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TESES E DISSERTAÇÕES

FERROVIAS DE PAPEL:
projetos de domínios territoriais no Ceará (1864 – 1880)
Msc. Raimundo Jucier A. Sousa
Programa Pós-Graduação em Geografia UFC
raimundojucier@yahoo.com.br
Este estudo trata de cinco projetos ferroviários que foram elaborados enquanto propostas de modernizações para o território do Ceará
entre os anos de 1864 a 1880. O intuito é debater a geografia dos traçados projetados para cada plano, a formação dos personagens
propositores de cada projeção com os lugares e os partidos políticos a quem estavam atrelados, o conteúdo que os planos ganhariam
por terem sido riscados sob a descentralização das redes comerciais do Ceará, as relações entre os projetos ferroviários e o contexto
agro-exportador e a implantação da estrada de ferro de Baturité como o único projeto ferroviário a ser materializado entre os cinco
planos anunciados. Os planos ferroviários foram propostas de formação de cinco domínios territoriais seletivos no Ceará, fechados
aos limites da província, por ter cada projeção o objetivo de “prender” pontos do interior a um porto no litoral, porém, ligados
politicamente ao Estado monárquico e ao capitalismo internacional, na medida em que a combinação estava entre as oligarquias
locais, a Corte e as negociações com o capital estrangeiro. Em Ferrovias de Papel buscamos transformar os projetos ferroviários em
possíveis interpretações territoriais, acentuando como os interesses de poucos homens da classe senhorial riscavam, planejavam e
decidiam os caminhos das modernizações na província do Ceará.
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La présente étude traite de cinq projets de chemin de fer qui ont été élaboré pendant que propositions de modernisation pour le territoire du Ceará entre les années 1864 et 1880. L’objectif est de discuter la géographie de les itinéraires de ces chemins conçus pour
chaque projet, la formation de les promoteurs qui ont realisés chaque projection, les lieux et les parties auxquels ils étaient attaché,
le teneur que les projets obtiendraient par l’éteinte de la décentralisation des réseaux commerciaux du Ceará, les relations entre
les projets ferroviaires et le contexte agro-exportateur et l’implantation du chemin de fer Fortaleza-Baturité comme le seul à être
concretisé entre les cinq projets annoncés. Les projets ferroviaires ont été propositions de formation de cinq domaines territoriaux
sélectives dans le Ceará, fermée dans les limites de la province avec l’objectif de chaque projection “lier” points situés à l’interieur
de l’état à un port sur la côte, mais, politiquement liée à l’état monarchique et le capitalisme international, dans la mesure où la
combinaison était parmi les oligarchies locales, la Couronne, et les négociations avec le capital étranger. Dans Ferrovias de Papel
nous cherchons à transformer les projets ferroviaires à éventuelles interprétations territoriales, mettant l’accent sur les intérêts des
rares hommes de la classe seigneuriale, de planifier et décider les chemins de la modernisation dans la province du Ceará.
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REAÇÃO SOCIAL E VITIMIZAÇÃO EM MONTES CLAROS/MG: UM DIAGNÓSTICO DO
PERFIL DAS VÍTIMAS DE CRIME E DA SUBNOTIFICAÇÃO ENTRE JUNHO DE 2008 E
JULHO DE 2009
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O presente trabalho analisa o ambiente de oportunidades criado pela modernidade que une, no tempo e no espaço, vítimas e autores
de crimes. O plano de fundo desta análise foi a aplicação da Teoria das Abordagens das Atividades Rotineiras ao contexto urbano
da cidade de Montes Claros/MG. A partir da referida teoria buscou-se analisar a criminalidade na perspectiva das vítimas de crimes,
observando-se as ações individuais e as rotinas sociais que favorecem à vitimização. O objetivo do estudo foi identificar o perfil
socioeconômico e os hábitos comportamentais das vítimas de crimes, bem como sua experiência com as instituições de segurança
pública. Para a análise foram utilizadas informações coletas em um survey de vitimização e dados oficiais da Polícia Militar de
Minas Gerais. Os resultados indicam que pessoas com determinados atributos e práticas comportamentais têm maior probabilidade
de se tornarem vítimas. Além disso, foi possível perceber que a relação entre sociedade e instituições de segurança, principalmente
as polícias, não converge para o mesmo objetivo. Observou-se divergência ideológica entre a atuação da polícia desejada pela
sociedade e os objetivos institucionais definidos pela instituição para cumprir o seu papel social.
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This work examines the opportunities created by modernity that unites us, in time and space, victims and perpetrators of crimes. The
background of this analysis was the application of the theory of rote approaches to urban context of city of Montes Claros/mg. From
that theory turned-analyze crime from the perspective of victims of crime, the individual actions and social routines that favour the
victimization. The goal of the study was to identify the socioeconomic profile and behavioural habits of victims of crime, as well
as his experience with public security institutions. For the analysis information collections were used in a survey victimization and
official data of the military police of Minas Gerais. The results indicate that people with certain attributes and behavioural practices
are more likely to become victims of crimes. Furthermore, it was possible to perceive the relationship between society and security
institutions, especially the police, not converge towards the same goal. Some ideological divergence between police work desired
by society and institutional objectives defined by the institution to fulfil its social role.
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