mação econômica do Brasil, lla. ed., são Paulo, Nacional,
1972. Este autor acredita que no início do século XIX, a e~
pansão da produção de algodão dos Estados Unidos fez com
que o preço se reduzisse a menos da terça parte do preço de
até então. Onde "... a esse nível de preços a rentabilidade
do negócio algodoeiro era extremamente baixa no Brasil,cons
tituindo para regiões que o produziam, um complemento da
economia de suDsistência. Será necessário que a Guerra da
Secessão exclua temporariamente o algodão norte-americano
do mercado mundial para que a economia desse artigo conheç0
no século XIX, nova etapa de prosperidade". p. 113.
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no sul do pais, e o chamado "renascimento da agr:'cl;.~t:ura

brasileira" com o algod~o, por exemplo, cujas exig~.c:'as de

cultivo levam a colonizaç~o para dentro do territór~o, t:a

corno no caso da economia cearense; n~o há tentati a -e co~

patibilizar a agricultura com a pecuária no sentido ·e =a-

recer àquela com adubos provenientes desta; a enxada e

principal instrumento agricola utilizado juntamente co- a

queimada das matas e n~o se utiliza, por exemplo, o ~e~

cial hidráulico. Segundo PRADO JR., "o principal res =-.S2

vel por tal estado de coisas é, naturalmente, o siste~a e

ral da colonizaç~o fundada no trabalho ineficiente e ~~ase

sempre semi-bárbaro do escravo africano. Seria difici: rea

lizar qualquer coisa de muito melhor com trabalhadores ~es
50sa natureza" .

Este ponto merece ser melhor aprofundado,

primeira vista, citado autor, dá a entender que a .. ã -~e-

obra escrava (e o negro, especificamente) e responsave_ e

10 panorama da economia brasileira colonial acima descr:'~ .

Inicialmente, vale lembrar que a formação da asr~

cultura colonial é reflexo da expans~o da economia euro?e~a

que está em transiç~o de suas formas feudais para for as ~~

pitalistas, e sua constituiç~o é função dos interesses ec

nómicos (mercantilistas) e politicos (defesa de terras,. ~5

sim, n~o somente 'o que' produzir nas colónias, mas, , ~..:a=-.

to' a ser produzido é controlado pela Metrópole; tanto as

sim que, a urna queda de preços internacionais, a produção é

..

50pRADO JR., C' O 't 139alO.· p. Cl ., p.
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deslocada para o setor de subsistência, fato que eq i ale a

dizer que o setor exportador é o determinante dos : eis de

renda do sistema.

A economia colonial, portanto, pode ser vista co o

uma espécie de setor que produz segundo as necessidaàes de

expansao e/ou contraç~o do capitalismo europeu. E, para co

pletar o quadro da economia colonial, surge o escra-':"s:no

que, curiosamente, nasce paralelamente ao surgimento do

trabalho assalariado na Europa. Logo, o sistema capita_ista

atende seus pressupostos de 'racionalidade', adotando =or

mas distintas de utilizaç~o da mãO-de-obra, em função de

diversas condições histórico-económicas.

FERNANDO ANTÔNIO NaVAIS explica que " nas colô

nias eram desfavoráveis as condições de constituiç~o do re

gime de trabalho 'livre' sempre havendo a possibilidade de

o produtor-direto-assalariado, apropriando-se de uma gleba

de terra despovoada, transformar-se em produtor indepenàe~

t ,,51e .

Em síntese, o trabalho escravo é uma forma de tili

zaçao da mão-de-obra imposta que visa atender o esquema de

acumulação de capitais da Metrópole. Ou ainda, a adoç~o do

negro - "mercadoria" abundante na época - e um negócio bas

tante rentável para a Europa. Portanto, deduz-se que, para

colonizar, surge uma imposição das condições histórico-eco

nômicas que é a implantação do trabalho escravo ou o traba

51·· d -. . -. dNaVAIS, Fernan o Antonlo_ Estrutura e Dlnamlca o
antigo Si stem a Co 10nia1 i sécu1os XV I---::-XV=I=-=I:-::I:-.--=S-a~o---'P=--a-u-=l;-o-,-=( =:E=B=-=RAP=,
1974, p. 47.



lho compulsório, pois de outra forma não se produz ~~~~

mercado europeu. Em outras palavras, produzir com t~~-~_-

dores livres é incorrer em custos elevados, o que e

risco a empresa colonial.

"Assim, desenvolveu-se a colonização do Novo _

centrada na produção de mercadorias-chaves destinaCc5

mercado europeu, produção assente sobre várias

compulsão do trabalho - no limite, o escravismo; e a e _

ração colonial significava, em última instância, ex_~
52do trabalho escravo" .

Portanto, atribuir ao negro a ineficiéncia ão s_=~e

ma, e não identificar a causa real daquele "estado ce

sas"

3.1.5 - Síntese Conclusiva

Tudo indica que a economia brasileira na sua

de formação contém complexos econômicos regionais que s

suem características distintas e em decorrência disso,

papel assumido pelas culturas de subsistência em cada co~

plexo , é também distinto. Com as transformações poste~:..o

res, ocorridas após o final do século XIX, que apont~, a~c

uma penetração de relações de produção capitalistas na eco

nomia brasileira, vai haver uma unificação da economia na

cional, quer dizer, tudo leva a crer que, há uma nova corre

lação de forças a nível regional, dadas pelo Centro-Sul, o
..

52
NOVAI S. Op. c i t., P . 4 9 .



centro hegemônico, porquanto industrial. Esse fato te

plicações profundas no papel das culturas de subsistê

até porque será a partir daí que a agricultura de alime~~ =

assume sua configuração hist6rica de caráter mercanti_,
BCME-S/Bll TECcontrário de até então.

Assim, no Nordeste~sertanejo, ou mais especi=~c--==

te no Ceará, corno se viu linhas atrás se deu a for a~ã

complexo gado-algodão-·cul turas de subsi stência, onde e=-=-2..5

últimas tem importância econômica secundária em rela ã

demais e são cultivadas sob relações de produção -a
talistas. A inserção desse complexo no comércio in e==-~~~

nal se faz através do algodão, notadamente ap6s a ~e~~a~2..o

da oferta mundial ocorrida por ocasião da Guerra da e~es

são norte-americana. Há concentração da propriedade -a -=-e~

ra marcada pela convivência latifúndio-minifúndio.

No Nordeste açucareiro, ou mais especificace=~e e-

Pernambuco, há a formação de um complexo baseado a

de-açúcar e lavouras de subsistência onde, identica: .e__t.e , e~

tas assumem importância econômica secundária, em re:ação

àquela. Esses cultivos são realizados sob relações escra··s

tas de produção sob urna estrutura agrária predominante~e te

concentrada.

No Centro-Sul, o acesso â terra, nos primórdios da

ocupação econômica, é livre e faz surgir urna econo ia de

trocas, notadamente de alimentos. Os vínculos com o exte

rior se acentuam com o aparecimento da economia cafeeira,

no final do século XIX, que apresenta um brusco crescimen

to, a ponto de, no espaço de 30 anos, liderar o comércio in

ternacional do produto. Diante dessa repentina transforma



ção, há importacão de mão-de-obra (sobretudo italia a) para

trabalhar sob relações capitalistas de produção.

A economia do Nordeste, por seu turno, na passage

para o século atual, diante da retracão na demanda externa

por seus produtos (cana e algodão) amplia a economia de sub

sistência, ao realocar continuadamente para esta fatores

até então utilizados junto às culturas comerciais. Além ãis

so, há agravamento das secas periódicas, com migração e pro

blemas sociais daí advindos. ~ uma economia estagnada.

Nesse sentido, emerge, já no final do século XIX, o

problema das disparidades regionais que vão se acentuar, ao

longo do tempo, em virtude da expansão contínua da economia

do café. BCME-BIBlIOTEC
A crise mundial dos anos 30 faz crescer as condi

çoes de reinversão interna do excedente, na economia do Cen

tro-Sul, onde toma impulso, a industrialização. Condições

para isso, existem, até porque, o trabalho assalariado se

difunde, gerando a formação e/ou difusão de um vigoroso flu

xo de produto e renda regional. A industrialização, em su

ma, se transforma no centro dinâmico da economia graças as

condições internas-externas (incentivos/entrada de cap;!:

tais estrangeiros) criados pelo Estado.

Portanto, se o processo produtivo do Ceará, foi ini

cialmente subordinado ao capital mercantil, a partir do ad

vento da industrialização do Sul do País passa a se subordi

nar a estes capitais industriais.

Por suwparte, a agricultura de subsistência cearen

se, ao se organizar sob relações de produção não capitali~



=

tas passa a manter vínculos com o processo de acumulação -

conjunto da economia. Nesse sentido, pode-se supor que __

fra uma dominação indireta do capital, sendo portanto, ~êr

te do desenvolvimento do capitalismo. Logo, se isso for 7e~

dade, a coexistência dessas relações de produção na agric-~

tura, com o capital no conjunto da economia, reflete Ul..ê

contradição, na medida em que a reprodução do capital,sobr~

tudo no Sul, estaria baseada também em relações não-capit~

listas de produção, localizadas fora da região de origem.

Em outras palavras, a produção de alimentos supost~

mente organizada em pequenas propriedades, e operando sobr~

tudo com mão-de-obra familiar garante preços mais baixos im

plicando pois:

a) na expansão do setor industrial, na medida em que bara

teia o custo da reprodução da força de trabalho e aí se co~

cretizam os vínculos do setor de subsistência na região

atrasada com o setor industrial da região desenvolvida.

b) é fator de freio ao citado setor quando reflete uma co~

tradição, qual seja, o baixo nível de preços impede a _-o

dernização, ou ainda, o avanço de relações capitalistas CE
produção.
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3.2 - Caracterização recente

3.2.1 - Introdução

Neste tópico trata-se inicialmente da identifica

ção das principais culturas do Estado do Ceará e do papel

que desempenham, nesse quadro, as culturas de subsistência.

Posteriormente, examina-se a forma como são cultivadas, se

gundo o tamanho do imóvel rural e segundo o valor da prod~

ção. Faz-se a seguir, uma análise da estrutura agrária do Es

tado, através das informações sobre a distribuição da pr~
priedade da terra e o acesso que tem a ela, principalmente,

os pequenos proprietários.

No segmento posterior, busca-se um entendimento so

bre as relações entre os fatores de produção terra e traba

lho, a fim de se identificar os tipos de relações de prod~

ção vigentes no campo. Por último, estuda-se os aspectos que

condicionam a distribuição da produção, procurando-se identi

=icar para quem vai o produto gerado.

Os dados utilizados baseiam-se na série de public~

ções de estatísticas coletadas pelo INCRA - Instituto acio

1 d 1· - f - . 53 t ba e Co onlzaçao e Re orma Agrarla - e ornam como ase o

recadastramento feito no ano de 1972 que considera como uni

dade de estudo o imóvel rural (unidade agrícola de produção

..
53 ~. d . ~l'INCRA. Estatlstlca ca astralS. BraSl la,

SERPRO, 1978, 4v.
INCRA/



-que pode ou nao ser explorada) i bem como, nos dados

s054, onde a unidade de estudo é o estabelecimento
ão

agr.:.-

(unidade de produção onde, necessariamente, existe

ção econômica da terra).

3.2.2 - O Uso da Terra
EC

Pela Tabela 1, observa-se que, do total de te~~a_ ~:

Estado do Ceará, a maior parcela é explorada econoQica-e~~=

sendo que, desse total, a atividade econômica pr edora ; -::... ~=
é a pecuária. Isto pode ser observado, tanto na naio~ia

estratos de área, corno nas diversas categorias legais

imóveis rurais55 Nota-se que, o predomínio da pecuária,

je, se dá não apenas na grande propriedade, corno suger:"~

Plano Trienal, corno também nos demais segmentos.

As culturas do arroz, feijão, mandioca e milho -s-_

cultivadas principalmente nos pequenos imóveis rurais/co~= -

54Fundacão IBGE. Anuário Estatístico do Brasil. ?:..~
de Janeiro, vol: 30, 1969. Consulte também Fundacão IBGE.Ce~
so Agropecuárioi Brasil, Recenseamento Geral. Sé;ie Nacio~a~.
Rio de Janeiro, 1970. Ou ainda, Fundação IBGE. Sinopse _~e-
liminar do Censo Agropecuárioi Ceará. Censos Econômicos êe
1975, Rio de Janeiro, 1977.

55As principais categorias de imóveis rurais são:
nifúndio que é o imóvel rural cuja área não supera um mocc~o·
segundo a Lei 4504, em seu artigo 4, inciso lI, o módulo r~
ral é entendido corno aquele "imóvel rural que direta e pes.,-soalmente explorado pelo trabalhador e sua família lhes a
sorva toda a forca de trabalho, garantindo-lhes a subsistê~
cia e o progress~ social e econômico ... ". Quando da execução
do Cadastro Rural, o INCRA fixa os valores dos módulos, se
gundo a região ê o tipo de exploração. A seguir, ressalte-se
a empresa rural que é o imóvel rural explorado "econôm í ca e
racionalmente" tem área entre 1 e 600 módulos contra o lati
fúndio por exploração cuja área está compreendida no mesillo
espaço de área das empresas rurais.



me a Tabela 2. Nota-se pela referida tabela que do tota:

imóveis que cultivam essas culturas de subsistência, ap~_=

madamente 80 porcento têm área inferior a 100 na. Verifica-

se também que de toda a área destinada a essas culturas, e~

tre 40 e 50 porcento pertencem aos imóveis de menos de 10

ha. Por outro lado, destaca-se que do total de imóveis que

se dedicam a tais culturas aproximadamente 1 porcento cons

titui-se de imóveis com área superior a 1000 ha e que de to

da a área destinada a tais culturas, em torno de 10 porcento

pertencem a esses imóveis.

E8ses dados corroboram assim com as conclusões ante

riormente apontadas, não só no PLANO TRIENAL, corno no docu

mento do GTDN, ou ainda no artigo de GRAZIANO/QUEDA. OU se

ja, os alimentos são cultivados predominantemente junto aos

pequenos imóveis rurais.

Segundo o valor da produção, observa-se que a grande

maioria dos pequenos imóveis que cultivam subsistência aufe

rem baixo volume de renda e utilizam-se de expressivas po~

centagens de área para obter os valores acima citados. Isto,

evidentemente, pode decorrer do uso de técnicas tradicionais

de cultivo no Estado, como sugerem as conclusões mais genér~

cas obtidas no anteriormente citado PLANO TRIENAL, o eS30

no GTDN, bem como nos trabalhos de PASTOP~ e BASTOS, ~e=eren

dados no capítulo anterior .

.-
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TABElA 01 - Distribuição das áreas dos imSveis rurais quanto ao uso por
estratos de área total e categoria legal. Estado do Ceará,
1972.

% em relaçao •
Estratos de área a % em relação ã área exploradaárea totaltotal e catego-

Exp1.1 2 pecuâ Ext.rua legal Inexpl. Horti-G Perrnan. Tempor. ria Vegeto

De 0,5 até 2ha 80,7 19,3 0,5 33,4 42,0 11,1 13,0

2 5 75,3 24,7 0,4 32,1 39,3 16,5 11,7

5 10 70,0 30,0 0,3 30,2 35,0 24,2 10,3

10 25 67,0 33,0 0,1 28,3 28,6 34,1 8,9

25 50 64,6 35,4 0,1 26,1 23,1 42,6 8,1

50 100 64,2 35,8 0,1 23,2 18,7 50,3 7,7

100 200 65,1 34,9 0,1 20.4 15,1 56,2 8,2

200 500 68,3 31,7 0,1 16, 9~ 11,9 62,4 8,7

500 1000 71,0 29,0 13,4 9,9 68,3 8,4

1000 2000 72,0 28,0 12,1 8,1 71,0 8,8

2000 5000 74,4 25,3 10,4 5,4 73,6 10,6

5000 10000 74,5 25,5 10,2 6,3 75,9 7,6

10000 e mais 70,1 29,9 0,1 18,3 6,9 48,6 26,1

Minifúndio 64,8 35,2 18,8 20,2 52,4 8,6

E1npresa Rural 83,2 16,8 0,1 12,8 9,3 71,4 6,4
Lat.i.f . p/explor. 68,4 31,6 0,1 18,1 12,1 60,3 9,4
Lat.í.f , p/dimens. 85,1 14,9 54,1 2,6 20,3 23,0

'Ibtal 68,5 31,5 0,1 17 ,9 13,7 59,3 9,0

FCNI'E: Estatísticas cadastrais/2. INCRA, 1976
1. Inclui áreas com culturas (hortigranjeiras permanentes e terrporá-

rias) CX)ITl pastagens e extração vegetal e/ou florestal.
2. Inclui áreas aproveitáveis mas não exploradas, áreas .í.naproveí.t.â

veis e áreas florestais de reserva legal.
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TABELA 02 - Distribuição dos imSveis rurais com culturas de subsistên
cia por classe de área total e valor da produção. Estado do
Ceará, 1972.

Estratos de área N9 de irróveis (%) Área total (%)total e valor da Fei- Mand.i.oMilho Fei- Mandioprcrlução Arroz ,- Arroz ,- Ai lhoJao ca Jao ca
De 0,5 ha até 2,0 1,3 1,8 3,6 1,8 0,2 0,2 0,4 0,2

2 5 5,4 5,9 10,8 6,3 1,5 0,9 2,2 2.,1
5 10 9,6 8,6 12,7 9,6 3,5 2,2 4,0 2,5

10 25 23,0 20,9 23,1 22,1 11,5 8,2 11,9 9,0
25 50 20,3 19,7 17 ,8 20,0 14,5 11,8 14,3 12,5
50 100 17 ,8 18,3 14,5 17 ,8 17,7 16,2 16,9 16,5

100 200 12,0 12,6 9,0 11,8 19,1 17 ,2 15,8 17,2
200 500 7,4 8,2 5,8 7,4 17 ,2 19,4 16,3 18,4
500 1000 2,0 2,3 1,6 2,0 7,4 10,4 7,5 9,9

1000 2000 0,8 0,9 0,8 0,8 3,7 6,6 6,1 6,0
2000 5000 0,3 0,4 0,3 0,3 2,8 4,6 1,9 4 L., .
5000 10000 0,1 0,1 0,1 0,6 1,7 1,1 1,8

10000 e mais 0,3 0,6 1,6 0,5
- de Cr$ 3.000 51,9 65,4 71,7 66,5 31,7 35,0 45,8 36,0
de Cr$ 3000/6000 21,0 16,5 13,4 16,3 20,6 19,6 17,7 19,4

6000/12000 13,2 8,4 6,2 8,0 17 ,6 16,6 14,1 16,2
12000/24000 6,0 3,4 2,4 3,1 12,3 10,5 7,5 10,2
24000/50000 2,5 1,2 0,9 1,2 7,2 8,2 4,5 8,0

50000/100000 0,7 0,3 0,3 0,3 3,1 3,2 2,3 3,0
100000/e mais 0,2 0,1 0,1 0,1 3,0 2,3 1,9 2,6

s/declaração 0,6 0,8 0,8 0,7 0,3 0,6 0,8 0,6
não classific. 3,9 3,9 4,2 3,8 4,2 4,0 5,6 4,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

fU\r'TE: Estatísticc.scadastrais/2 - INCRJI. - 1976 .

..
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3.2.3 - A distribuição da propriedade e posse da terra

A Tabela 3 indica a distribuição porcentual dos im6

veis rurais, nos anos de 1967, 1972 e 1976 sugerindo a exis

tência de um grande numero de pequenos im6veis rurais que

ocupam uma pequena parcela da area cultivada ao lado de p~

queno número de im6veis de grandes dimensões num expressivo

porcentual da área cultivada. Quer dizer, fica evidenciada,

pois, a existência do binômio latifúndio-minifúndio, que ca

racteriza a concentração da propriedade da terra no Ceará,

fato que endossa portanto, as observações a este respeito,

anteriormente citadas.
SCME -S/BlIOTEC.

Vale ressaltar que, os im6veis rurais de menos de

100 ha ocupam pouco menos de 30 porcento do total da área ca

dastrada, embora representem 84 porcento do numero total de

im6veis. No outro segmento, os im6veis com mais de 1000 ha,

embora detanham aproximadamente 1 porcento do número de im6

veis, têm em torno de 25 porcento de área total. Por categ~

ria legal, enquanto os minifúndios representam 77 porcento

de todos os im6veis, eles ocupam menos de 1/4 da área total,

ao contrário dos latifúndios por exploração, por exemplo,

que embora constituam um pequeno numero de im6veis, ocupam

um significativo porcentual de área (em torno de 70 porce~

to) .

Levando-se em conta que a estrutura da propriedade

da terra depende da forma como se dá sua apropriação no mo
.~mento da ocupaçao econômica do territ6rio, as conclusões

acima, endossam o fato de que citada concentracão e uma he



TABEIJ'..03 - Distribuição dos irróveis rurais por estrato de área roca., e

por categoria legal. Estado do Ceará, 1967/72/76

Estratos de area N9 de imóveis (%) Área total (%)
total e categoria
legal 1967 1972 1976 1967 1972 1976

De 10 ha 35,2 29,4 29,9 1,9 1,8 1,8

De 10 a rrenos de 25 20,6 23,0 23,0 4,4 4,9 4,8

25 50 15,9 17,6 17 ,4 7,2 8,1 7,9

50 100 12,7 14,0 13,8 11,4 12,8 12,8

100 1000 14,8 15,2 15,0 48,0 48,0 48,0

1000 10000 0,8 0,9 0,9 23,1 22,6 22,4

10000 e mais 3,9 2,0 2,3

Minifúndio 77 ,1 77 ,4 77 ,5 19,7 24,2 23,4

Empresa Rural 1,1 1,3 1,4 2,4 5,4 6,2

Latifúndio p/explor. 21,8 21,3 21,1 77 ,1 70,5 70,3

Latifúndio p/dirrens. 0,9 0,2

Tot.a.l 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

FDNTE: Estatísticas cadastrais/l - mCRA (1974)

Estatísticas cadastrais/2 - mCRA (1976)

."



rança histórica do Estado do Ceará. Além do que, a existê~
~

cia da concentração da propriedade da terra, implica em à~

zer que, pequena parte da população deve estar se apropria~

do de uma significativa parcela do produto social gerado, co

mo aliás já sugeriu SÁ JR.

Em face das considerações anteriores, pode-se dize~

que duas ordens de acontecimentos se sucedem. A primeira e

que os não proprietários não têm interesse em transformar

e/ou racionalizar uma atividade agrícola na qual sua partic~

pação no produto final é marginal. A seguinte é que, os pr~

prietários das terras não têm interesse em investir na agr~

cultura, uma vez que a rentabilidade mínima está garanticê

ao menos pela cobrança de elevados valores pelo aluguel dê

terra.

Logo, o que sucede é que, a estrutura agrária se

constitui num fator de freio às transformações da

cearense, no sentido de se constituir numa economia de merc~

do. Ou ainda, a concentração da propriedade da terra se a7~~

senta, no limite, como um fator determinante da debilica~~

de penetração do capital no campo cearense. Isto porque,

concentração da propriedade da terra, que se consolida

longo do tempo, gera uma crescente exclusão - economica e

cial das famílias residentes no campo. Estas =amílias

ram não detenham a propriedade da terra, fazem dela e C=_ê

dependem para tirar seu sustento. Com isso, a terra

meio de produção, cresce de importância. Além do que,

não há predomínio do capital, tem-se que a produtividaêe

trabalho e baixa, conforme ficou indicado.



Assim, é de se supor que, para suprir as

cias em termos de capital, provoca-se um aumento não so

jornada de trabalho do rendeiro e sua familia, princ~~~~

mente nas pequenas propriedades, com vistas a manter e

elevar os niveis da produção. Portanto, a estrutura agra~~~

concentrada além de permitir o uso intensivo da mão-de-obra,

notadamente de pequenos produtores, torna-se um fator

freio à penetração do capital no campo, e no que nos interes

sa aqui, impede conseqÜentemente a existência de um mercaco

onde haja estimulos dos produtores aos preços.

Com a Tabela 4, pode-se inferir, adicionalmente que,

a posse da terra vem sofrendo um processo de fragmentação.

Quer di zer, enquanto que o numero de e stabel:ecimentos do

brou, a area permaneceu estabilizada.

Ocorreu também um crescimento significativo da cate

goria ocupantes que são, em geral, posseiros que não tem ti
-tulos de terras, ou ainda, quando possuem titulos, estes nao

estão legalizados. A expressiva expansão da referida categ~

ria se dá não somente quanto ao numero de estabelecimentos,
56mas quanto à área total ocupada

Vale lembrar que, a dificuldade que tem o trabalha

dor de acesso à terra, remonta ao século passado. Basta ci

tar a elaboração da Lei de Terras que instituiu a compra e

56 d - d i - " -" dIsto se eve nao apenas 2 urna lnamlca proprla a
categoria mas a urna mudanca na coleta de dados a paI±ir do
Censo de 1970"·quando pas~ou-se a pesquisar a condição do
produtor, ao invés de analisar a condição do responsável pe-
las terras. Estes fatores, portanto, agindo conjuntamente,
inflar~~ os indices no espaço ora analisado.
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TABELA 04 - Variação relativa do número de estabelecimentos e respe~

vas areas ocupadas por grupos de área total e condição do

produtor. Estado do Ceará. 1960/70/75.

Estratos de area Estabelecimentos Área total
total e condições
do produtor 1960/70 1970/75 1960/75 1960/70 1970/75 1960/75

De 0,5 até 10 ha +246,4 +9,0 +257,5 +196,7 +10,0 +226,3

De 10 a menos de 100 +54,4 -1,9 +51,4 +35,7 -3,6 +30,7

100 1000 +6,4 -5,5 +0,5 +1,9 -5,3 -3,4

1000 10000 +3,7 -18,5 -15,5 -2,3 -22,2 -24,1

10000 e mais -16,0 -16,0 -13,6 -29,5 -39,1

Proprietário -69,1 -4,8 +61,0 +38,0 -9,3 +25,1

Parceiro + arrendatá
rio +301,2 +7,0 +329,1 +69,2 -21,8 +32,4

Ocupante +1211,0 +25,8 +1548,7 +613,6 +7,9 +670,0

'Ibtal +100,2 +2,9 +106,1 +10,6 -8,6 +1,1

Fa~: Censo agrícola de 1960/Sinopse preliminar de 1975.
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venda corno forma legal de acesso. Em outras palavras, o aces

so so pode ser feito a uma nova forma de propriedade da ~e~

ra, a propriedade privada. Nesse sentido, os pequenos p~odu

tores que não conseguem ter acesso a ela, devido a falta de

recursos, tornam-se trabalhadores livres, assalariando-se de

maneira temporária ou até mesmo migrando.

3.2.4 - Mão-de-obra nos Imóveis Rurais

o objetivo aqui e aprofundar o estudo das relações

de produção existentes no campo, no Estado do Ceará, ou se

ja, o que se quer entender é a forma corno os homens int:.era

gem no processo agricola de produção. Para tanto, vai se

identificar quem detém e quem não detém a propriedade da e~

ra.

Em linhas gerais, tem-se na categoria dos propriet:.~

rios:

a) o grande proprietário que opera com vastas extensões êe

terras próprias, quer alugando-as a terceiros, quer produz~~

do de cunho próprio, ou até, ambos os casos;

b) os pequenos proprietários ou minifundis~as que ocupan pe

quenas extensões de terra e, talvez por isso, necessitem de

outras formas de renda, tais corno, o assalariamento temporá

rio, junto à grande propriedade, notadamente nos períodos de

colheita e/ou p~antio.

Por outro lado, os não proprietários se subdivide:-

em:



a) posseiros, que são aqueles rurícolas que não deté= ~

priedade da terra mas sua posse, tal corno salientado ~

co, e se tornam quase sempre espoliados, seja por gr~:e~~_=

seja por especuladores, enfim, são instáveis na terra

ocupam;

b) pequenos rendeiros que mantém vínculos com os

rios da terra, seja via arrendamento, via parceria, se-a

qualidade de morador; pagam renda da terra em produto,

ro ou ainda numa combinação destas formas;

c) assalariado temporário que pelo fato de não

se assalaria em geral junto à grandes propriedades, mo~e~~_

nos períodos de plantio e colheita e que reside junto

meio urbano.

No Estado do Ceará, urna insignificante parcela

imóveis -(menos de 5 porcento), que ocupa baixa proporçao

área total (menos de 20 porcento) contém assalariamento c=~=
relação de produção dominante, segundo se pode constatar -:-

a Tabela 5. Isto é válido tanto a nível de estrato de

corno a nível de categoria legal.

Mais da metade dos imóveis que contém trabalho aSSê

lariado está enquadrada nos estratos de até 100 ha e ocu~~

área de menos de 10 porcento do total. Por categoria lega:

aproximadamente, a metade dos imóveis com trabalho assala~~a

do é constituída de latifúndios por exploração que detém e=

torno de 80 porcento da área total onde existe assalaria~e~

to.



TABELA 05 - Distribuição dos imóveis rurais segundo a existência ou não de trabalho assalariado por estrato de
área e categoria legal. Estado do Ceará, 1972.

% Estrato em relação ao total % Em cada um dos estratos
Estratos de área e cate- Im:5veis s/trab. ass. ImÓveis c/trab.ass. Número .im5veis Área dos estratosgoria legal NÚIrero Área Número Área s/trab. c/traf.>. s/trf.>. c/trf.>.assa1. ass . assa . assa .0

D3 0,5 até 2ha 5,2 0,1 1,6 0,1 98,5 2,5 98,4 1,6
2 5 11,7 0,6 5,4 97,8 2,2 97,8 2,2
5 10 13,3 1,4 6,7 0,2 97,6° 2;4 97,6 2,4

10 25 23,5 5,8 14,2 0,9 97,1 2,9 97,1 2,9
25 50 17,7 9,5 15,4 2,1 96,0 4,0 95,9 4,1
50 100 13,9 14,6 14,5 4,5 94~5 5,.5 94,4 5,6

100 200 8,3 17,3 15,0 8,0 92,0 8,0 91,8 8,2 tD200 500 4,6 21,0 13,6 16,1 87,5 12,5 87,0 13,0 O500 1000 1,2 11,7 6,1 15,9 79,4 20,6 79,2 20,8 ~1000 2000 tn2000 5000 0,6 18,0 5,5 52,2 67,9 32,1 64,0 36,0 I

5000 10000 CO
10000 e mais '-WMinifúndio 79,0 28,3 44,4 5,4 97,3 2,7 96,5 ~,5 r--Empresa Rural 1,0 3,6 7'°1 13,6 73,9 26,1 58,0 42,0 OLatifúndio p/exp1or. 20,0 68,1 48,5 81,0 89,3 10,7 81,3 18,7 -/Latifúndio p/dirrens. - - - - - - ". ,... m

- - - ~~. - ~-~_. __ ._-_._----- o
""'Ibta1 100,0 100,0 100,0 100,0 95,3 4,7 83,8 16,2

FON'IE: EstaLIstLc< 1c1!ll~17c1i n/I - I NCIV\ (197" )

,I
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Em resumo, não está ainda dissemida no campo cearen

se, a relação de produção do tipo capitalista. Isso, neces

sariamente, limita a extensão do mercado regional. Assim,os

estímulos que porventura existirem, devem ser identicamente

limitados, quer dizer, é difícil desvincular a intensidade

dos estímulos à amplitude dos mercados.

3.2.5 - A repartição do produto agrícola

Supõe-se nesta seção que o comportamento observado

junto à distribuição da produção agrícola corno um todo seja

semelhante à distribuição observada junto aos alimentos bá

sicos, em face, também, da inexistência de dados específ~

cos sobre o destino da produção desses produtos.

De acordo com a Tabela 6, tem-se a informação de

que, aproximadamente, 40 porcento do valor total da produ

ção agrícola do Estado é retida-no campo sob a forma de con

sumo, estoque ou perda. Numa análise por estrato, vê-se que

no intervalo de até 100 ha, os imóveis rurais perdem, cons~

mem ou estocam em torno de 40 porcento, sendo que essa pa~

ticipação tende a cair na medida em que o estrato aumenta.

Por categoria legal é o minifúndio que retém a maior porce~

tagem da produção no meio rural, ao contrário da e~presa ru

ral que vende a maior parcela do produto obtido (cerca de

70 porcento). Na participação porcentual dos eSLratos em re

lação ao total, de toda a produção perdida, consurnida ou es

tocada, quase ~ metade diz respeito aos imóveis de até 100

ha e 9 porcento referem-se aos imóveis de mais de 1000ha.



TABELA06 - Valor da produção dos imÓveis rurais segundo o destino

produção por estrato de área e categoria do imóvel e

estrato em relação ao total - Estado do Ceará, 1972

Estrato área e cate- % do estrato so % do valor prod.
bre o total por estrato

goria legal Perd. Vendida ?erd. Vend.i.dacons , est. cons. est.

C€ 0,5 até 2,0 ha 0,8 0,7 41,9 58,=-
2 5 4,0 3,4 42,9 57,_
S 10 7,7 4,4 53,3 46,-

10 25 12,8 11,1 42,7 57,:'
25 50 14,4 13,2 41,2 58,
50 100 16,0 15,8 39,S 60,5

100 200 14,6 15,6 37,6 62,';
200 500 14,0 15,2 37,0 6~ ~,~

500 1000 6,7 7,6 36,5 6~ -":,::

1000 2000 3,9 5,2 32,6 6,,-=

2000 5000 3,1 5,4 27 ,1 -?1_,:::

5000 10000 1,5 1,6 37,5 E_,=
10000 e mais 0,5 0,8 27,2 T ,

Minifúndio 44,5 35,2 44,9 :J ,1
Empresa rural 9,2 13,5 30,6 69,4
Latifúndio p/expl. 46,3 51,3 36,7 63,3
Lat.í fúndi.o p/dirrens.

Total 100,0 100,0 39,2 60,8
.4

roNTE: Estatísticas cadastrais/l - meRA - 1974



Portanto, o valor do produto comercializado - e po~

decorrência- tal corno suposição anterior, também para os

alimentos -, é relativamente pequeno, sendo que desse tota:

significativa parcela provém dos imóveis maiores, já que 0_

menores retém boa parte do produto obtido.

Ainda que tenham um caráter comercial, que vem se

acentuando recentemente, as culturas alimentares são prod~

zidas nos imóveis menores que as retém em boa parte para

consumo no campo. Este fato por si só também contribui para

limitar a extensão do mercado, aliás, corno Ja ressaltado

por TAVARES, GRAZIANO/QUEDA, SÁ JR., dentre outros.

As conclusões acima ficam reforçadas ainda mais co-

a constatação adicional de que a grosso modo apenas a meta

de dos imóveis comercializa suas produções. Vale notar que,

este fato é observado tanto por estrato de área corno pe:a

categoria legal do imóvel, conforme demonstra a Tabela I.

Ademais, do total de imóveis rurais que perdem, consomem o~

estocam sua produção, aproximadamente 82 porcento está co~

tido nos estratos de até 100 ha. Explicação desse fato -a

tinha sido elaborada por SÁ JR., ao mostrar que as ativiêa

des de subsistência levam ao mercado apenas um determinado

volume de excedente, ficando pois restrita sua atividade a

auto-consumo, fato que dificulta a existência de estímulos,

corno asseveraram GRAZI~~O/QUEDA.

lOTECABCME-B\BL



~~ 07 - ImÓveisrurais segundoo destino da produção, por e~ :---"---

de área e categoria legal. Estado do Ceará, 1972.

SCMe -S/BlIO
TEC

Estrato de área e ca

tegoria legal

% estrato sobre
o total % por estrato

Perd.
cons.est. Vendida Perd,

cons.est.
]E 0,5 até 2 ha 4,1 3,8 52,2 7,~

2 5 10,0 9,8

5 10 12,1 12,1

10 25 23,0 22,9

25 50 18,4 18,4

50 100 15,0 15,2

100 200 9,4 9,6

200 500 5,6 5,7

500 1000 1,61,5

1000 2000 0,6 0,6

2000 5000 0,3 0,3

5000 10000

10000 e mais

50,9 49,::"

50,6 49,'"::

50,6 40,,"=

48,9 49,6

50,3 49,-

50,0 50,e

49,8 50,

49,6 50, _

48,9 51,

48,6 51,~

48,1 51,9

44,4 55,6

Minifúndio 75,2 74,1 50,8 49,2

:Errpresarural 1,5 1,6 49,0 51,0

Latifúndio p/expl. 23,4 24,3 49,5 50,5

Latifúndio p/dimens.

Total 100,0 100,0 50,5 49,5

..
FDNTE: Estatísticas cadastrais/l - :ruCRA,1974.



69

3.2.6 - Conclusões

A análise realizada neste capítulo permitiu consta

tar a presença de diversos fatores, na agricultura do Ceará,

que colaboram para afastá-la de urna economia de mercado, on

de os estímulos a preços pudessem fazer valer.

jamos:

Senão, ve

a) a atividade predominante no setor agrícola e a pecuária,

tendo as culturas de subsistência importáncia secundária,

com os alimentos sendo cultivados basicamente por pequenos

proprietários, com técnicas tradicionais de produção;

b) a concentraçãoaa propriedade da terra corno t~~bém a di

ficuldade de acesso legal a ela impedem a proliferação de

um mercado, já que a parcela que cabe aos camponeses mal g~

rante sua sobrevivência, não existindo portanto excedente

social que estimule as trocas;

c) a lógica empresarial da ocupação humana na agricultura

cearense não aponta no sentido da proliferação do trabalho

assalariado, condição necessária e suficiente para di=usão

de mercado;

d) grande parcela do produto agrícola e, por hipótese, a

alimentação básica, fica represada no campo, quer dizer, as

trocas entre campo e cidade, realizam-se timida~ente, ou se

ja, o objetivo de se plantar alimento é inicialmente para



atender consumo próprio, para e~ se~_~~~ se voltar p~ê

mercado.

Em síntese, pode-se concluir conju~~~

das variáveis acima citadas, afasta a á~eê ce estudo, CE

urna economia de mercado. Em função disso, s_~E~e-se a hioó

tese de que, a produção das culturas de s'~s~s~ê~~ia -nao

mantém vínculos com o mercado e os estímulos ~~e JOY acaso

existam, devem ser, sobretudo, frágeis.

No capítulo seguinte, testa-se a nível es~a~~stico,

essa hipótese, através da estimativa de equações de o=eyta,

para os produtos de subsistência no Ceará, para o

1954/74.



4 - EST1~1ULOS DE MERCADO - EVIDf:NCIA EMP.1RICA

4.1 - Introdução
SCf\,1E - B/BlIOTEC~

Em face da exposiçao desenvolvida nos capitulos an

teriores, surge a necessidade de aprofundamento da análise,

sobre a produção de subsistência e possiveis estimulos de

mercado existentes nessa atividade, a partir de um enfoque

estatistico.

O modelo utilizado é, em sintese, uma tentativa de

formalização das relações obtidas a niveis histórico e re

cente. Para tanto, suas variáveis procuram enfocar o que se

supõe aqui haja de relevante na análise da oferta agricola.

Desnecessário dizer que, pela não possibilidade de abarcar

todas as prováveis variáveis que agem sobre a citada ofer

ta, este instrumental torna-se, em parte, limitado, o que,

não invalida, contudo os resultados obtidos.

Espera-se que este estudo venha a dar uma elabora

ção rigorosa do problema analisado, ainda que seja impossI

vel apresentá-lo em forma definitiva, aliás como já foi evi

denciado na própria apresentação deste trabalho.

4.2 - Modelo Estatistico

o modelo estatistico proposto para testar a sensibi

lidade da oferta de produtos de subsistência aos estimulos

de mercado é um modelo de regressão múltipla, tendo como va

71
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57riável dependente a área cultivada do ano em curso Como

variáveis explicativas considera-se: área cultivada no pe

ríodo de tempo anterior; o preço médio real do produto defa

sado em um período mais o índice de precipitação pluviom§.

trica e, por fim, o preço médio real do algodão defesado em

um período utilizado para as equações de oferta do milho e

do feijão.

Simbolicamente, o modelo pode ser especificado como

na expressao (I) abaixo:

(I)

onde:

a, b, c, d, são parâmetros a serem estimados;

Yt-l e a área cultivada que os agricultores realizaram no

período de tempo imediatamente anterior ao estudado;

Pt-l é o preço médio real do produto em análise,

no período de tempo t-l;

observado

é a variável relativa aos níveis de precipitação pl~
viométrica observados no período de plantio, isto e,

nos meses de janeiro, fevereiro e março do ano ti

P~-l e a variável relativa ao preço médio real da

do algodão, no período de tempo t-l;

cultura

u~ é o termo estocástico.
L.

57A - lt' d ' - d '1' d_ areâ cu lva a agul esta sen o Utl lza a como
uma "proxy" da quantidade produzida. Note-se que isto não a
carreta maiores distorções se os índices de produtividade
permanecem mais ou menos constantes, ao longo do tempo.



As variáveis Yt-1, area cultivada no período

rior e Yt' área cultivada no período em curso, devem a::'::-2

sentar relação direta. Parte-se do pressuposto que haja ~-=

tendência da área cultivada se elevar ao longo do tempo,::=~
58como foi sugerido por PASTORE .

A variável Pt-l, preço médio real defasado em ~-

ríodo, na hipótese de haver estímulos de mercado, deve

relacionar diretamente com a variável Yt, área cultivaca

período em curso. Deve-se ressaltar que, em anál ise 2--:-::2

rior, quer a nível histórico, quer a nível de entendi. e~-::=

dos processos produtivo e distributivo, chegou-se à concs.u
-sao que o pequeno produtor de alimentos, em geral, -nao

condições de receber, ao menos diretamente, os estímulos C2

mercado. Assim, a inclusão da variável Pt, deve permitir

teste da hipótese de existência ou não destes estímulos,

de um valor estimado de b, significativamente positivo

permitiria rejeitar a hipótese de existência de estímu::'s

diretos de mercado. A recíproca, por outro lado, e ver a

deira.

A variável Ct, precipitação pluviométrica média, e

uma tentativa que se faz neste estudo de testar as var:"a

ções climáticas como fatores condicionantes ou não da ofe.::-

ta de alimentos. Pode-se supor que as variáveis Ct e Yt ãe

vem apresentar relação direta.
aPor último, a variável Pt-l, preço médio real de=a

sado da cultura do algodão, deve testar a hipótese de exis
..

58pASTORE, "t 123/_ op. Cl ., p. segs.



tência ou não de estímulos de mercado sobre a area c:.:.:-:::..--=.

da com feijão e milho; um valor estimado de e com s~_~:..=:..

cância positiva não permitiria rejeitar a hipótese ãe2ses

estímulos, tal como já foi enfatizado com o preço médio ~=.

cultura de subsistência. A recíproca, por seu turno, e --:::.~

dadeira. Esta suposição baseia-se no fato de que o cu,-:::..--,-.

do algodão, via de regra, é feito em consórcio com as c:.:.:::"-::~

ras do milho e/ou feijão. Diante de uma elevação no ---e_

de preços daquele produto, no mercado internacional, a ~-

vel interno os reflexos são expansão na área cultivada c-

algodão i conseqüentemente, espera-se que haja um aumerrt.o__2.

oferta de alimentos, já que estas culturas são consorc~a~2S

àquela.

4.3 - Área de Estudo
BCME -SISlIOTEC A

A presente análise estende-se ao Estado do Ceará e

micro-regiões de Fortaleza, Ibiapaba e Sertões dos Inhamuns,

todas pertencentes ao próprio Estado.

A inclusã6 de micro-regiões homogêneas, neste ~~aba

lho, se deve à possibilidade de uma análise empírica mais

particularizada do problema. Como decorrência, oferece a

possibilidade de, lli~avez de posse dos resultados,contrapô-

los aos resultados mais gerais obtidos para o Estado.

A escolha das citadas micro-regiões se fez em fun

ção da inserção delas em cada uma das três regiões ecológi

cas do Estado, .•a saber, caatinga litorânea (Fortaleza), ser

ra úmida (Ibiapaba) e sertão (Sertões dos Inhamuns) cuja



determinação se baseia no complexo solo-planta-clima,

rido por DUQUE59.

4.3.1 - O Estado do Ceará

Este Estado conta na atualidade com 142 municípios

que formam 23 micro-regiões homogêneas, perfazendo um tota~

de 146.817 km2 de área, o equivalente a 1,74 porcento da
_ ~ 60area do pals

No ano de 1973, a área total colhida, em todo Esta
61do, foi da ordem de 2.671.984 ha ,sendo que desse total,

47 porcento são relativos ao algodão e 42 porcento relat~

vos às culturas de subsistência - arroz, feijão, mandioca

e milho -, fato que mostra a importância, em termos de ãre~

dessas culturas, no contexto estudado.

Outro fato que mostra bem isso é o valor da proê~
-çao que e gerado no Estado. No mesmo ano, o valor total c~

lhido foi de Cr$ 642.251.000,00, sendo que desse total

maior porcentual pertence ao algodão (46 porcento)

os produtos de subsistência cuja participação vem logo a ss

59DUQUE, José Guimarães. Solo e água no polígo.o
das secas. Ministério da Viação e Obras Públicas/DNOCS,~9 3,
p. 25/segs.

60Banco do Nordeste do Brasil. Departamento de ESLU
dos Ecoriôm í.co s-vdo Nordeste. Manual de estatísticas básicas
do Nordeste. 4 ed. Fortaleza, 1977.

61Banco do Nordeste do Brasil, op. cit., p. 119.



76

, 62(23 por cerrco ) .

Com relação a precipitação pluviométrica as prime~

ras chuvas ocorrem em dezembro aumentando de intensidade

nos meses de janeiro, fevereiro e março, para diminuir a

partir de abril. A maior incidência de chuvas se dá junto

às regiões serranas, onde, inclusive sua distribuição e

mais uniforme.

4.3.2 - Micro-região homogênea de

Esta micro-regiao abrange os municipios de Aquiraz,

Caucaia, Fortaleza, Maranguape e Pacatuba, num total de

2 - 63area e~uivalente a porcento da area estadual .

A área total colhida em 1975 foi de 172.388 ha sen

do que coube desse total, 35 porcento ao algodão arbóreo,

que foi o maior porcentual de participação, seguido pelo mi

lho (20 porcento), feijão (15 porcento) e mandioca
64cento) .

(13 po:!:".

o valor total da produção agricola nesse ano foi de

Cr$ 367.518.000,00 sendo que desse total a mandioca partic~

pou com (28 porcento) seguida pela banana (21 porcento) e

62Banco do Nordeste do Brasil, op. cit., p. 121
63 id id1 em r: 1 em. p. 13-4

64IBGE. Sinopse preliminar do censo agropecuárioiC~
Rio de Janeiro, IBGE, 1975, p. 115.ra.



feijão 65(16 porcento) .

A precipitação p1uviométrica anual média se COl.= ~

tou assim: Posto Fortaleza, 501,4 mm (periodo de 1781 c_=

~966)i Posto Caucaia, 1.214,7 mrn (periodo 1912/1967); :_=
to Maranguape, 1.344,8 mrn (periodo 1912/1967); Posto ~ê

catuba, 1.400,5 mm (periodo 1913/1967; e, fina1men=E

Posto Aquiraz com 1.312,8 mrn observados no periodo

196766.

4.3.3 - Micro-região homogênea de

Composta pelos municipios de Carnauba1, Guaracia~~

do Norte, Ibiapina, são Benedito, Tianguá, Ubajara e Viçosa

do Ceará, esta micro-região ocupa um total de area equ~·~
67lente a 3 porcento da área do Estado .

Com base nos dados relativos ao ano de 1975 pode-s2

dizer que da área total colhida, 30 porcento coube à ma .ê~G

ca, 21 porcento coube à cana-de-açúcar, 14 porcento ao fe~
,- 12 'lh 68Jao e porcento ao ml o

Do valor total da produção obtido junto a esta

cro-região, o maior porcentua1 coube, também, a :c.a",c::..oca

650p. cit., p. 117.

66BRASIL. Ministério do Interior. S~=:=:.·:=:. Jados pIu
viométricos mensais "in natura"_ Recife, CS';:'=/~~JE E/s.d./
v. 1.

67 .•Banco do Nordeste do Brasil, op. ciL., p. 13-4.

68IBGE. Sinopse preliminar do Censo agropecuário; Cea-
op , c í t , , P> 115ra,
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(26 porcento) seguida pela cana-de-açúcar (16 porce~~ I ~o
69mate (14 porcento) e banana (9 porcento)

As médias de chuvas, calculadas para o perio~ ---'I-~-'-

1967, para os postos integrantes dos municipios

tes a esta micro-região, foram: Posto Viçosa do

1.317,7 mm; Posto Guaraciaba do Norte, 1.248,8 mm;

Ibiapina, 1.541,4 mm; Posto Ubajara, 1.456,7 mm~ Pos o
- - 70angua, 1.195,8 mm e Posto Sao Benedito, 999,4 mm

4.3.4 - Micro-região homogênea de Sertões dos Inhamuns

Ocupa 8 porcento da área do Estado do Ceará, engl~

bando os municipios de Aiuaba, Arneiroz, Catarina, Cococi,

Parambu, -71Saboeiro e Taua .

O maior porcentual de area colhida, em relação ao

total, pertence ao algodão arbóreo (48 porcento) contra os

porcentuais do milho (25 porcento), do feijão (17 porcento)

e mamona (4 porcento), dados relativos ao ano de 197572.

Por outro lado, com relação ao valor total da prod~

ção, a maior participação pertence ao algodão arbóreo (39

por cento) seguido pelo milho (23 porcento), feijão (17 po~

69 'd 'dl em, l em. p. 117.

70BRASIL/MINTER/SUDENE. op. cito
71Banco do Nordeste do Brasil, op. cito p. 119.

72IBGE. Sinopse preliminar do censo agropecuárioiCe~
ra,. op. cito p. 115.
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cento) e a mandioca (8 porcento), em 197573.
-~Com base nos dados da SUDENE/MINTER/., pode-se di

zer que a média anual de chuva calda na micro-região, segu~

do os postos localizados nos distintos municlpios,foram Po~

to Aiuaba, 531,7 rnrn(perlodo 1932/1967); Posto Arneiroz,

575,8 rnrn(perlodo 1910/1967); Posto Catarina, 615,8 rnrn (p~

rlodo 1932/1967); Posto Cococi, 598,7 mm (perlodo 1934/

1967); Posto Parambu, 482,7 rnrn(perlodo 1932/1967);

Saboeiro, 686,1 rnrn(perlodo 1911/1967); Posto Tauá,612,3 rnrn

Posto

(perlodo 1912/1967).

4.4 - Dados, Variáveis e Deflator

Os dados utilizados para a elaboração do modelo es

tatlstico proposto neste trabalho tiveram basicamente duas

fontes: SUDENE - Superintendência do Desenvolvimento do or

deste - para as informações referentes à precipitação pl~

viométrica; e, de outra parte, Fundação IBGE que através de

seu Centro de Estatlsticas Agropecuárias forneceu dados re

lativos a produção e área cultivada e seu respectivo valor.

A partir dos dados brutos ai coletados se iniciou a

elaboração das variáveis incluldas no modelo estatlstico.

A área cultivada não teve maiores problemas,urna vez

que são dados obtidos diretamente na fonte (Fundação IBGE).

O preço médio real não é fornecido diretamente. Pa

ra obtenção do citado preço é necessário elaborar a divisão
..

73'dl ~, idem, p. 117.

74BRASIL. MINTER/SUDENE, op. cit.,
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entre os dados disponIveis de valor da produção e aqueles

relativos ã quantidade produzida obtendo-se, portanto, um

preço médio. A seguir, com base nos deflatores calculados a

partir do Indice de preços por atacado para produtos agrlc~

las - dados pela coluna 17 da Revista Conjuntura Econômi

ca -, chega-se ao preço médio real (válido não só para as

culturas de subsistência, corno para o algodão).

Os Indices construidos para a precipitação pluviom~

trica média foram tornados da forma corno se segue: cons

truiu-se um Indice para cada municlpio das micro-regioes em

exame, tendo corno base informações a nlvel de posto de cole

ta. Assim, a média aritmética da chuva calda nos meses de

janeiro, fevereiro e março foi tornada corno a precipitação

pluviométrica média do municlpio "x", no ano "til. A média

de chuva da micro-região, no ano t, é a média das médias o~

tidas, junto a cada municIpio. Por exemplo, no anexo J, a

média de chuva na micro-regiao de Fortaleza no ano de 1953

foi de 153.1 mm, o que vale dizer, a média das médias muni

cipais nesse ano foi igual ao citado valor. Para a obtenção

de um Indice representativo do Estado do Ceará, torna-se o

seguinte procedimento: além das micro-regiões estudadas,usa-

se mais trés micro-regiões, também representativas das re

giões ecológicas do Estado, a saber, Uruburetema (caatinga

litorânea), Cariri (serra úmida) e Quixeramobim (sertão) e

calcula-se para o perlodo estudado (1954/1974) as precipit~

ções pluviométricas médias nestas trés úl~D~as micro-re

gioes. Supondo·que o total de seis micro-regioes e represe~

tativo para a obtenção de urna média estadual, extrai-se p~
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ra cada ano, uma média de chuva para o Estado com base nas

seis citadas observações, relativas as seis micro-regiões.

Por exemplo, em 1953, obteve-se urna queda de chuva média

igual a 130,3 rnrnque é a média das médias das seis micro-re

gioes.

Por ~ltimo, urna observaç~o: foram excluidos do tra

balho, três municipios, a saber, Caucaia (micro-regi~o de

Fortaleza), S~o Benedito (micro-regi~o de Ibiapaba) e Para~

bu (micro-regi~o de Sertões dos Inhamuns) em virtude de sal

tos bruscos detectados junto às séries históricas relativas

a área cultivada. Como n~o há, ao menos a princIpio, just~

ficativa econômica para tal fato, e na tentativa de se evi

tar resultados tendenciosos, referidos municipios foram ex

cluidos. Na verdade, via de regra, quando se trabalha com

dados a menores niveis de agregação, os erros são mais evi

dentes, levando, após um exame critico, à eliminaç~o dos

dados que apresentem dúvidas; isto, aliás,
I

salvaguarda os

resultados finais de possiveis desvios. Além do que, com re

laç~o à produção agricola, os citados dados são os únicos

disponiveis e, portanto, para serem usados, merecem um exa

me crItico.

4.5 - Análise dos resultados

-Com base nas equaçoes estimadas, para os distintos

produtos, nas distintas áreas estudadas, conforme tabelas

08, 09, 10 e'11, nota-se que, a grosso modo, os coeficien
- 2tes de determinaçao - R -, apresentam melhor ajuste para



TABELA 08 - Funç5es de oferta dos produtos de subsist§ncia do Estado do Cear~.
Resultados emplricos para o perlodo 1954/74.

aYt = ao + al Yt-l + a2 Pt-l - a3 Ct + a4 Pt-l + e

variável
dependente
(produto)

Coeficientes estimados das variáveis independentes

Constante Yt-l

.1- Arroz 1906,049 0,714
(4,186)

.2 - Feijão -22105,425 0,749
(5,534)

0,907
(10,140)

.3 - Mandioca 21902,175

04- M i.. Lho 0,807
(5,749)

-84538,562

Pt-l

69,087
(0,789)

291,081
(1,508)

-366,565
(-0,377)

1274,699
(1,404)

Ct

4,857
(0,143)

162,271
(0,771)

-37,438
(-0,694)

268,783
(0,987)

R2
F

aPt-l

0,517 6,080

33,049
(0,350)

0,682 8,587

0,864 36,103

-10,748
(-0,078)

0,695 9,120

Nota: Os numeros entre parênteses, abaixo dos valores dos coeficientes, referem-se a esta

tlstica "t" ele Studcnt. R2 é o coeficiente de determinação; "F" é a es tat.Ls tí.ca F

teste F. Os demais slmbolos são apresentados no textvo
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T~BELA 09 - Funções de oferta dos produtos de subsistência da Micro-Região
de Fortaleza, Estado do Cearão Resultados empiricos para o pe
riodo 1954/74.

Yt = ao + aI Yt-l + a2 Pt-l + a3 Ct + a4 P~-l + e

V ar Lâv e L
dependente
(produto)

.1 - Arroz 2208,937

Coeficientes estimados das variãveis independentes

Yt-l Pt-l Ct
a R2

Pt-l F

0,310 -2,471 -0,526 - 0,233 1,730
(1,668) (-0,885) (-0,556) Ó

~
0,729 5,335 0,554 3,714 0,336 2,032 m

t

(2,696) (1,145) (0,199) (0,879) m
(JJ

0,571 -3,977 -1,847 - 0,362 3,225 r--
(2,931) (-0,234) (-0,974) O-;
0,198 2,039 2,870 -1,635 0,119 0,542 (TJ

O
(0,705) (0,203) (1,271) (-0,535) ••

Constante

.2- Feijão -1450,500

.3- Mandioca 1638,788

.4- Milho 3958,131

Nota: Os números entre parênteses, abaixo dos valores dos coeficientes, referem-se à csl:~

.•.. 2~. 1· - ""~ ~t Ls t t.c a "L" d c SL\lc!C'nL. R c o cocr J.c.t.cn t c o c (1(~!;("I'mlné1~:il(); F U il enl;i.II:I.nL:.I.co'l I" 011,

.o s t.e l". O!; dr'Il1<"1lu n Itnl io.l.ou !.lno tlj"lI'C:'\OIIl;,',Clon 111) !',CXI;(.I.
I.'



TABELA 10 - Funções de oferta dos produtos de subsistência da micro-região
de Ibiapaba, Estado do Ceará. Resultados empíricos para o p~
rlodo 1954/74.

aYt = ao +, a1 Yt-1 + a2 Pt-l - a3 Ct + a4 Pt-1 + e

•

Variável
dependente
(produto) Constante

Coeficientes estimados das variáveis independentes

Yt-1 Pt-l R2
FC

t
aPt-1

.1- l\rroz -49,787 2,260

.2- Feijão -282,079

.3- r·landioca 1683,842

.4- Milho 1206,748

0,382
(1,756)

0,570
(3,272)

0,516
(2,318)

-0,131
(-0,430)

0,921
(1,690)

0,211
(0,151)

11,866
(0,242)

-7,019
(-1,307)

0,324
(1,488)

0,285

1,506
(2,236)

5,6891,455
(2,033)

0,587

-1,004
(-0,349)

2,0600,266

1,248
(1,449)

2,663
(2,541)

0,481 3,718

Nota: Os nümeros entre parênteses, abaixo dos valores dos coeficientes referem-se ~.estRtl~

tica "t" de Student. R2 é o coeficiente de determinação; "F" é El s L:.nl:ln l.:.l.c, 1,1, 111

teste F. Os demais símbolos são apresentados no tex
CX>
,I'"
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Tl\BELl\l-I- Punções de oferta dos produtos de subsistência da micro-região
de Sertões dos Inhamuns, Estado do Cear~. Resultados emplricos
para o perlodo 1954/74.

aYt-1 = ao + aI Yt-1 + a2 Pt-l - a3 Ct + a4 Pt-1 + e

Vari~vel
dependente
(produto)

Coeficientes estimados das vari~veis independentes

Constante a
Pt-1 R2

P

.1- l\rroz 0,755

.2- Feijão

.3- Mandioca

.4- Milho

Pt-1 Ct

2,148

3,327

3,669

Yt-1

8~,491 0,261
(1,073)

0,566
(,0,419)

0,635
(0,629)

0,117

Nota: Os numeros entre parênteses abaixo dos valores dos coeficientes referem-se à estatl~

tica "t" de s r uden t . R2 é o coeficiente de determinação; "p" é a estatística P, ou

-834,156 0,320
(1,437)

12,881
(0,607)

36,666
(1,062)

14,407
(0,641)

0,349

602,516 0,385
(1,647)

-24,639
(-0,977)

7,454
(1,533)

0,369

-3521,219 0,681
(2,864)

0,478109,070
(2,143)

34,454
(0,795)

-11,320
(-0,486)

teste F. Os demais slmbolos são apresentados no texto.
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as regressões estimadas para o Ceará do ~_e nas -regressoe=

estimadas para as micro-regiões. Adicionc:~e~te,constata-se

que, no caso do Ceará, apresentam significá .cia estatisti

ca, para os quatro produtos, conforme se poêe observar nos

valores verificados da estatlstica F (ou, tes~e F) .

o melhor ajustamento encontrado para o Estado como
-um todo nao parece surpreendente, uma vez que, esses dados

oferecem um maior nivel de agregação e, como tal, e de se

esperar que as possiveis distorções existentes nos dados, a

niveis municipais, sejam mais suavizadas do que quando da

análise a nivel de micro-regiao.

Vale destacar que, embora, a grosso modo, os dados

tenham se ajustado melhor para o caso do Ceará como um to

do, com uma análise individual de cada regressão estimada
-nao se pode apontar nenhuma delas como de conformidade com

as hipóteses inicialmente levantadas. Como pode ser visto

ao longo das tabelas seguintes, ora os sinais estão incorre

tos, ora a estatistica t não apresenta valores que permitam

uma significação dos coeficientes estimados a um nivel de

5 porcento.

Deve-se salientar ainda que, o coeficiente estimado

Yt-l, área cultivada no periodo t-l, mostrou-se significa~

temente positivo em todas as equações válidas para o Estado

do Ceará. Esse fato leva a se inferir que há uma tendência

da area cultivada se elevar ao longo do LeillpG.Con~ir~a-se,

pois, a hipótese de PASTORE, an~eriorTente abordada. En~re

tanto, o mesmo-dnão é válido ao nive_ de ~icro-regiões,onde,

a variável vai se confirmar significante e positiva nas
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equações do feijão e mandioca nas micro-regiões de Fortale

za e Ibiapaba, além da equação do milho na micro-região de

Setões dos Inhamuns. Logo, o que é válido para o Estado não

necessariamente é válido para urna micro-região, onde, o ni

vel de agregação dos dados não se faz tão acentuado.

Com relação ao coeficiente da variável Pt-l, preço

real defasado em um periodo, em todas as equações estimadas,

excessão feita ~quele do milho para as micro-regi~o de Ser

tões dos Inhamuns, não revelou-se estatisticamente diferen

te de zero. Com base nesses resultados, nao se pode aceitar

a hipótese de que as culturas em estudo sofram estimulos di

retos do mercado. Esse resultado, está de acordo com as con

clusões de VIANA, que também concluiu pela não resposta aos

preços dos alimentos. Aliás, conforme admitiu SÁ JR., os

produtos de subsistência não são atividades de empresa e,

nesse sentido, sua produção cresce ou decresce de forma in

dependente do mercado consumidor.

No que diz respeito aos coeficientes estimados da

variável Ct (precipitação pluviométrica média) pode-se con

cluir que, apenas para a equação do feijão na Ibiapaba o

coeficiente estimado mostrou-se estatisticamente sisnificante.

Dessa forma não existe evidência estatistica para se afir

mar que a precipitação pluviométrica influencia os totais

cultivados. Nesse sentido, ganha importância a hipótese de

SÁ JR., de que, ao crescer a população cresce com ela a

necessidade de alimentação e, portanto, cresce a área cult~

vada com produtos de subsistência. Logo, o determinante de

plantio é a sobrevivência, seguida secundariamente pela de



pendência imposta pelo regime pluviométrico. Portanto, 5=-
tirar a importância deste, releva-se a necessidade

de alimentação.
aFinalmente, o coeficiente da variável Pt-l,

real defesado do algodão, mostrou-se positivo e siani=~~~

te ao nível de 5 por cento nas equações válidas para

cro-região da Ibiapaba. Assim, das oito regressões ec:---;::---~-

das, onde aparece a referida variável, o seu coefic':"e::-::=

mostrou-se positivo e significante em apenas duas;

não se pode garantir a existência de "resposta" da produç~o

de subsistência aos preços, senão para a citada região C' ~

-deve ter para isso alguma especificidade que nao foi DOS

sível levantar neste estudo.
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5 - CONCLUSÃO

Neste final de trabalho, limito-me a apresen-ca:::::-os

resultados mais gerais e relevantes para o entendimento ca

questão proposta.

Vale lembrar, de início, que na area de estudo

aqui apresentada, a economia de subsistência teve importante

econômica secundária, em relação ao gado e algodão, ativida

des principais. Historicamente, foi no final do século XVIII

que se deu a compatibilização e acomodamentodessas ativida

des no espaço econômico cearense com a conseqüente formação

do complexo gado-algodão-subsistência, e que ainda hoje se

faz presente/predominante. A vida do citado corrp.Iexopassa a ser

alterada com as secas que se acentuam ao longo do século XIX.

Os produtores de alimentos são os maiores prejudicados uma

vez que a política econômica do Estado se orienta, sobretudo,

para a construção de açudes e estradas que vão beneficiar os

grandes proprietários cujos interesses se voltam para o gado

e algodão.

A propriedade da terra, por outro lado, concentrada

em poucas mãos, condiciona e difunde no campo, relações -nao

capitalistas de produção, fato que contribue para um distan

ciamento maior da existência de um mercado de alimentos. Além

disso, o homem do campo não detendo a propriedade da terra

não tem poder de barganha no momento da repartição do produ
."

to agrícola obtido. Claro está que, mesmo pro-cegido pelo Es
-tatuto da Terra, o pequeno produtor sofre pressao dos pr~



prietários qe onde emana não so um poderio econê=~c ,

também, urna força social. Logo, a ~erra e, para G'e= t::_-

sua propriedade, fonte de riqueza e poder.

Ao quadro esboçado, que seffipreaponta no sen~i-o

trário ao da existência de um mercado, sobretudo para os e

quenos produtores de culturas de subsistência, deve-se ac~e~

centar mais dois obstáculos à transformação dessa

produção". O primeiro, diz respeito à tecnologia, baseada ~~a

se que exclusivamente no trabalho humano. O segundo, é ~ue

as taxas de retorno são muito baixas ou inexistentes. Ambo s

os fatores interagindo simultaneamente em relação de causa e

efeito impedem a transformação da economia de subsistência

em urna economia de mercado.

A comprovação empírica dos prováveis estímulos de

mercado, mostrou que a produção de subsistência é prat~cada

por urna necessidade de reprodução social, qual seja, a de

sobrevivência; depois disso, em menor intensidade, estariam

associados fatores outros, tais corno, a precipitação pluvi~

métrica, o preço do algodão, etc.

Em face desse conjunto de considerações, conclui-se

resumidamente que, apoiado nas equações estimadas, o mecani~

mo de preços não funciona na agricultura de subsistência do

Ceará e micro-regiões de Fortaleza, Ibiaoaba e Sertões dos

Inhamuns, no período de 1954/74.
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ANEXO A - Área cultivada com culturas de subsistência
roz, feijão, mandioca e milho - No Estado à

rá, 1953/74.

- ~

Ârea Cultivada

Ano Arroz Feijão Mandioca Milho

1953 26.208 130.466 53.562 180.585

4 31.295 167.386 54.563 221.284

5 33.874 200.782 61.175 224.355

6 36.853 215.987 69.718 251. 839

7 41. 774 223.994 60.847 270.839

8 20.792 74.775 44.917 78.46D

9 32.873 211.997 33.283 253.579

1960 34.148 226.031 51. 066 279.005

1 35.234 235.734 53.854 300.763

2 43.604 247.283 60.370 317.357

3 43.199 263.768 65.161 349.959

4 45.546 260.353 71.448 346.306

5 47.566 281.797 69.090 378.103

6 45.542 278.250 72.426 341.693

7 52.854 348.460 84.993 434.707

8 57.406 360.467 122.693 481.144

9 59.809 350.571 137.612 468.258

197 O 47 .068 291.181 137.895 373.551

1 59 :767 408.101 134.671 486.342

(* ) Expressa e~ ~ectares
92



conto Anexo A

Ano Arroz Feijão Mandioca Milho

2 58.113 383. 713 140.504 466.751

3 67.886 408.743 130.585 519.209

4 46.006 346.687 101.435 434.900

FONTE: SEP/MA

..
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ANEXO B - Área cultivada com culturas de subsistência - ar
roz, f ei jão, mandioca e milho - Na micro - reç aao
de Fortaleza, Estado do Ceará, 1953/74.

Área Cultivada (*~c:

Ano Arroz Feijão Mandioca Milho

1953 3'.235 4.000 3.500 5.400

4 2.220 4.600 3.724 5.850

5 2.400 4.650 5.057 6.300

6 2.600 4.760 3.985 6.058

7 3.000 5.060 3.769 6.150

8 2.500 2.500 4.313 2.800

9 2.622 5.200 2.451 5.200

1960 2.663 5.020 3.967 5.100

1 1.470 4.97 O 2.631 4.920

2 1.725 4.810 2.738 5.80'0

3 1. 955 6.100 2.873 6.150

4 1. 94 O 4.190 2.474 5.600

5 2.145 4.375 2.209 5.770

6 2.408 3.816 2.173 4.640

7 2.024 4.810 2.793 5.230

8 2.117 4.805 2.107 5.330

9 1.816 4.395 2.158 4.890

1970 1.713 3.63 O 2.169 4.025..
1 1.887 4.013 2.318 4.684

(* ) Expressa em hectares
94



conto Anexo B

Ano Arroz Feijão Mandioca Milho

2 1.780 3.778 1.340 4.405

3 2.760 905 2.560 5.350

4 2.310 1.930 2.345 4.233

FONTE: SEP/MA

BCME -BIBLIOTECA

..

95



ANEXO C - Área cultivada com cu Ltur as de subsistência - az

roz, Íeijão, mandioca e ilho a micro-reç-:..e.
de Ibiapaba, Estado do Ceará, 1953/74.

Área Cultivada (*)

Ano Arroz Feijão Mandioca Milho

1953 369 690 1. 2 66 1. 545

4 388 810 1. 223 1. 510

5 332 830 1. 082 1. 613

6 332 1.310 2.514 1. 680

7 278 1. 380 2.537 1. 730

8 008 371 2.399 350

9 310 1.110 2.268 1. 910

1960 365 1. 27 O 2.754 1. 575

1 342 1.335 3.239 1. 427

2 342 1. 405 2.883 1. 735

3 353 1. 532 4.065 1. 387

4 269 1. 466 3.502 1. 602

5 288 1.640 3.301 1. 812

6 264 1. 557 3.604 1.670

7 283 1. 525 4.119 1. 765

8 293 1. 610 3.860 1. 795

9 259 1.181 4.184 1. 480

1970 190 1.143 4.697 1. 505
..

1 352 1. 465 3.002 1. 7 58

(* ) Expressa em hectares
96



conto Anexo C

Ano Arroz Feijão Mandioca ~:i1ho

2 215 1.230 3.440 =-.~80

3 158 1.165 5.885 - O_. -

4 190 1.722 2.526 2.~OO

FONTE: SEP/MA

..
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ANEXO D - Área cultivada com culturas de subsistência - ar
roz, feijão, mandioca e milho - Na micro - região
dos Sertões dos Inhamuns, Estado do Ceará, 1953/
74.

Área Cultivada (*)

Ano Arroz Feijão Handioca I'1ilho

1953 145 h.830 2.875 13.900

4 135 8.57 O 3.475 16.900

5 110 11. 600 1.420 13.900

6 120 11.600 2.350 13.900

7 70 6.87 O 1.436 8.000

8 65 3.590 1.270 2.270

9 153 11.8 OO 1.360 11. 340

1960 190 13.800 2.254 13.130

1 290 13 .99O 2.480 13.110

2 290 15. 760 2.700 12.460

3 420 18 .62O 2.720 18.540

4 413 18.739 4.223 17.575

5 414 18 .634 2.148 21.835

6 321 16.175 3.191 22.075

7 392 24.160 1.837 25.960

8 428 20.460 1.034 22.640

9 512 24.925 927 29.425

1970 .. 210 10.700 908 11. 700

(* ) Expressa em hectares
98



conto Anexo D

Ano Arroz Feijão Mandioca Milho

1 660 24.000 828 27.390

2 164 10.300 770 15.500

3 622 21.987 1.33O 27.127

4 345 21.513 1.510 27.804

FONTE: SEP/MA

se
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ANEXO E - Preços reais corrigidos pelo lndice de preços por
atacado para produtos agricolas da coluna 17 dos
lndices econômicos nacionais, revista Conjuntura
Econômica, para as culturas de subsistência, do
Estado do Ceará, 1953/74.

Preços Reais (* )

SCMe -SI8LIO
TEC4

Ano Arroz Feijão Mandioca Milho

1953 178,06 233,67 12,67 107,65

4 118,11 87,00 14,17 67,32

5 127 ,81 120,77 9,51 65,14

6 140,24 211,28 15,85 68,29

7 164,15 180,95 17 ,92 80,67

8 227,65 346,25 21,96 156,85

9 161,21 209,94 16,37 100,78

1960 149,79 173,62 15,51 82,23

1 146,03 147,80 12,97 84,83

2 185,03 297,05 24,51 118,76

3 157 ,71 169,13 17,03 84,14

4 131,21 144,24 14,85 96,48

5 133,17 244,91 14,27 89,74

6 181, 09 281,43 13,66 103,56

7 164,64 163,05 13,80 73,04

8 156,65 166,09 17 ,19 76,69

9 .5,19 176,18 16,91 84,38

(* ) Expressose~ C~~/ton
100



conto Anexo E

Ano Arroz Feijão Mandioca Milho

1970 166,18 330,60 15,19 117,81

1 136,77 185,60 17,15 90,90

2 152,86 19'4,14 13,14 86,74

3 138,56 276,57 12,08 112,61

4 190,20 333,10 32,46 112,42

FONTE: SEP/MA

..
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ANEXO F - Preços reais corrigidos pelo índice de preços por
atacado para produtos agrícolas da coluna 17 dos
índices econômicos nacionais, revista Conjuntura
Econômica, para as culturas de subsistência, mi
cro-região de Fortaleza, Estado do Ceará, 1953/74.

Preços Reais (*)

Ano Arroz Feijão Mandioca Milho

1953 186,22 208,16 23,46 73,46

4 130,70 121,65 32,68 61,02

5 160,21 140,14 15,14 107,75

6 13 0,18 170,43 8,84 67,68

7 196,92 189,07 33,89 75,07

8 245,21 414,44 43,93 172,61

9 165,30 236,45 33,53 120,27

1960 162,76 188,72 28,21 92 ,10

1 214,85 194,46 26,57 99,16

2 257,91 310,00 29,35 129,74

3 190,08 200,84 16,05 101,25

4 166,59 140,42 9,72 98,43

5 149,15 270,51 11,43 124,42

6 189,19 266,41 9,96 129,99

7 196,16 168,11 47,38 91,00

8 201,07 213,31 24,50 63,34

9 - 0,36 200,42 23,78 109,11

(* ) Expresses er Cr./ton
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conto Anexo F

Ano Arroz Feijão Mandioca Milho

1970 167,90 161,24 29,57 99,90

1 171,44 176,52 27,68 89,07

2 173,99 172,96 22,38 85,01

3 149,69 272,03 21,46 108,35

4 236,84 363,64 29,90 110,01

FONTE: SEP/MA
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ANEXO G - Preços reais corrigidos pelo indice de preços por
atacado para produtos agricolas da coluna 17 dos
indices econômicos nacionais, revista Conjuntura
Econômica, para as culturas de subsistência, mi
cro-região de Ibiapaba, Estado do Ceará, 1953/74.

Preços Reais (*)

I

Ano Arroz Feijão Mandioca Milho

1953 124,48 254,59 11,73 64,48

4 110,24 181,50 11,81 63,39

5 91,90 191,90 14,08 58,45

6 147 ,56 200,61 13,72 69,21

7 132,77 190,48 15,69 64,99

8 245,47 304,65 14,47 145,22

9 199,61 285,96 19,69 98,05

1960 174,75 236,25 23,13 76 j02

1 168,93 195,92 11,19 84,94

2 204,90 258,04 9,87 94,71

3 162,09 173,27 6,65 72,66

4 149,66 156,89 8,77 73,05

5 138,02 162,24 10,15 69,54

6 152,89 257,79 5,35 78,66

7 151,13 217,42 5,73 51,96

8 140,46 212,48 6,74 64,26

9 ~27,24 226,06 19,39 65,33

(* ) Expresses em Cr$/ton
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conto Anexo G

Ano Arroz Feijão Mandioca Milho

1970 150,12 320,55 4,68 81,72

1 168,59 211,12 3,43 64,06

2 135,85 220,93 10,81 73,13

3 111,45 273,31 8,83 71,94

4 113,26 391,38 26,59 110 ,21

FONTE: SEP/MA

..
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ANEXO H - Preços realS corrigidos pelo índice de reços por
atacado para produtos agrícolas da coluna 17 dos
índices econômicos nacionais, revista Conjuntura
Econômica, para as culturas de subsistência, mi
cro-região de Sertões dos Inhamuns, Estado do Cea
rá, 1953/74.

Preços Reais (* )

Ano Arroz Feijão Mandioca Milho

1953 103,21 255,06 4,91 103,59

4 85,83 133,58 5,13 72,18

5 109,76 104,82 17 ,97 38,76

6 115,85 205,18 9,15 58,23

7 109,80 154,34 20,73 70,87

8 186,82 321,45 17 ,31 172,09

9 160,82 155,16 9,16 97,46

1960 128,49 160,08 7,19 84,77

1 108,47 118,20 5,33 65,79

2 99,41 284,84 10,65 63,79

3 81,40 174,52 9,24 52,74

4 57 ,42 119,44 5,96 70,93

5 76,79 147,87 9,33 77,50

6 88,70 238,24 5,63 81,93

7 131,45 131,24 10,39 58,11

8 157,82 134,23 12,17 59,72..
9 125,60 134,50 15,34 53,72

(* ) Expressa; em Cr$/ton
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conto Anexo H

Ano Arroz Feijão Mandioca

1970 142,31 388,40 14,07

1 120,28 220,44 18,79

2 139,93 176,55 20,13
...• 117,48 283,97 48,89.J

4 176,66 313,49 40,26

FONTE: SEP/MA

r':: _.

59,-:/

141,8

110,84

142,07

113,54

..
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ANEXO I - Preço real do algodão corrigido pelo :..d í.ce de ?:::e

ços por atacado para produtos agricolas da co:_~a
17 dos indices econômicos nacionai s, revista Co ..
juntura Econômica, para o Estado do Ceará e micro
regiões de Fortaleza, Ibiapaba e Sertões dos Lriha

muns, 1953/74.

Preços Reais (*)

Ano Ceará Fortaleza Ibiapaba Inhamuns

1953 329,08 322,80 269,02 297,37

4 105,51 304,33 237,79 309,45

5 284,51 283,10 219,01 250,00

6 103,66 332,62 283,54 274,08

7 293,28 315,41 200,28 265,55

8 605,42 509,82 520,41 427,91

9 414,23 415,59 334,31 332,16

1960 414,10 366,57 323,69 367,00

1 397,80 356,90 438,39 322,70

2 34,38 344,57 346,73 440,39

3 292,50 332,55 291,52 277,57

4 414,53 440,38 313,05 384,49

5 368,21 391,84 314 ,33 370,50

6 274,94 316,21 209,94 261,43

7 304114 314,42 300,28 277,92

8 342.•.37 340,21 268,07 413,09

(* ) Expresses em Cr$/ton
108



conto Anexo I

Ano Ceará Fortaleza Ibiapaba Inhamuns

9 286,46 282,76 232,55 270,32

197 O 432,85 288,75 395,55 454,16

1 345,23 255,23 301,45 336,68

2 294,14 236,84 262,70 280,10

3 543,07 544,83 504,61 523,92

4 426,30 441,72 393,87 434,06

FONTE: SEP/MA
,é

"'"
Jll.:"') -

,
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ANEXO J - Precipitação pluviométrica média do perlodo de
plantio - janeiro, fevereiro e março - no Estado
do Ceara e nas micro-regiões de Fortaleza, Ibiap~
ba e Sertões dos Inhamuns, 1954/74.

Precipitação Pluviométrica Média (*)

,.JI •...-:)LfOTEC ~

Ano Ceará Fortaleza Ibiapaba Inhamuns

1954 130,3 153,1 194,9 67,9

5 164,9 131,4 234,5 102,0

6 175,2 133,9 281,3 110,9

7 172, ° 209,6 206,6 114,3

8 58,0 37 ,8 90,3 52,6

9 201,5 230,1 272,4 96,4

1960 166,8 122,8 203,7 175,7

1 250,1 282,8 424,0 142,1

2 172,4 165,3 238,8 114, °
3 254,2 335,0 297,7 170,2

4 257,4 357,5 332,0 164,2

5 131,1 111,8 231,5 82,8

6 104,8 52, ° 143,3 105,2

7 204,5 239,9 273,0 119,3

8 161,2 171,8 228,1 126,9
a 143,9 149,4 180,7 142,0../

1970 118,1 129,2 147,6 99,0

1 154,1' 201,9 213,8 89,1

( '" ) Expressa. em :rnm
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conto Anexo J

Ano Ceará Fortaleza Ibiapaba Inhamuns

2 98,9 94,9 135,4 64,6

3 179,9 225,6 292,7 94,3

4 303,2 379,3 403,1 227,6

FONTE: SUDENE/MINTER

se ;-
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ANEXO K - Deflatores calculados com base no lnc~cE ãe pr~
ços por atacado de produtos agrlcolas, co_~~a 17,
Revista Conjuntura Econômica.

Ano 1953 1954 1955 1956 1957 1958

1ndice 1,96 2,54 2,84 3, 28 3,87

t

Ano 1959 1960 1961 1962 1963 1964

1ndice 5,13 7,09 9,56 15,30 26,30 50,50

Ano 1965 1966 1967 1968 1969 lS7 °
lndice 71,90 102,00 127,00 149,00 181,00 233,00

Ano 1971 1972 1973 1974

1:nd i ce 297.,0° 35/,00 425,00 550,00

FONTE: Revista Conjuntura Econômica! vols. 23 (10), 31 (5) ,
2G (2) .

..
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