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Resumo

O escrito a seguir analisa os primórdios da modernização do território do Ceará via

a implantação seletiva da Estrada de Ferro de Baturité (EFB) ao “Norte-Leste” e da Estrada

de Ferro de Sobral (EFS) ao “Norte-Oeste” dessa província/estado entre 1870 a 1930. Em

discussão, o escrito destaca a busca pela relação escalar entre Ceará-Europa-Brasil-Ceará

para  compreender  as  diferentes  serventias  contextuais  das  Estradas  de  Ferro  no

desenvolvimento  da  geografia-histórica  do  capitalismo  e  das  transformações  da

configuração territorial  do Ceará quando comparada ao que se tinha enquanto caminhos

internos antigos por terra e água.

Palavras-Chave: Geografia Histórica, Estradas de Ferro, Europa, Brasil e Ceará.

Preâmbulo – Entre Estradas de Ferro, Escalas e Desenvolvimento do Capitalismo. 

  A  Estrada  de  Ferro  como  agente  de
civilização,  investimento  e  acumulação  de
capital é capaz de modificar as regiões por onde
passa. Tais efeitos dependem de um conjunto de
medidas políticas e econômicas que diferenciam
de país para país.
                                   José Vieira Camelo Filho



2
A  epígrafe  legada  acima  aproxima-nos  das  pretensões  do  ponto  final  que

desejamos chegar, isto é, acomoda-nos para compreendermos a implantação das Estradas

de Ferro de Baturité (EFB) e Sobral (EFS) e suas relações com os caminhos antigos,  as

heranças coloniais  e as transformações da configuração particular  do território  do Ceará

entre 1870 a 1930.

 Partimos  aqui  da questão geográfica  de  que  a construção  do  Ceará,  desde  o

século XVI-XVII até as primeiras décadas do século XX, não se dá isoladamente, muito

menos, autonomamente nos aspectos político, econômico e cultural da vida social.  Nesse

trabalho, compreendemos que o Ceará é uma escala de realidade de ordem próxima  que

guarda, claro, especificidades quando comparado a outras províncias/estados do restante do

território do Brasil, mas que, de maneira alguma, está separado da escala nacional e, muito

menos, da escala distante (aqui nos referimos a Europa Ocidental) de ordens internacionais.

Dessa forma, buscamos didaticamente organizar o texto em quatro momentos: i)

“A Dimensão Espacial (Geográfica) das Estradas de Ferro”; ii) “As Ferrovias vem lá do

Norte do Mundo”; iii)  “Do Contexto Industrial-Europeu ao Contexto Agrário-Exportador

do  Brasil”;  e  iv)  “As  Estradas  de  Ferro  do  Território  do  Ceará:  primórdios  de  uma

modernização  seletiva  (1870-1930)”.  Essa  fragmentação  articulada  nos  possibilita  as

pretensões de compreensão das transformações da configuração territorial  do Ceará pela

comparação concreta entre os Caminhos Internos Antigos (por água e terra) e as Estradas

de Ferro (de Baturité e Sobral). 

1. A Dimensão Espacial (Geográfica) das Estradas de Ferro.  

A  “Dimensão  Geográfica”  dos  estudos  sobre  as  Estradas  de  Ferro  está,

inicialmente, em oportunizar compreender que elas não se “desenrolam” em locais vazios

de  donos e  sem “norte  algum”.  As  ferrovias  não  são  feitas  sem planos,  sem destinos

corretos e sem lucros “documentalmente” garantidos. São elas “ligas metálicas” que une

via o “discurso do isolamento” e da “interiorização da civilização” os locais de interesse do

próprio desenvolvimento do capitalismo local, nacional e internacional. 

Os caminhos seguidos pelas ferrovias vem diretamente anunciar a integração de

alguma materialidade geográfica com uma outra materialidade geográfica. É de início um

processo,  já  que  visa  à  construção  de  formas  espaciais  que  envolvem  ligar  pessoas,

mercadorias e manter informações de um local a outro.
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Podemos  lembrar  da  Estrada  de  Ferro  que  ligava  Manchester ao  Porto  de

Liverpool na década de 1830. Isto é, uma Estrada que passa a integrar um ponto geográfico

industrial (lócus de produção de mercadorias) a um ponto portuário (lócus de coleta). Ou

mesmo  da Estrada de  Ferro  Santos-Jundiaí,  de 1865,  que ligava  o porto de Santos ao

planalto cafeeiro. Esses mesmos exemplos nos servem ainda para pensarmos outra análise

sobre a Dimensão Espacial das Estradas de Ferro: o encurtamento do tempo de circulação1.

Os trilhos de ferro que se desenrolam sobre propriedades privadas  ou “fundos

territoriais2” do Estado e que leva, deixa e traz mercadorias, pessoas e informações, além

de ser meio  integrador de materialidades do território  nacional,  é uma técnica que serve

para a diminuição do tempo de circulação dessas próprias pessoas e mercadorias. Aquilo

que se levava meses para chegar ou saber passa, a partir  da implantação das ferrovias,  a

diminuir brutalmente para contagens de dias. 

Podemos tomar  como  exemplo  a ferrovia  construída em 1869 que ligou Nova

York a São Francisco. Além de ser uma necessidade de integração territorial americana e

abertura das portas para a ocupação do Oeste, a Estrada de Ferro reduziu o trajeto de Seis

Meses para uma semana3. 

Outra  dimensão  geográfica  dos  estudos  sobre  as  Estradas  de  ferro  está  na

necessidade  de  sabermos  compreender  que  os  trilhos  e  seus  “aparentemente  móveis”

vagões não aparecem como a “integração territorial”  que não existia.  Dizendo em outras

palavras, antes das ferrovias existiam transportes que integrava territorialmente (mas nem

sempre  com  a  mesma  configuração)  as  materialidades,  sendo  esses  transportes  pré-

ferroviários o que existiam de mais avançados e aceitos.  

Os barcos nos rios, os lombos de mulas e tantos outros meios, eram as maneiras

de locomoção no interior do território, e isso também está atrelado/entendível com a própria

construção de períodos de relações políticas e econômicas da vida social que tiveram como

base para circulação praticamente esse transporte.

1Para Karl Marx (1997) e David Harvey (1990) um dos principais objetivos das ferrovias está em possibilitar
o encurtamento do tempo de circulação da mercadoria para que o tempo de produção produza o máximo de
extrações possíveis. “O tempo global” (p. 124), mas precisamente falando nas palavras de Marx. “Quanto
mais são ideais as metamorfoses da circulação do capital, isto é, quanto mais se torna o tempo de circulação
igual a  zero,  ou  mais se  aproxima de  zero,  tanto mais funciona o capital,  tanto maiores  se  tornam sua
produtividade e produção de mais-valia” (MARX, 1997, p. 128). 
2Ver MORAES, Antonio Carlos Robert. Território e História no Brasil. 2°ed. São Paulo: Annablume, 2005.
3Ver RIOUX, Jean-Pierre. A Revolução Industrial (1780-1880). São Paulo: Livraria Pioneira, 1975.
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Nessas  dimensões  espaciais,  as  transformações  geográficas  permitidas  pelas

implantações das Estradas de Ferro relacionam integração, ocupação, construção de formas,

povoamento, produção industrial das ferrovias e crescimento populacional do território com

o tempo social das pessoas de se relacionarem no seu próprio local e com os outros lugares

do território e do mundo. E isso se dá processualmente. As ferrovias, nessa esteira, quando

implantadas,  provocam rupturas  temporais  seletivas4 nas  maneiras  da  sociedade  de  se

relacionar  com as naturezas  físicas  e  sociais  e,  assim,  de experimentar  espacialmente  a

história. 

O  que  nos  concebe  compreender  também  é  que  não  teremos  no  andar  das

discussões uma sincronia na implantação dessas “novidades” de transporte ferroviário nem

no interior dos Estados territoriais e muito menos no Mundo. Logo, um desenvolvimento

geográfico desigual dos transportes em dimensão planetária e nacional.

O  período  maior  que  aqui  nos  interessa  (entre  1820  a  1930),  momento  que

perpassa “da origem” ao processo “áureo” das ferrovias, verificaremos que o que vamos ter

é  um  movimento  entre  o  antigo  e  o  novo,  entre  resistências  e  novidades,  entre

desigualdades internas e mundiais,  tudo ligado ao contexto histórico do local e das forças

de expansão do capitalismo  provindo das ordens distantes da Europa Ocidental.  E nesse

experimentar  societário,  vai  se  formando  na  realidade  material  as “novas”  variáveis  de

análise da dimensão geográfica no que se refere ao tempo hegemônico de circulação interna

no território e de seus locais com outros países5. 

2. As Ferrovias vem lá do Norte do mundo: tempo, espaço e territórios Nacionais.   

Estamos  nesse  momento  na  Europa,  mas  precisamente,  entre  as  décadas  de

1820-30-40 a 19306. Recorte espaço-temporal que marca todo um processo transitório de

construção  dos  Estados-Territoriais  europeus  e  das  maneiras  de  produzir,  trabalhar,

4Usamos aqui a expressão de Milton Santos e Maria Laura Silveira (2006), compreendendo que as ferrovias
não se instalam em todo o território nacional e regional. Existem na verdade escolhas de pontos, de trajetos e
integrações que estão relacionados com as conjunturas do local. 
5“Cada pedaço do tempo, irão comandar o sistema de variáveis, esse sistema de eventos que denominamos de
período. Eis o princípio a partir do qual podemos valorizar os processos e reconhecer as novidades da história
do território” (SANTOS e SILVEIRA, p. 23) “Os períodos são pedaços de tempo definidos por características
que interagem e asseguram o movimento do todo” (SANTOS e SILVEIRA, p. 24) 
6Para  Eric  Hobsbawm  esse  período  atravessaria  três  periodizações  do  capitalismo  europeu.  A  primeira
atravessaria os últimos 25 anos da “Era das Revoluções (1789-1848)”; a segunda todo o período da “Era do
Capital (1848-1875); e a terceira o período da denominada “Era dos Impérios (1875-1914)”. 
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representar, integrar o território com a formação do Estado Moderno, acumular capital e

expandir o próprio capitalismo com a Revolução Industrial.

Os  cercamentos  das  propriedades  do  campo,  o  crescimento  da  produção  de

mercadorias e a expansão do tecido espacial das principais cidades Européias Ocidentais,

como  Manchester,  Liverpool,  Paris  e  Bruxelas  anunciavam  as  travessias  econômicas,

políticas e culturais que a Europa vinha passando, bem como, os processos internacionais

que  essas  cidades  e  esses  territórios  nacionais  em formação  estabeleciam  nesse  curto

período  de  um século  e  uma  década  com outros locais  do  mundo,  construindo  nessas

dimensões  escalares,  uma  des-continuidade  da  geografia  histórica  européia  e,  logo,

mundial.

Nas palavras do historiador Eric Hobsbawm (2007), “nessa época, o capitalismo

industrial tornou-se a genuína economia mundial e o globo estava transformado, dali em

diante,  de  uma  expressão  geográfica  em  constante  realidade  operacional.  A  história,

doravante, passava a ser história mundial” (p. 77) 

E foi nesse período que as Estadas de Ferro na Europa - e de lá para o mundo -

surgiram  e  expandiram-se.  Aparecendo  tanto  como  uma  grande  invenção  humana  que

estava  atrelada  aos  acontecimentos  e  ao  discurso  burguês  da  própria  “beneficia”  da

Revolução  Industrial para a  sociedade, e  também,  enquanto um “bom negócio” para os

industriais,  os banqueiros,  os barões aristocratas  e  os próprios “homens  de  letras” dos

Estados-Territoriais. Sendo que ambos tinham como pano de fundo a pátria, o nacionalismo

e  as  “políticas  territoriais”  enquanto  elementos  para  a  construção  de  uma  identidade

territorial via uma língua principal, uma bandeira, um hino e, claro, um território.

E foi nessa conjuntura, mas precisamente, entre o período de 1821 a 1825, que a

primeira Estrada de Ferro foi inaugurada. Sendo criação do Inglês George Stephenson, o

caminho de ferro possuía 36 quilômetros de extensão, trecho que ligava os locais Shildon

(Darlington) a Stockton. Sua primeira experiência em deslocamento foi apresentada com 21

vagões, sendo 9 com 600 pessoas e 12 carregados com Carvão e sacos de farinha (RFFSA,

1990).

Eis um nascimento geográfico-histórico fiel! A representação da primeira viagem

da pródiga ferrovia já nos permite compreender para que as Estradas de Ferro foram criadas

e  com quais  intenções.  E  a  expansão  desses  trilhos,  juntamente  com as  condições  de
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construções dos Estados-Territoriais, não se deu de forma tão lenta na Europa, sendo que

no final do século XIX quase todos os países do “Norte” já  possuía suas ferrovias e seus

claros limites, porém, territorialmente desiguais.

As Estradas de Ferro passaram em pouco tempo a expandir-se na Europa e no

mundo. No caso Europeu, como exemplo, podemos citar o caso da Suíça, que passou de 34

máquinas fixas para 1000 apenas no curto período de 1850 a 1870, assim como na Áustria,

que entre 1852 a 1875 acrescentou de 671 para 9.160 o número de locomotivas.  “O fato

mais importante [e analítico] era o desenvolvimento desigual dos centros, (...) Inglaterra e

Bélgica” (HOBSBAWM, 2007. p. 68)  países onde a indústria do ferro estava funcionando

de  forma  hierarquicamente  intensiva  em relação  ao  restante  de  países  Europeus  e  do

mundo, avançando no processo de acumulação de capital e coordenando a própria venda

das estradas para o mundo ocidental.

O ferro, anunciado já por Piort Kropotkin (2000), enquanto um mineral de grande

importância  e  que  esteve  sempre  em  disputa  desde  o  processo  de  transição  das

comunidades (e guildas) da Idade Média à formação do Estado Moderno, foi transformado

pela própria Indústria de Transporte, principalmente na Inglaterra, na Bélgica e nos E.U.A,

em uma mercadoria como as outras e como meio de transferir  valor no ato de circulação

das outras mercadorias. 

Para Karl Marx, em seu segundo livro da trigêmea obra “O Capital”, as indústrias

de Estradas de Ferro na  Europa vieram unir  no tempo  e no espaço a transformação  da

Mercadoria em Dinheiro e, logo ao está no estoque do mercado, do dinheiro em mercadoria

(M-D / D-M ou M-D-M).

Segundo Marx,
“separados no tempo,  M-D e D-M, podem também está  separados  no
espaço, sendo diversas a localização geográfica do mercado de compra e
do mercado de venda. Nas fábricas, por exemplo, comprador e vendedor
são  frequentemente  pessoas  distintas.  A  circulação  é  tão  necessária  à
produção  de  mercadoria  quanto  a  própria  produção,  e  os  agentes  de
circulação, portanto tão necessários quanto os agentes de produção” (p.
130). 

Essa breve construção do contexto seletivo europeu, no que se refere às origens,

serventias  e  desenvolvimento  das  Estradas  de  Ferro,  já  nos  possibilita  entender  que  o

“presente do passado” (1850-1930) da Europa - de onde surgiu as ferrovias - tinha a priori
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especificidades frente às comparações com as condições materiais do Estado territorial do

Brasil.  Assim,  após  sabermos  as  origens  contextuais  das  ferrovias,  cabe  a  nós  agora

buscarmos os processos materiais  para entendermos quais  essências  e  políticas  estavam

atreladas  à  implantação  das  Estradas  de  Ferro  em nosso  “presente  do  passado”  e  que

relações estavam estabelecidas com essa escala distante de Europa.

3. Do Contexto Industrial-Europeu ao Contexto Agrário-Exportador do Brasil
A  chegada  das  Estradas  de  Ferro  européias  no  Brasil  envolve  um  processo

geográfico-histórico analítico que ultrapassa o discurso do desenvolvimento, do progresso e

do crescimento econômico da “nação” – esta que ainda não existia. 

O Brasil,  que teve sua dita independência em 1822, teve como base até 1888 o

trabalho compulsório (escravo, de favor, por comida ou mesmo imigrantes assalariados), a

negociação de escravos e a exportação de produtos agrícolas como os principais negócios

da corte a se discutir. 

Espalhados em aglomerados dos mais diversos do território do Brasil, os escravos

eram as máquinas que produziam a cana-de-açúcar, que catava o ouro, que plantava-colhia

algodão, café, fumo, cacau e cana, que criava o gado e aqueles que faziam as obrigações

para o bem viver doméstico dos seus senhores latifundiaristas. 

E é nessa dimensão generalizante de formação territorial e conjuntura brasileira

que  as  ferrovias  são  por  muito  tempo  planejadas  e  projetadas  até  ser  negociadas  e

implantadas em partes do Brasil a partir de meados do século XIX.

Até 1854, a única  forma existente de circulação no território  brasileiro  se dava

pelos  “caminhos  antigos7”.  Eram pelas  trilhas  do  gado  e  das  mulas,  pelos  caminhos

aquáticos e de terra que as relações espaciais  entre os locais  (nacionais  e  regionais)  do

Brasil  eram tidas.  Foi tomando  o carro de boi que a  cana-de-açúcar  da  Zona  da Mata

pernambucana fruto do trabalho escravo foi transportada até os Engenhos; foi no Lombo

das Mulas, pelas Estradas Reais8, que muito do ouro e nos minerais catados pelos escravos

foi transportado até o litoral; e foi pelos rios que muito das mercadorias e das informações

7Ver  ABREU,  J.  Capistrano de.  Caminhos  Antigos  e  Povoamento  do  Brasil.  4ª  ed.  Rio  de  Janeiro:
Civilização Brasileira, INL-MEC, 1975.
8STRAFORINI,  R.  Os  Caminhos  do  Ouro:  a  importância  de  um  complexo  sistema  de  circulacão  na
reestruturacão do território colonial brasileiro.  Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias
sociales.  Barcelona: Universidad de Barcelona, 1 de agosto de 2006, vol. X, núm. 218 (33).
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foram  sendo  trocadas  com  outros  lugares  e  negociadas  com  os  povoados  que  ia  se

construindo em seus leitos ou próximo a eles. 

Dessa forma, a chegada dos Caminhos de Ferro no Brasil,  representava além de

valiosos produtos industriais importados, uma ruptura com o tempo de se relacionar com os

lugares e de se receber informações, mobilizar a força de trabalho e modificar o tempo de

circulação do que era produzido no latifúndio (café, algodão, açúcar, fumo, cacau, etc) para

os portos, sendo tudo auxiliado, fundamentalmente, pelo telégrafo. 

As negociações para se trazer as ferrovias para o Brasil iniciam-se ainda no Brasil

Império, mas precisamente, na transição do I e II Império no chamado Governo Regencial.

Segundo J.V Camelo Filho (2000), em seu  “A Implantação e Consolidação das

Estradas de Ferro no Nordeste Brasileiro”, é com o Pe. Diogo Feijó em 1835 que se inicia

a “caça as ferrovias” para o Brasil e os planejamentos territoriais dos caminhos que elas

deveriam seguir. 

“Através  da Lei nº  101 de 30 de outubro de 1835, o Pe.  Diogo Feijó
autorizava  a  construção  de  ferrovias  que  ligassem  a  Corte  [Rio  de
Janeiro] às províncias de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e
Bahia. Esta tarefa deveria ser desenvolvida por empresas particulares já
organizadas ou que deveriam se formar; nacionais ou estrangeiras. Essa
tentativa fracassou. (...) Em 1838 foi feita a primeira concessão de uma
estrada de Ferro à província de São Paulo, (...) essa concessão foi feita à
Companhia Aguiar, Viúva, Filho e Com. E platte e Reid,  permitindo a
construção  de  uma  Estrada  de  Ferro  entre  Santos  e  São  Paulo,  com
possibilidades de abrir ramais para outras localidades, mas caducou antes
do início dos trabalhos de Implantação” (CAMELO FILHO, 2000, p. 30)

Outros trabalhos também ressaltam o planejamento de ferrovias para o território

do  Brasil  que  não  chegaram a  se  realizar,  entre  eles,  temos  o trabalho  “Planos  para

Império:  os  planos de viação do Segundo Reinado (1869-1889)” do Geógrafo  Manoel

Fernandes de Sousa Neto (2004).

O citado trabalho analisa os planos que visavam integrar e ocupar o território do

Brasil planejando via as Estradas de Ferro e o próprio processo de construção estruturada

do Estado-Territorial.
“O território em formação daquele Estado que se consolidava, por  sua
vez,  foi  a  base material  sobre a  qual se  desenharam não  apenas  essa
linhas imaginárias [possíveis Estradas de Ferro] que não raro seguiam o
azul sinuoso dos  mapas incertos, mas sobretudo delineavam modos  de
apreender os sentidos que se deveria dar aquela mítica ilha que flutuava
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envolta  pelas  águas  do  Atlântico,  do  Amazonas  e  do  Prata”(SOUSA
NETO, 2004. p. 77)

Analisando os Planos de Eduardo Moraes (1869), João R. Queiroz (1874; 1882),

André Rebouças (1874),  Honório Bicalho (1881)  e  Antonio Bulhões (1882), M.F Sousa

Neto  (2004)  demonstra  os  diversos  trajetos,  por  que  não  dizer  ideologias  geográficas

(MORAES, 2002) que as Estradas de Ferro foram sendo pensadas pelos planos e propostas

de  integração  territorial  nos  últimos  20  anos  do  Segundo  Império.  Transformando,  na

verdade, essa grandiosa base material nacional num verdadeiro “território-texto” (SOUSA

NETO, 2004).

Esses planos que o autor estuda, abrange a dimensão escalar de implantação das

Ferrovias no Brasil - com o objetivo de controlar o território modernizando os caminhos e

representar ao exterior o processo civilizatório  de num país  reconhecido  enquanto agro-

exportador  e  escravagista.  Pois,  vale  lembrar,  que  em  pontos  seletivos  do  território

brasileiro já existiam caminhos de ferro.

A primeira Estrada de Ferro a ser implantada no Brasil,  como nos diz  Camelo

Filho (2000), é a Estrada do “Barão de Mauá”9 iniciada em 1852 e inaugurada em 1854.

Segundo Camelo Filho (2000),
“apesar do esforço feito pelo governo brasileiro para construir ferrovias
no país,  tal fato só veio  a ocorrer  a  partir da concessão feita  a  Irineu
Evangelista  de Souza – O Barão de Mauá em 1852. Com extensão de
14.500 km, seu  início é na praia da Estrela, cidade do Rio de Janeiro,
com ponto final no sopé da Serra de Petrópolis, no atual Estado do Rio de
Janeiro”(p. 30-31) 

Outras Ferrovias foram sendo implantadas e inauguradas em pedaços no Brasil

nas décadas de 50 e 60. Como a Estrada de Ferro de Pernambuco (1858); a Estrada de Ferro

Dom Pedro II – Rio de Janeiro - (1858); a Estrada de Ferro da Bahia (1860), etc, mas não

passaram de curtas estradas, com lento processo de construção e de maneira pontual. Nada

que conseguisse banhar de ferro o território dito Brasil. 

Até onde se sabe,  uma das principais dificuldades da expansão das ferrovias do

Brasil estava em garantir  lucros para as empresas proprietárias dos trilhos e locomotivas,

para os empréstimos de banqueiros e coronéis e para o próprio Estado que se beneficiava

com a integração territorial e os impostos após as ferrovias estarem prontas. E foi devido a

9O filme “Mauá, o Império e o Rei” de Sérgio Rezende pode ilustrar a discussão sobre as ferrovias, o café e
os cabos telegráficos no Brasil nos meados dos Oitocentos.  
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essa compreensão que as intensificações das concessões - mesma  que ainda “devagar” -

para as implantações de Estradas de Ferro foram acontecendo no Território do Brasil após a

formulação e aprovação da Lei nº 641 de 1852, chamada de Garantias de Juros10, lei essa

criada pelos Russos no processo de implantação de suas ferrovias.

Entretanto,  o  que  nos  interessa  nesse  escrito  sobre  a  escala  nacional  é  a

compreensão de que na dimensão de Estado-Territorial do Brasil não houve, entre 1852 a

1930,  um  processo  de  sincronização  das  implantações  dessas  ferrovias,  sendo  isso

inexorável  ao  próprio  processo  histórico  das  materialidades  geográficas  locais  e  suas

relações  com  aquele  “presente  do  passado”  de  desigual  acumulação  de  capital,  da

centralização  da  sede  do  Poder  Central  (RJ)  e  da  aglomeração  de  grande  parte  das

Instituições do Saber (centro intelectual – RJ e SP). 

4. As Estradas de Ferro do Território do Ceará: primórdios de uma modernização
seletiva (1870-1930).

No caso da província/estado do Ceará,  as duas Estradas de Ferro foram sendo

incorporadas a partir da década de 1870, construindo na verdade dois “rios de ferro” que

não se “beijaram” até a década de 1950. 

A primeira ferrovia se refere a Estrada de Ferro de Baturité (EFB) que teve como

ponto de partida em 1870 a cidade/porto de Fortaleza no litoral “Norte-Leste” da província

e como ponto de chegada a cidade do Crato ao Sul do estado em 1926. A Segunda se refere

à Estrada de Ferro de Sobral (EFS) que tiveram iniciadas suas obras em 1878 tendo como

ponto de partida a cidade portuária de Camocim no litoral Norte-Oeste da província,  com

ligação principal na cidade de Sobral em 1882 - localizada no centro do sertão norte - e

tendo como ponto final a cidade de Crateús, chegando os trilhos em 1912.

No contexto brasileiro  do século XIX, a unidade territorial do Ceará – limitado

pelo Oceano Atlântico (Norte), Chapada do Apodi (Leste), Chapada do Araripe (Sul) e a

Serra Grande (Ibiapada ao Oeste) – não passava de uma pequena província  ao “Norte”,

comparando, por exemplo, com Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. 

10Essa Lei de 1852 garantia juros de 5% ou/até 7% de juros e privilégios ao capital investido no processo de
implantação das ferrovias, esses juros eram pagos em sua maioria pelo Governo Central e com contribuições
dos Governos Provinciais. Ajudou então, nessas dimensões, a atrair a confiança dos Ingleses, sendo estes
responsáveis pela grande maioria dos empréstimos de dinheiro e negociação dos trilhos e locomotivas para o
Brasil.
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Mantida pela agricultura de subsistência, grandes plantações seletivas de algodão

e café e a criação de gado até o século XIX, o Ceará construiu um conjunto de vilas que se

relacionavam,  principalmente,  devido  ao comércio  da carne,  dos produtos do cultivo  da

terra no primeiro  semestre do ano, pela  troca de animais  e escravos,  e  ainda,  devido  a

processual  construção  cultural  identitária  econômica-política  de um território  meio  que

ocupado, porém, inseguro no que concerne ao controle do próprio território e heterogêneo

quando se trata da sua representação externa. 

A construção de vilas  como Icó (no centro sudeste do sertão), Russas (leste do

sertão) e Aracati (no litoral leste), os principais centros do Ceará durante o século XVII e

XVIII,  não  estavam soltas a  realidade  tanto econômica,  política  e cultural  do Ceará.  A

primeira  vila  -  Icó - destacava-se enquanto  lócus da feira  de carne,  produtos do cultivo

agrícola e da compra de gado. Este que seguia de Icó em marcha pelas margens do Rio

Jaguaribe  (onde tinha  uma série  de outras vilas  formadas  dos currais  e da troca,  como

Limoeiro)  até a sua  Foz na  cidade de Aracati,  esta que coletava  o gado e sua carne e

possibilitava  as  principais  relações  exteriores  do  Ceará  com  a  Europa  e  as  demais

províncias do “Norte” e do “Sul”

Foi por esses caminhos, aquático e terra, do Jaguaribe,  associado à economia do

charque – que servia para abastecer os trabalhadores escravos do corte de cana da Zona da

Mata e dos escravos do Sul do Brasil - que o leste do Ceará foi se formando e as Vilas de

Icó e Aracati foram se destacando frente às demais das próprias margens do Jaguaribe e de

sua “hinterlândia sertaneja”. 

No caso do Sul do Ceará, o destaque a sua formação se deu a partir das cidades de

Crato e Missão Velha, locais de Plantio de Cana e Café - para exportação - e dos produtos

de subsistência para os indígenas e trabalhadores em geral do local. Essas cidades tiveram

suas  relações  econômicas,  políticas  e  culturais  mais  próxima  com  as  províncias  de

Pernambuco, Paraíba e Piauí,  quer na troca do gado e de seus produtos agrícolas quer na

compra de produtos manufaturados, principalmente, pelo porto de Recife. 

A formação do “Norte-Oeste” da província do Ceará, construído principalmente

pelas cidades de Camocim, Granja, Sobral e Acaraú, teve suas relações mais com Fortaleza

e o interior do Ceará (Quixeramobim e Jaguaribe) do que com outras capitais de províncias.

Camocim, enquanto cidade portuária, era o ponto de saída dos produtos do Norte-Oeste do
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Ceará,  que em sua  maioria  eram coletados em Sobral (maior  centro sertanejo  norte)  e

Granja  que por água e por terra às margens dos rios Coreaú e Acaraú chegavam até lá

Algodão, peles e charques, todos transportados aos lombos e carros puxados por animais e

via os barcos. 

Dessa forma, a integração territorial do Ceará até 1870 esteve em sua totalidade

armada  dentro  dos  caminhos  de  terra  (Estrada  Geral  do  Jaguaribe,  Estrada  Nova  das

Boiadas, Estrada Real Paraíba-Recife e Crato-Oeiras - Crato-Piancó) e de água (Jagaribe,

Salgado, Banabuiú, Poti, Coreaú e Acaraú), sendo que os caminhos por terra muitas vezes

chegaram a prevalecer, tanto pela seletiva ligação do território pelos caminhos aquáticos,

bem como, pela intermitência  dos rios,  sendo que as  secas e as grandes estiagens eram

catástrofes quase que “normais” aos atingidos que viviam lá no sertão. 

Nesse contexto, a chegada dos trilhos vindos lá da Inglaterra para o Ceará, numa

província  tão pobre de cunho agrária-pecuarista,  foi sem dúvida alguma “um assunto de

Estado e de política” quer nacional quer local entre Imperador com Senadores, Coronéis,

Bacharéis e Investidores. 
“A primeira ferrovia do Ceará surgiu de uma acordo assinado no dia 5 de
março  de  1870,  entre  o  Senador  Tomaz  Pompeu  de  Souza  Brasil
(Senador  Pompeu),  o  Bacharel  Gonçalo  Batista  Vieira  (Barão  de
Aquiraz),  o Coronel  Joaquim da  Cunha  Freire  (Barão de  Ibiapaba),  o
Negociante  inglês  Henrique  Brocklehurst  e  o  Engenheiro  Civil  José
Pompeu Albuquerque Cavalcante. O Objetivo era construir uma ferrovia
ligando a capital [da província] até a vila  de Pacatuba, tendo um ramal
até Maranguape.  O empreendimento  visava o escoamento  da produção
serrana [café e frutas tropicais] para o Porto de Fortaleza (ESTADO DO
CEARÁ, 2008, p.1)11

A Estrada de Ferro que o documento acima  se refere é a Estrada de Ferro de

Baturité  (EFB),  que primeiramente,  para a  execução  dessas  obras,  vai  existir  enquanto

contrato  entre  Companhia  e  Governo  Provincial  do  Ceará  e,  posteriormente,  mas

precisamente  em 1875,  enquanto  política  nacional  do  Governo  Central  da  Monarquia,

fazendo parte do processo de integração nacional,  colonização dos “fundos territoriais”,

embrenhamento  e  coerência  estruturada para  a  província  do  Ceará  e  para  o  Estado-

Territorial do Brasil. 

11DIÓGENES, G. S. Uma Contribuição ao Estudo dos Indicadores de Desempenho Operacional de Ferrovias
de Carga: o caso da Companhia Ferroviária do Nordeste – CFN. Rio de Janeiro: COPPE, 2002. Documento
recortado e publicado pelo Estado do Ceará na página http://www.trilhosdonordeste.com/ceara.htm 
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A outra ferrovia do Ceará, a Estrada de Ferro de Sobral (EFS), além de ser um

“assunto de política” foi um aproveitamento local para a sobrevivência. A Estrada de Ferro

de  Sobral  está  classificada  enquanto  uma  “Ferrovia  da  Seca”,  enquanto  uma  política

territorial que vinha para “salvar” os atingidos com emprego na montagem da bitola.

 Ligando  o Porto  de Camocim a cidade  de Sobral  inicialmente  (entre  1878 a

1882), essa estrada foi construída, principalmente, pelos trabalhadores flagelados das secas

de 1877, 1878, 1915, 1919 e 1920. O “Trem da Seca”,  como era chamado, tinha  como

principal produto de transporte o Algodão, as pelas e os próprios flagelados que tendo a

cidade  de Sobral como ponto de coleta,  fazia  o  transporte rápido  até Camocim e de lá

chegava  por  cabotagem  a  Fortaleza  e  diante  disso  ganhava  o  restante  do  Brasil  e,

principalmente, a Europa Ocidental (as indústrias inglesas).

As Estradas de Ferro de Baturité e Sobral, mesmo com objetivos diferentes, foram

fundamentais  para  a  construção  de  Sobral  enquanto  principal  “Centro  Sertanejo”  e  de

Fortaleza enquanto a “Capital do Sertão” do território do Ceará. A acumulação de capital

gerada pela venda do algodão dos “fazendeiros do sertão” para os negociadores dos portos

e  daí  negociados  para  a  Europa,  intensificados  nas  décadas  de  1860-70-80  gerou  um

processo articulado entre os novos produtos e os novos caminhos no local, e a construção

do  Estado-Territorial  brasileiro  e  a  Revolução  Industrial  Européia  (inglesa),  sendo  a

construção de um os processos ligados a expansão do outro. 

As ferrovias além de traçar caminhos que acabavam ligando áreas com objetivos

agro-exportadores,  também  modificaram  processualmente  a  configuração  territorial  do

Ceará,  construindo  e  fortalecendo  cidades  como  Baturité,  Quixadá,  Quixeramobim,

Senador Pompeu, Piquet  Carneiro,  Iguatu,  Missão  Velha,  Crato,  Barbalha  (Caminho  de

Baturité) e Camocim, Sobral, Ipú, Cariré, Nova Russas e Crateús (Caminho de Sobral) e re-

definindo  caminhos  antigos,  considerados  antes  de  grande  porte,  que  passavam  nesse

momento a ser  secundários frente ao “tempo  rápido” das locomotivas.  Aquele  percurso

construído entre Icó e Aracati, então grandes centros principais do sertão e do litoral do

século XVII e XVIII, já não eram mais os mesmos e os novos percursos já ditavam também

outra lógica de relação com a natureza e dá própria reprodução social.
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Dessa  maneira,  os “caminhos  antigos”  quando  relacionados  aos “caminhos  de

ferro” no  estudo do Ceará entre 1870 a 1930, são processos que ultrapassam as  meras

comparações de idade e origem. 

São  eles,  de  um lado,  heranças  da  colonização  e,  de  outro,  travessias  para  a

periodização  industrial  do  capitalismo  internacional,  mesmo  que  ambos  estivessem

servindo no Brasil e no Ceará para a exportação de Café,  Açúcar, Fumo, Frutas e para a

exploração do trabalho compulsório escravo quer para a construção dos trilhos quer para o

cultivo dos próprios produtos naturais com valorizações internacionais. Vale lembrar que o

trabalho  escravo no Ceará e no Brasil  só foram abolidos em 1884 e 1888, este sendo o

penúltimo ano de uma monarquia que se finda para a construção da República que traz o

“trabalho de favor”, o assalariamento e a dita descentralização econômica e política como

materialização e discurso para a continuação das linhas férreas. 

As  Estradas  de  Ferro  já  são  parte  dessa  transição.  Pois  a  dialética  entre

modernização e as relações de trabalho escravo nos oferece a síntese que a construção do

Brasil moderno na transição do II Império para a República se dava sobre a exploração do

trabalho até as últimas condições e a integração territorial enquanto o jogo principal. Vale

advertir que a regra era modernizar-se para fora e transformar o interno aos poucos, tudo

dentro da manutenção dos submissos trabalhadores provindos da colonização. E nesse jogo,

é  o  movimento  entre  o  antigo-novo  e  interno-externo  que  vai  escrevendo  a  história

territorial  e  que  nos  permite  traçar  primeiras  palavras  baseado  na  construção  de  uma

pretensa geografia histórica radical. Vale agora concluir.

Os Últimos Apitos...

A geografia  histórica do território  do Ceará é, aqui processualmente entendida,

enquanto uma escrita que nem todos os seus lápis estão dentro do território e sob o seu total

controle. Podemos perceber então que aquilo  que Hobsbawm (2007) nos legava no início

do texto – sobre a construção da expressão geográfica  e da história  mundial  – estava se

intensificando e que o “trem de ferro” e o “trem da seca”, que tanto servia para carregar

algodão como pólvora, assumia o papel de ligar áreas para que assim também se pudessem

conhecer e fazer produzir um Ceará de locais quase que “sem coisas para contar”. 

O  trem,  na  verdade,  foi  aos poucos  no  Ceará  modificando  as  formações  dos

lugares  e  a  configuração  de  seu  próprio  território,  metamorfoseando  as  relações  da
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sociedade  com  as  naturezas  de  ordens  físicas  e  sociais,  construindo  necessidades  de

informações enquanto respostas rápidas e educando certezas do controle do tempo sobre o

que se vinha e o que se mandava. Civilizando então.

A  Revolução  Industrial  chegava  dessa  forma  ao  Brasil  da  Monarquia  e  da

República,  com  outras  intenções  daquelas  do  interior  da  Europa,  com  outras

contextualizações. Mas uma coisa estava certa, vinha para se realizar enquanto um “bom

negócio”, para integrar locais distantes, para acelerar a chegada do café na mesa do europeu

e para levar civilização aos “incivilizados” do sertão.
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