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INTRODUÇÃO 

  A expansão da fronteira agrícola para os cerrados brasileiros, sobretudo nas últimas 

décadas, se caracterizou por um novo ordenamento territorial tanto na organização do 

espaço agrícola quanto na do urbano. No espaço de produção agrícola destaca-se o papel 

das novas técnicas incorporadas a esse setor que possibilitou não somente um aumento 

substancial no volume de produção agropecuária do país, mas foi responsável também pela 

inserção de novas áreas à agricultura capitalista, como as dos cerrados. Nesse 

ecossistema, que até a década de 60 predominava uma ocupação camponesa e de 

pecuária extensiva, ganha agora centralidade no contexto de produção agrícola moderna. 

  O espaço urbano dessas áreas, da mesma maneira, segue uma trajetória de 

mudanças importantes. Se antes apresentava uma urbanização deficitária, recentemente as 

cidades de tais espaços adquirem crescimentos expressivos. Cita-se aqui, dentre outras, as 

do norte do Mato Grosso (Aripuanã, Colider, Sorriso, Sinop, Juina, Alta Floresta); Oeste da 

Bahia (Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães); sul do Maranhão (Balsas) e Sul do Piauí 

(Uruçui e Bom Jesus). Na fronteira agrícola, a nova urbanização se submete aos anseios 

das atividades agrícolas e a elas se subordina, vai organizar sua vida econômica e social ao 

ritmo e as necessidades da produção da agricultura. 

  Essas cidades especializam-se em serviços para atender as atividades produtivas 

do campo: lojas de maquinários, de sementes e de defensivos; escritórios de consultorias 

agropecuárias, etc. Nesses lugares observam-se também um intenso fluxo de caminhões 

nos postos de combustíveis e de camionetas últimos modelos, estas últimas como símbolos 

de status da nova elite agrária brasileira. É uma constante, ainda, o acontecimento das 

feiras de agronegócios cujo volume de capital movimentado supera a arrecadação anual de 

muitos municípios brasileiros. A paisagem ao redor dessas cidades do mesmo modo 

denuncia a interferência da agricultura na dinâmica urbana, através dos grandes silos, dos 

armazéns e das instalações das fábricas de processamento. Enfim, visitar uma cidade da 

fronteira é acompanhar profundas transformações no espaço do Brasil agrário 

contemporâneo. 

                                                 
1 Doutorando do Depto de Geografia – FFLCH-USP 
Bolsista do CNPq 
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  O espaço urbano da fronteira, entretanto, evolui de maneira diferenciada, ou seja, 

caracteriza-se por duas dinâmicas que, embora faça parte de um mesmo processo, 

apresenta situações distintas tanto de construção da paisagem quanto de reorganização dos 

relacionamentos sócio-culturais. Nos referimos aqui a existência de dois grupos de cidades 

nas fronteiras: as velhas, formadas antes do processo modernizador do campo, e as novas, 

construídas a partir da mobilidade de população, sobretudo de origem sulista, que deslocou 

para essas áreas a fim de praticar agricultura capitalista. Esses migrantes são responsáveis 

por fundar várias cidades que hoje fazem parte do roteiro de circulação do capital 

agropecuário. 

  Se há um movimento de transformações sócio-espaciais aceleradas nas regiões de 

fronteira agrícola isso se deve em grande medida a uma mercadoria que ganha centralidade 

nas últimas décadas nas pautas das exportações brasileiras: a soja. A evolução na 

produção dessa commodittie da década de 1970 em diante surpreende as expectativas no 

que se refere ao volume produzido e a abrangência dos países para os quais o Brasil 

comercializa. É interessante notar o avanço acelerado da sojicultura nas últimas décadas. A 

titulo de ilustração, no início dos anos de 1970 o censo agropecuário do IBGE registrou 1,9 

milhão de toneladas produzidas, já a previsão é que em 2005 esse volume chegue a 60,8 

milhões de toneladas. Tal crescimento, no entanto, já demonstra os primeiros sintomas de 

arrefecimento que também é extensivo a outras culturas do setor, haja vista sua grande 

dependência a demanda externa, sujeita a crises cíclicas. 

  Entender, portanto, a urbanização da fronteira e os outros processos desencadeados 

a partir daí passa necessariamente por uma análise da expansão da agricultura moderna, 

sobretudo o desempenho da soja como mercadoria que impulsiona a incorporação de novas 

áreas do espaço agrícola brasileiro. Nesse sentido, pretende-se, no texto, fazer uma 

incursão inicial pela importância dessa cultura na condução de novos processos, naquilo 

que se acostumaria a chamar de nova fronteira agrícola do país, a rigor correspondendo ao 

bioma dos cerrados. 

 Cabe esclarecer que esse texto tem um enfoque geral a respeito dos novos 

processos de urbanização engendrados na fronteira agrícola brasileira, tratarei 

principalmente de colocar em evidência a fronteira sul piauiense, foco de minha pesquisa de 

doutoramento. 

A SOJA E A REPRODUÇÃO DO CAPITAL NA FRONTEIRA AGRÍCOLA BRASILEIRA 

  A expansão da soja no território brasileiro vincula-se ao processo de 

internacionalização da economia do país. Por um lado, esse fenômeno está associado ao 

papel de maior comprometimento do país em atender a demanda externa com produtos 

agrícolas “in natura” ou com os seus derivados; por outro lado, o de buscar mecanismos que 
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garantissem o financiamento interno brasileiro, marcado pela intensificação da 

industrialização e por sua crescente dívida externa. A valorização da soja entraria nesse 

circuito a partir de dois caminhos, quais sejam, (a) garantir o abastecimento em escala 

mundial de proteínas para o consumo animal e humano e (b) incentivar a modernização da 

agricultura brasileira através do uso de tecnologias em maquinários e pesquisas de 

laboratórios. Estas últimas terão o comando da Embrapa que passa a desenvolver 

experiências com vistas a melhorar a produtividade e adaptar essa oleaginosa aos 

ambientes naturais brasileiros. 

“A soja e a indústria da soja datam de meados dos anos 60 e sua expansão vincula-se 

indiscutivelmente, às modificações ocorridas no mercado mundial (fins dos anos 60), 

claramente, à demanda de grãos e farelos por parte da Europa. Assim, a ampliação das 

capacidades de esmagamento e de refino, secagem e estocagem por parte das empresas 

transnacionais e nacionais acham-se ligada ao mercado internacional. Da mesma forma, a 

ampliação extraordinária da área de cultivo da soja, o predomínio da forma industrial de 

produzir a oleaginosa, o aumento da capacidade de armazenamento nas zonas produtoras, 

nos portos e indústrias bem como as modificações nos serviços financeiros e comerciais, 

acham-se vinculados à demanda mundial.” (Muller, 1989:110) 

 Diante das demandas surgidas em função da necessidade de aumentar as 

exportações para garantir o equilíbrio da balança comercial financiando, dessa maneira, o 

capital industrial e o processo crescente de urbanização do país, coube ao Estado o papel 

de condutor das políticas de expansão agrícola. Em meados da década de 60 foi 

institucionalizado o Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), o primeiro instrumento 

utilizado pelo governo brasileiro, nesse novo momento da história do País, para garantir a 

modernização do campo (Delgado,1982). 

 Além da elaboração de leis de incentivos à modernização agropecuária as políticas 

governamentais destinadas a esse setor, sobretudo na década dos 70, direcionaram-se para 

a elaboração de programas de apoio à expansão da agricultura modernizada no interior do 

território nacional, tais como, o Polocentro, o Poloamazonia, o Polonordeste e o Prodecer 

(Programa de Desenvolvimento dos Cerrados). Esse último, um programa firmado em 1974, 

numa parceria entre o governo brasileiro e o japonês, tendo como meta direcionar capital de 

grandes empresas dos dois paises para a modernização dos cerrados brasileiros. 

 Dois fatores de produção, que caminharam numa relação intrínseca, receberam 

atenção especial desses programas: os cerrados e a soja. 

No que se refere aos cerrados até então esses domínios eram vistos como terras impróprias 

para o desenvolvimento da agricultura, a não ser nos vales úmidos onde se praticava uma 

produção camponesa. Muda-se de concepção e as terras dos cerrados transformam-se nas 
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preferidas para a expansão capitalista, a partir da agricultura modernizada. Para tanto, 

precisava-se resolver dois problemas: a) a limitação natural dos solos, sobretudo os de acidez, 

que foram superados com o uso de calcário e outras pesquisas de melhoramento de fertilidade. 

b) e a substituição do padrão de produtor agrícola, de um produtor camponês que praticava uma 

agricultura rudimentar nos vales úmidos e de fazendeiros com criação extensiva de gado, para 

um agricultor que estivesse sintonizado com o modelo tecnológico o qual se pretendia implantar 

no campo brasileiro. O novo produtor rural dos cerrados deveria ser aquele sujeito “capaz de 

incorporar um modelo tecnológico baseado no consumo de máquinas e insumos produzidos pela 

indústria e que se voltasse para uma produção de culturas de exportação. Com esta concepção, 

e nisto ela é ideológica, criou-se um ‘modelo ideal’ de produtor empresário do tipo urbano. Este 

tipo ideal excluía o latifundiário do tipo atrasado e o pequeno produtor familiar.” (Peixinho, 

1998:35) 

 As próprias autoridades públicas encarregadas, no governo militar, de conduzir o 

processo de modernização da agricultura nos cerrados eram enfáticas na defesa do modelo 

apontado acima. Isso fica claro nas palavras do então ministro do Planejamento do governo 

Geisel, Reis Veloso, um dos principais articuladores das políticas de ocupação dos 

cerrados: 

“(...) O cerrado não gosta da agricultura tradicional e sim de agricultura empresarial, com 

inteligência. Gosta de fertilizantes, de tecnologia avançada e de mecanização. É uma 

oportunidade que temos de modificar a estrutura da exploração agrícola no Brasil.”2

 A soja, que se insere dentro dessa mesma lógica será alçada como o principal 

produto agrícola nas exportações brasileiras. Essa cultura é a que melhor recebeu 

tratamento por parte dos pesquisadores da EMBRAPA nas últimas décadas, inclusive sendo 

criado dentro desse órgão um setor específico (o Centro Nacional de Pesquisa da Soja) que 

se preocuparia somente em melhorar e expandir o cultivo dessa leguminosa. Para tanto, 

cria-se uma ampla articulação do Estado com o capital nacional e estrangeiro no intuito de 

tornar a soja um produto viável economicamente, incluindo nessa viabilidade a própria 

mudança de hábito alimentar do brasileiro, que se vê forçado a consumir 

predominantemente uma variedade de óleo, justamente o derivado da soja. Isso porque é o 

farelo o que mais interessa ao mercado externo. 

  Se hoje o setor da agroindústria da soja é controlado em quase sua totalidade por 

empresas monopolistas, sobretudo no que se refere a comercialização, no inicio desse 

processo, nos anos 60, se expande com a participação dos médios e pequenos grupos, 

representados às vezes, por cooperativas. Estas vão sendo substituídas pelas maiores 

                                                 
2 Reis Veloso,.citado in: Pastoral da Terra 2. Posse e Conflitos – Estudos da CNBB (13), p.130, SP, 
1976. 
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empresas, principalmente na década dos 90, quando se desencadeia um grande processo 

de concentração de capital no setor, como ressalta Arroyo (2001:204) 

“Tais mudanças patrimoniais indicam uma ampliação da escala de operação de algumas 

empresas e, paralelamente, um provável aprofundamento da concentração de capital. 

Apontam, por sua vez, uma mudança na topologia de várias empresas e, sobretudo, uma 

tendência à formação de oligopólios territoriais. Tomemos, por exemplo, o caso do grupo 

Bunge e Born na região de Barreiras, na Bahia. Este grupo adquire, através da Santista 

Alimentos, o controle da Olvebasa – Vegetais, com uma planta de processamento de soja 

no município, e, posteriormente, passa a controlar a Ceval Alimentos, que já atuava na 

região através da sua planta industrial de farelo e óleo. Nessa porção do território, o grupo 

Bunge e Born concentra suas atividades, concorrendo apenas com a Cargill Agrícola, que 

localmente atua como comercializadora e beneficiadora de soja, sem possuir planta 

industrial. As possibilidades de uso do território são definidas, progressivamente, por um 

número menor de firmas”. 

 A expansão da soja nos cerrados brasileiros ocorre em sintonia com a 

territorialização do capital monopolista. Comumente, não é ele quem vai plantar o produto, 

ficando a cargo de outras empresas menores ou de produtores individuais capitalizados, 

mas vai abocanhar parte dos lucros produzidos nesse circuito. Caberá às grandes empresas 

o comando das operações, principalmente, na efetivação da comercialização, nos setores a 

montante (vendas de maquinários e defensivos agrícolas) e a jusante (no processamento do 

grão ou nas exportações do produto “in natura”). Em alguns casos também atuam como 

agentes financiadores, emprestando dinheiro, a juros acima da taxa do mercado, para os 

produtores, ou ainda agindo como especuladores de terra. 

 Se por um lado, a característica de atuação dos grandes grupos no mercado de soja 

é pelo caminho da concentração de capital, impondo sobre o Estado um poder de pressão 

para que se concretizem as políticas específicas que os beneficiem, por outro lado, a 

territorialização das empresas em espaços antes carentes de regulação, passa agora a 

sofrer uma normatização de acordo com os interesses desses grupos. Visam com isso 

ampliar a fluidez das informações e do território. Afinal, é necessário produzir 

competitividade do produto no mercado internacional. O Estado, para tanto, continua sendo 

não somente o financiador das infra-estruturas necessárias ao capital, mas também o 

formulador de políticas territoriais que dêem respostas às exigências de acumulação desse 

capital. Surge, assim, a implantação ou projetos de implantação de malhas viárias 

envolvendo transportes multimodais, ligando pontos estratégicos da área produtora da 

mercadoria aos portos exportadores; concessões para maior apropriação dos recursos 

naturais, não importando o grau de degradação que sua exploração poderá causar; 
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abdicação de recursos fiscais federais ou estaduais, a fim de apoiar a instalação de uma 

grande empresa; etc. 

O ESPAÇO DA FRONTEIRA: OS NOVOS RURAL E URBANO 

  O avanço da fronteira agrícola dos cerrados brasileiros é um fenômeno que avança 

por etapas. A primeira fase se caracteriza por um movimento de especuladores que se 

dirigem para as novas regiões inseridas no circuito do capital com o intuito de se apropriar 

privadamente das terras públicas, através da grilagem. Uma vez apropriadas - alguns deles 

com posse de grandes extensões - preocupam-se em divulgá-las através de distintas redes: 

os governos estaduais e municipais que criam mecanismos de divulgação de suas terras; 

empresas privadas (conhecidas como colonizadoras) que se especializam na venda de 

terras na fronteira; ocorre também a divulgação “boca a boca”, na qual migrantes que se 

instalam nessas áreas primeiramente tentam convencer seus parentes, amigos, etc. a se 

deslocarem também para a fronteira. A esperança de tornar-se um bem sucedido agricultor 

provoca uma corrida de grupos econômicos, um misto de produtores e especuladores, 

interessados em obter uma fatia dos lucros que por ventura possa existir na ocupação 

dessas terras. Finalmente, há um fluxo generalizado para a região candidata a se inserir em 

outra lógica de produção: empresas produtoras de grãos, de comércio e de serviços 

variados, grupos familiares individuais ou em parcerias, etc. Essas etapas não são 

exatamente lineares, por vezes se sobrepõem. Mas, o que caracteriza todo esse movimento 

é a imposição de grandes transformações no espaço e no cotidiano das pessoas tanto as 

que já viviam na região quanto as que chegam. Essas últimas comumente deslocam para 

lugares com características diferenciadas de clima, de cultura, etc. 

 Quem visita uma região recém incorporada ao ritmo da produção agrícola capitalista 

moderna logo se depara com contrastes, marcados por formas espaciais disformes. 

Observa-se por um lado, áreas que ainda preservam a vegetação com pouca interferência 

humana, as alterações ali são percebidas apenas nas pequenas roças encravadas nos 

fundos de vale pertencentes a população local que trabalham com suas técnicas 

rudimentares, indicando a presença de um outro tempo. Por outro lado, logo na seqüência, 

quando se adentra no platô plano, depara-se com um horizonte sem qualquer vestígio de 

uma árvore sequer, um imenso desmatado com terra à vista esperando a semeação ou com 

plantações de soja numa situação de quase completa homogeneidade, o único que difere 

nessa paisagem é o movimento de grandes máquinas modernas num contínuo ir e vir. Tais 

observações apontam imediatamente a coexistência de tempos diferenciados de condução 

da vida. Esses tempos nem sempre, no entanto, se encontram de maneira harmoniosa, ao 

contrário, o tempo do capital corrói e faz desaparecer as formas antigas, mas também 

aparecem resistências a incorporação do novo modelo. 
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AS ANTIGAS CIDADES DO SUL PIAUIENSE E AS SUAS NOVAS DINÂMICAS 

  As transformações que surgem com o avanço da fronteira não são apenas no 

espaço agrícola, mas são extensivas também para o espaço onde já se constituía uma 

urbanização. Nas velhas cidades da fronteira até recentemente predominava no seu ritmo 

de vida o tempo do camponês, quase imóvel, do ponto de vista de transformações bruscas. 

A ruptura desse tempo ocorrerá com a instalação de novos grupos econômicos adaptados 

ao ritmo do capital. 

 Para melhor compreensão do que estamos aqui tentando mostrar a respeito das 

mudanças recentes na urbanização da fronteira agrícola escolhemos o sul do Piauí, uma 

das novas áreas incorporadas ao processo do capital moderno. Destaca-se naquela região 

dois núcleos urbanos de formação antiga, mas que vem sofrendo profundas alterações em 

sua dinâmica nos últimos cinco anos: Uruçui e Bom Jesus3. Esses dois municípios 

passaram à condição de maiores produtores agrícolas piauienses recentemente por conta 

da produção moderna de grãos, sobretudo de soja, e que já os colocam no roteiro das 

regiões brasileiras de agricultura moderna. 

  Essas duas cidades receberam nos últimos anos um volume considerável, para os 

padrões locais, de migrantes predominantemente sulistas e de empresas dos mais variados 

ramos do setor agrícola. Com a instalação desses grupos foi possível sentir mudanças tanto 

na dinamização da infra-estrutura do espaço urbano quanto na incorporação de novos 

costumes até então estranhos aos piauienses dos cerrados. A instalação de empresas 

ligadas diretamente à produção, mas também de comércio e serviços destinados à 

demanda dos novos moradores, permitiu, da mesma maneira, que a população local 

pudesse acessar a determinados serviços pouco freqüentes no seu cotidiano: churrascarias, 

padarias, pizzarias, etc. possibilitando a ela incorporação de novos hábitos. É possível hoje 

ao adentrar em qualquer supermercado desses municípios encontrar erva mate para o 

preparo do chimarrão, ou deparar com pizzarias que vende variedades de pizzas só 

encontradas no sul do Brasil, ou ainda, churrascarias com suas carnes preparadas mais ao 

estilo dos novos moradores. 

 O fluxo de pessoas e de empresas permitiu não somente a expansão e o 

melhoramento do comércio e dos serviços nessas cidades, o que possibilitou a população 

local o acesso a eles. Mas também surgiram novas oportunidades de empregos urbanos, 

anteriormente algo raro nas cidades sul piauienses devido as suas estruturas econômicas 

deficientes, sustentadas basicamente nos parcos recursos advindos do comércio 

                                                 
3 Há outros municípios do Sul do Piauí (Corrente, Gilbués, Santa Filomena, Ribeiro Gonçalves, Biaxada 
Grande do Ribeiro, etc.) com intenso dinamismo após a chegada de grupos que trabalham com 
agricultura moderna. 
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associados a pecuária extensiva e a agricultura de subsistência. Estas, no entanto, 

constituíam-se em atividades pouco lucrativas. Além disso, havia os recursos recebidos 

pelos idosos provenientes de aposentadorias e os salários dos funcionários públicos, os 

principais responsáveis pela movimentação da economia desses lugares. Nas cidades 

piauienses cujo movimento de modernização não se faz presente é o dinheiro desses 

últimos agentes econômicos o que possibilita manter minimamente a organização 

econômica local, o consumo se dá dentro dos limites do município, com pouca interferência 

externa. Em Uruçui e Bom Jesus a dependência dos recursos públicos para movimentar a 

economia passa para segundo plano, o que ganha destaque é o fluxo financeiro que resulta 

da mobilidade de pessoas e mercadorias decorrentes do agronegócio. Nas duas cidades 

houve uma grande ampliação da rede hoteleira; as lojas de maquinários já fazem parte da 

paisagem urbana; sem contar o número expressivo de lojas de material de construção o que 

aponta um aquecimento desse setor, por conta da construção de novas moradias para os 

que chegam, além dos galpões e armazéns.4

 Toda essa dinâmica não atende evidentemente a demanda por emprego nessa 

região, ao contrário agrava ainda mais a situação, devido ao fluxo de pessoas do município - 

moradores na área rural que migram para cidade em busca de melhores condições ou 

porque são expulsas de suas terras pela expansão agrícola moderna - mas também de 

outras regiões que foram atraídas pela propaganda que se faz a respeito dessas cidades. 

As oportunidades de emprego além de serem insuficientes se destinam prioritariamente 

para as profissões especializadas: tratoristas, técnicos agrícolas, veterinários, agrônomo, 

mecânicos, etc. O restante da população - os não especializados ou os agricultores de 

subsistência e, freqüentemente, seus filhos - pouco se insere nessa nova economia das 

cidades sul piauienses. Quando muito consegue empregar-se temporariamente nas 

fazendas recém formadas cujas tarefas são as de, prioritariamente, limpar as áreas 

desmatadas que se destinarão à produção de grãos, sobretudo soja. As relações de 

trabalho com esses grupos são precárias: recebem quantias irrisórias pelo seu trabalho e 

não são raras situações em se tornam presas fáceis para os agenciadores que, juntamente 

com os fazendeiros modernizados, transformam-nos em trabalhadores escravos.5

 O impulso econômico evidenciado em Uruçui e Bom Jesus reflete tanto na 

valorização da terra para fins agrícolas quanto nas situadas na área urbana. O fenômeno de 

especulação imobiliária tornou-se uma das principais questões na fronteira agrícola dos 

cerrados piauienses. Nas antigas cidades dessa região a dinâmica espacial, antes da 

chegada dos novos grupos, ocorria em ritmo lento, com poucas transformações. A área 

                                                 
4 Entre ano de 2000 e março de 2004 foram abertas 457 empresas em Uruçui, a maioria delas 
estabelecimentos comerciais. In: Folha de São Paulo (Caderno Dinheiro), 14 de março de 2004. 

5 A fiscalização do Ministério do Trabalho apontam que várias fazendas modernas no sul do Piauí 
mantinham trabalhadores em situações similares a de escravidão.  
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urbana expandida resultava do êxodo rural de população do próprio município, mas sem 

muita expressividade tendo em vista a grande perda de pessoas para os grandes centros, 

principalmente Brasília e São Paulo. De meados da década de 1990 em diante alguns dos 

núcleos urbanos do sul do Piauí, destacadamente Uruçui e Bom Jesus, deixaram a trajetória 

de uma certa estagnação econômica e adquirem dinamismo. Com a ampliação do fluxo de 

novos habitantes e de empresas cresce também o mercado imobiliário urbano, com visível 

incorporação de especulação, digna de comparação com a que ocorreu nos grandes centros 

urbanos no seu período de maior expansão. Um lote nas cidades de Uruçui ou Bom Jesus 

que há cinco anos poderia ser adquirido por R$ 5.000,00, hoje não sai por menos de R$ 

50.000,00. O comércio da terra urbana já é um negócio extremamente lucrativo nessas 

cidades, normalmente mantido por antigos moradores locais os quais visualizaram 

acumulação de capital com a venda de lotes. 

 A valorização dos imóveis urbanos ocorre porque há uma disposição dos novos 

grupos que se instalam nessas cidades em pagar os preços estipulados, na medida em que 

os que chegam demonstram posse de um poder aquisitivo que estimula o especulador 

imobiliário definir suas políticas de preços. É possível, nesse sentido, classificar essa 

população que se instala nos cerrados piauienses dentro de estratos sociais mais elevados. 

Seus recursos permitem manter um bom padrão de vida nessas cidades; circulam, em sua 

maioria, com carros modernos; as casas onde moram são amplas e muitas delas com 

piscinas; os filhos estudam nas poucas escolas particulares existentes, etc. 

 Outra característica importante de transformação sentida nessas cidades diz respeito 

ao controle político exercido pelas camadas sociais tradicionais que ainda se faz presente, 

no entanto, com o movimento acelerado de transformação econômica, o poder da antiga 

elite local não se mantém sem a ajuda dos novos grupos que chegam. Em várias cidades do 

sul do Piauí já se encontram representantes dos grupos recém instalados participando da 

estrutura administrativa dos governos municipais. 

 Se por um lado, a modernização dos cerrados piauienses confere aos moradores 

das cidades maiores oportunidades ao consumo de novos bens e de novos serviços, por 

outro lado, esse mesmo fenômeno joga à exclusão uma parcela significativa daquela 

população, a menos preparada para absorver o impacto causado pelas forças 

modernizadoras. Essa população marginalizada deixa de ter acesso não somente às novas 

tecnologias, restritas a um grupo social específico, mas passam a sofrer também com os 

preços inflacionados que nos últimos anos são praticados. Além disso, começa a ser 

empurrada para a periferia dessas ainda pequenas cidades. As franjas urbanas são 

ocupadas cada vez mais por trabalhadores - um misto de posseiros, moradores de 

condição, meeiros, etc. - que perderam suas casas nas áreas rurais dos próprios municípios 

e vivem quase mendigando nas áreas urbanas que crescem sob o signo da modernidade. 
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 Esse processo modernizador conduz essas cidades a exercerem um novo 

comportamento de consumo, esse deixa de ser apenas um “consumo consuntivo”, que se 

esgota em si mesmo, para tornar-se também “produtivo” (Milton Santos,1993), na medida 

em que passam a ser detentoras de bens e serviços dotados de grandes aportes técnicos, o 

que permitirá o atendimento de novas demandas do espaço de produção agrícola que se 

forma. Dessa maneira, tais cidades metamorfoseiam-se, ainda segundo Milton Santos, de 

“cidades do campo para cidades no campo”, como fica claro em suas palavras: 

 “A cidade torna-se o lócus da regulação do que se faz no campo. É ela que assegura a 

nova cooperação imposta pela nova divisão do trabalho agrícola, porque obrigada a se 

afeiçoar às exigências do campo, respondendo às suas demandas cada vez mais 

prementes e dando-lhe respostas cada vez mais imediatas. Como o campo se torna 

extremamente diferenciado pela multiplicidade de objetos geográficos que o formam, pelo 

fato de que esses objetos geográficos têm um conteúdo informacional cada vez mais distinto 

(o que se impõe, porque o trabalho no campo é cada vez mais carregado de ciência) tudo 

isso faz com a cidade local deixe de ser a cidade do campo e se transforme na cidade do 

campo.” (p.52) 

  A mudança de sentido das antigas cidades que se transformam rapidamente de 

áreas com pouco dinamismo econômico para centros de prestação de comércio e serviços 

especializados adquire cada vez mais importância nos cerrados piauienses. Tal região vem 

recebendo recentemente um volume considerável de empresas, inclusive grandes grupos 

econômicos, como é o caso da Bunge Alimentos - instalada em 2003 no município de Uruçui 

- o que obriga a eleição de algumas cidades para abrigar o “estoque” das técnicas que a 

agricultura moderna necessita. No sul do Piauí elegeu-se, sobretudo, dois municípios 

(Uruçui e Bom Jesus) para tornarem-se as bases das empresas que se instalam na região, 

possibilitando assim a manutenção das condições de reprodução do capital. 

Complementares a elas nascem cidades novas que vão cumprir o mesmo papel das cidades 

antigas, aquelas que se transformam de “cidade no campo para cidade do campo”. As 

cidades novas surgem carregadas de novos sentidos, ao menos no que se refere à maneira 

de organização de seu espaço para a sua funcionalidade urbana e aos agentes que 

participam de sua construção, são espaços portadores de grande seletividade. 

OS NOVOS NÚCLEOS URBANOS DO SUL DO PIAUÍ 

“Desde que tomou pé nos planaltos ocidentais, prosseguiu a vaga pioneira em sua marcha 

infatigável, sacudida pelas crises econômicas, aceleradas às vezes pelo jogo das 

circunstâncias políticas mundiais. Incessantemente engrossada por elementos novos, a 

multidão dos plantadores e dos pioneiros não cessou em progredir, mais ou menos 

depressa, mas sem fatigar-se. Testemunham avanços sucessivos as cidades, que se 
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sucedem como contas num rosário, ao longo das ferrovias. Por toda a parte, traz a 

paisagem a marca dessa ofensiva contínua, nos restos de florestas que subsistem, sobre os 

solos talados por essa cultura devastadora. Cada fase acarretou algo novo, que não 

desapareceu com a progressão. História bem curta, mas que cumpre conhecer, seguindo 

episódios da marcha pioneira, para compreender como se elaborou o seu mundo, tal como 

hoje se nos apresenta.” (Monbeig, 1984:125) 

 Essas palavras de Monbeig são reveladoras das características de ocupação do 

Oeste paulista no início do século XX. Naquele novo território do capital – comandado pelo 

café - as cidades surgiam como se fosse a “conta de um rosário”, como nos esclarece o 

mesmo autor acima. Ali se dava o encontro de diferentes grupos sociais movidos pela 

esperança de uma vida melhor, eram trabalhadores nordestinos, imigrantes italianos, 

japoneses, etc. que se juntavam a um outro grupo composto de especuladores de terra, 

jagunços, comerciantes de variadas naturezas. Esse movimento dinâmico de transformação 

da paisagem expandiu sem interrupção até o final da década de 1940 quando o café perdeu 

espaço para a indústria que se consolidava na capital e nos municípios ao seu redor. 

  Tal situação do Oeste paulista poderia, porém, ser descrita em condições 

semelhantes para o fenômeno de mobilização do trabalho e do capital no norte do Paraná 

nos anos de 1930/40, que deu origem a várias cidades de grande importância naquela 

região, tais como Londrina, Maringá6, etc.; também no Centro Oeste Brasileiro nos anos 70; 

e, mais recentemente, nos cerrados nordestinos. 

 Se o café dominou o processo de avanço da fronteira desde meados do século XIX 

até as primeiras décadas do século passado, produzindo ao longo de seu percurso novas 

territorialidades, materializadas em novas cidades, a partir de meados dos anos de 1960 

entra em cena, como vimos, uma outra cultura não menos devastadora: a soja. É ela quem 

vai comandar o processo de expansão da fronteira, marcado também pelo surgimento de 

cidades. Dessa nova etapa de ocupação participam as regiões brasileiras de predomínio de 

cerrados no Centro-Oeste, em partes da Amazônia e em partes do Nordeste. Esses 

espaços ganham importância econômica nos últimos 30 anos e onde se concebem novas 

territorialidades tanto no plano de organização da produção agrícola quanto no da dinâmica 

urbana. Nesse último caso, observa-se a proliferação de novas cidades que surgem pelo 

movimento de trabalhadores agrícolas (produtores agrícolas modernizados, comerciantes de 

maquinários e de trabalhadores especializados, etc.), juntam-se a eles os especuladores de 

terra que atuam numa intricada rede de relações cujo objetivo é transformar as terras 

públicas da fronteira em particulares. 

                                                 
6  Essa região teve sua ocupação intensificada também pelo avanço do café. 
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  As cidades novas surgem desse movimento; nascem com conteúdo e finalidade 

econômica, na medida em que abrigam produtores agrícolas capitalizados e uma gama 

variada de serviços destinados a atender a moderna agricultura, inclusive com um sistema 

de comunicação que possibilita receber informações simultâneas do comportamento das 

bolsas de valores em várias partes do mundo, onde são comercializadas as commodities 

agrícolas. 

 Freqüentemente essas cidades se constituem de ex-núcleos de colonização da 

década de 1970, formados por cooperativas particulares. Os exemplos são muitos, como as 

várias cidades do Mato Grosso na sua porção norte e noroeste, ao longo das rodovias BR-

163 (Cuiabá-Santarém) e BR-364 (Cuiabá-Porto Velho). A formação de novas cidades nos 

cerrados nordestinos ocorre semelhantemente às do Mato Grosso, é o caso, por exemplo, 

de Luiz Eduardo Magalhães/BA e, mais recentemente, de Nova Santa Rosa/PI. Esses 

núcleos urbanos resultam da migração de população sulista e tem sua economia centrada 

no agronegócio. 

 A cidade de Luiz Eduardo Magalhães ou Luiz Eduardo - como é comumente 

chamada pela população local - emancipou-se de Barreiras no ano 2000, e é uma das áreas 

de maior dinamismo econômico do Oeste baiano. Antes de tornar-se independente 

constituía-se no distrito de Mimoso do Oeste, povoado que se expandiu ao redor de um 

posto de combustível do mesmo nome, construído na década de 1980 e que servia de ponto 

de abastecimento e de descanso para caminhoneiros. Mimoso do Oeste era habitado desde 

o seu início, predominantemente, por famílias sulistas (funcionários de grandes empresas 

processadoras de soja e produtores agrícolas modernizados), mas, recentemente vem 

recebendo também grande fluxo de população nordestina em busca de oportunidades de 

emprego. O crescimento populacional desse recém município adquire um dinamismo nos 

últimos dez anos; em 1994, por exemplo, constavam 4.000 pessoas morando no distrito; em 

2000, esse número já era de 20.169 habitantes (censo do IBGE, 2000); e, pelo 

levantamento da prefeitura, em 2004, a população chega a 40.000 habitantes.7

  A localização de Luiz Eduardo, num entroncamento com ligações para a cidade de 

Salvador, Brasília e Palmas e a alta produtividade de suas terras, torna-se um município 

pólo de atração não somente de população, mas também de empresas importantes de olho 

nas taxas de lucratividade que o agronegócio proporciona. Luiz Eduardo é a única cidade 

nordestina a sediar a Feira Internacional de Tecnologia Agrícola – “Agrishow”, com 

movimentação na cifra de milhões de reais.8

                                                 
7 Folha de São Paulo, Caderno Dinheiro, 14 de março de 2004. 
8 Folha de São Paulo, caderno Dinheiro, 14 de março de 2004. 
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 Sintomático desse processo é o núcleo urbano de Nova Santa Rosa, no sul do Piauí, 

recém construído9 e que já se estrutura para tornar-se uma referência nos cerrados 

piauienses na produção de grãos, haja vista o perfil de seus moradores, todos produtores 

agrícolas que trabalham adequando-se às exigências da nova agricultura capitalista. 

 Fruto de uma colonização privada, Nova Santa Rosa segue o modelo de outros 

núcleos urbanos surgidos na década de 1970, no norte do Mato Grosso, planejados e 

executados por uma cooperativa agrícola. O processo de construção do núcleo urbano de 

Nova Santa Rosa foi conduzido pela Cotrirosa (Cooperativa Triticultora de Santa Rosa). 

Essa cooperativa organizou a seleção das famílias conduzindo-nas até os cerrados 

piauienses. Eram pequenos agricultores advindos do norte e noroeste do Rio Grande do 

Sul, principalmente da região de Santa Rosa. O projeto inicial da Cotrirosa era o de 

arregimentar 120 famílias gaúchas; entretanto, só se deslocaram inicialmente para o Piauí 

cerca de 80 famílias, pois algumas compraram o lote, mas não assumiram imediatamente 

ou desistiram do negócio antes de efetivar a partida. Foram adquiridos pela Cotrirosa cerca 

de 60 mil hectares nos cerrados piauienses para abrigar o grupo cujas terras destinariam 

para o desenvolvimento de atividades agrícolas; para a construção de silos; para a formação 

de uma agrovila e de uma futura cidade, a qual receberia o nome de “Nova Santa Rosa”. Ao 

comprar o lote destinado à produção agrícola, com tamanho mínimo de 125 hectares, o 

colono receberia um terreno, de um hectare na agrovila e, ainda, um outro menor na futura 

cidade. Aos silos e aos núcleos urbanos foi reservado um módulo de 500 hectares, sendo 

que os lotes da agrovila pertenceriam somente às famílias pioneiras; no entanto, na futura 

cidade também haveria espaços disponíveis para os migrantes que desembarcassem 

posteriormente no Piauí. 

 Vários problemas enfrentados no processo inicial de colonização adiaram a 

execução do que seria o local projetado para a cidade de Nova Santa Rosa. Atualmente há 

apenas a planta urbana com a demarcação dos respectivos lotes dos colonos. Enquanto 

aguardam a efetivação do projeto inicial, as famílias estão instaladas na agrovila que hoje já 

se configura como um núcleo urbano, com traçado do arruamento, com instalação de alguns 

equipamentos (escola, posto de saúde, etc.). É nessa área que se delineia a germinação de 

uma urbanização. Apesar de não ter sido projetada para um fim urbano, mas apenas em 

moradias temporárias onde os colonos pudessem criar pequenos animais domésticos, a 

agrovila segue um padrão de organização de outras cidades surgidas no percurso de 

modernização agrícola dos cerrados brasileiros. Segue uma forma de ordenação urbana 

planejada, nesse caso, pensada ainda na região origem, no sul do Brasil. 

                                                 
9  As primeiras famílias sulistas chegaram à região no início de 1998, hoje residem nesse núcleo, 
constituída numa agrovila, cerca de 100 famílias. 
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  Na agrovila de Nova Santa Rosa se projetam imensas ruas retilíneas formando 

quadras, o que contrasta com as tradicionais estruturas urbanas das cidades piauienses que 

se expandiam (e expandem) a partir de uma organização espontânea, quase sem nenhum 

planejamento. Em Nova Santa Rosa se adota não somente um outro padrão de 

urbanização, mas se reproduz ali na arquitetura das casas um estilo das antigas moradias 

dos colonos, seguindo as tradições trazidas da Europa pelas gerações passadas. Constrói-

se, assim, “um espaço fora do lugar”, como nos lembra Haesbaert (1997) - fazendo uso da 

expressão de Auge (1992) - a respeito da territorialização da cultura “gaúcha” nos cerrados 

nordestinos. 

  A chegada das famílias sulistas em Nova Santa Rosa marca um tipo de pioneirismo 

nos cerrados piauienses, qual seja, o de destinar as terras dos platôs planos - as chapadas 

ou gerais, como são conhecidos pela população local – para a formação de núcleos 

urbanos, algo inédito para as características de urbanização dessa região. Esses domínios 

eram pouco aproveitados pela população piauiense para fins agrícolas ou de morada, mas 

muito para a prática de uso comum. Representavam importantes reservas onde acolhiam o 

gado dos moradores locais em determinados períodos do ano, serviam como lugar de caça 

ou para o extrativismo de lenha e frutos (Alves, 2000). Nesse sentido, eram terras de pouca 

presença humana mais prolongada, exceto nos “baixões” – vales encravados nos platôs – 

onde se anuncia presença de água, mas havia um intenso uso dessas terras. É exatamente 

esse uso tradicional dos gerais, importante para um equilíbrio das comunidades 

camponesas dessa região, que começa a desaparecer em função da introdução de uma 

nova ocupação. 

  O núcleo de Nova Santa Rosa marca também o início de uma outra forma de 

construção de espaços urbanos no Piauí, isto é, possui um sentido inverso ao se assistiu 

durante todo o percurso histórico anterior de formação territorial daquele Estado. Na lógica 

piauiense do passado (e isso é válido para o restante da formação territorial do sertão 

nordestino) uma aglomeração urbana somente podia se concretizar levando-se em conta a 

presença de água. Esse era um fator de extrema importância para a escolha do sítio. 

Próximos aos poucos cursos d’água eram onde se germinavam os pequenos vilarejos, 

muitos deles, posteriormente, transformados em cidades. Tal característica de povoamento 

é relatada por Prado Jr. (1985:67), como segue: 

“[...] Os fatores naturais, em particular a ocorrência de água, tão preciosa neste território 

semi-árido, têm ai um papel relevante. É sobretudo na margem dos poucos rios perenes que 

se condensa a vida humana. No São Francisco, nos rios do Piauí, e do alto Maranhão. 

Intercalam estas regiões mais favorecidas extensos desertos a que somente as vias de 

comunicação emprestam algumas vidas. [...] as “cacimbas” (poços d’água) congregam 

quase todo o resto do povoamento; assim, onde o lençol de águas subterrâneas é mais 
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permanente e resiste mais as secas prolongadas, bem como onde ele é mais acessível aos 

processos rudimentares de que dispõe a primitiva e miserável população local, o 

povoamento se adensa. “Olho d’água” é uma designação que aparece freqüentemente na 

toponímia do interior nordestino: a atração do líquido é evidente.” 

 Atualmente, entretanto, os novos grupos econômicos que chegam impõem uma 

outra forma de organização do espaço. A proximidade de um curso d’água, por exemplo, já 

não representa um fator limitador fundamental para a construção de moradias permanentes. 

Na formação do novo urbano do sul do Piauí pode-se lançar mão de técnicas que 

possibilitam reverter à necessidade de existência de água na superfície, pode se usufruir 

desse líquido a grandes profundidades. No caso de Nova Santa Rosa, obtém-se água 

através de poços artesianos que chegam a 200 metros de profundidade, dali a água é 

bombeada para as residências dos moradores ou para o uso da unidade de armazenamento 

de grãos. Leva-se em conta para a instalação do núcleo urbano sua capacidade de fluidez 

das mercadorias, seja porque está próximo de áreas onde desenvolvem a produção, seja 

nas confluências de corredores de escoamento ou, ainda, no entorno de uma grande 

empresa. 

 O que se observa na construção do espaço de Nova Santa Rosa e de outros que 

começam a surgir no sul do Piauí, comandados pela lógica da agricultura de larga escala, é 

o fato de que, num sentido geral, essa ocupação acompanha um modelo que se consolidou 

na formação do território do oeste paulista, do norte do Paraná e, mais recentemente, dos 

Estados da região Centro-Oeste e nos cerrados nordestinos. Cidades que surgem “do nada” 

e que em poucas décadas se situam como centros urbanos importantes, aceleradas pelo 

ritmo do capital. Elas nascem suprimindo fases, na medida em que surgem e imediatamente 

já incorporam o tempo do mercado. São concebidas não pelo e para o encontro das 

pessoas, mas para servir de base a circulação das mercadorias. Nesse sentido, são antes 

de tudo lugares da economia e menos da sociabilidade. Em Nova Santa Rosa, antes de se 

construir uma igreja - símbolo de formação de um núcleo urbano no passado, que além da 

promoção religiosa possuía também o papel de reunir as pessoas - é construído um posto 

de combustível; há menos circulação de pessoas pelas ruas do que de caminhões, o que 

demonstra um outro sentido de consumo do urbano. 

  Na formação das novas cidades no período contemporâneo, sob a determinação da 

circulação acelerada da mercadoria, se dispensa a concepção do tempo da natureza na 

condução dos processos sociais. A festa está ausente na construção desses novos 

espaços. Ao estudar o universo pioneiro de gaúchos no Mato Grosso do Sul, onde fundaram 

a cidade de Chapadão do Sul, Sérgio Martins (1993:158) concebe-na “sem infância”, pois 

“nasceu adulta porque foi concebida segundo uma racionalidade que passa longe da festa 

como sentido de apropriação de ‘consumo’ da cidade pelas representações da 
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imediaticidade da vida. As ‘festas a bem da colonização’ precedem a cidade. Como não-

festa, elas são privadas de espontaneidade, pois providas, em essência, de uma 

intencionalidade dada de antemão, que tem a cidade como finalidade de ser o local e o 

centro do consumo das coisas, do encontro delas, e não das pessoas. Estas vivem em 

constantes desencontros [...]”. 

 A futura cidade de Nova Santa Rosa participa como parte dessa lógica, surge nos 

cerrados piauienses juntamente com outras formas de imposição na organização do espaço 

e do tempo na organização da vida das pessoas. É um espaço que nasce seletivo, na 

medida em que não se admite outros moradores a não ser os que podem adquirir terrenos 

com preços elevados, o que inviabiliza a fixação dos trabalhadores braçais necessários às 

lavouras dos moradores da agrovila. Esses comumente moram improvisadamente nos 

galpões. Não se admite também sulistas que fracassam nessa trajetória dolorosa de 

construção dos espaços para o capital. Desse grupo que chegou com a Cotrirosa 

constatamos que vários não conseguiram levar adiante o projeto de vida nos cerrados 

piauienses. Estes são percebidos, pelos seus pares, como os que fracassaram. Muitos 

retornaram para o Rio Grande do Sul ou seguiram para outras áreas com o sonho de tornar-

se proprietários de terras e/ou produtores modernizados. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os cerrados piauienses passam nas últimas décadas por um processo de 

modernização agropecuária com reflexo não somente na organização do espaço agrícola, 

marcada pela produção em larga escala e uso de técnicas agrícolas modernas, mas 

também pela introdução de novas dinâmicas dos espaços urbanos, nos já existentes ou nos 

que estão sendo formados. As cidades dos cerrados piauienses adquiriram recentemente 

outras funcionalidades visando, principalmente, atender aos novos padrões de consumo 

gerados pelas novas empresas e pelos grupos sociais que se instalam na região, sobretudo 

migrantes sulistas. 

 Esse novo momento dos cerrados piauienses trouxe não somente mudanças 

espaciais, mas também profundas alterações no modo de vida da população local, marcado 

pela forte presença camponesa. Nos últimos anos com avanço da modernização agrícola 

uma ampla parcela dessa população perde suas terras e toda a organização da vida 

camponesa tanto na sua relação com a terra e o uso das técnicas tradicionais para 

produção de sua sobrevivência quanto na relação com ambiente físico que o cercava. Esse 

universo camponês cede lugar para o uso da tecnologia moderna e o trabalho especializado 

de técnicos agrícolas. Os antigos moradores do campo passam a viver como 

desempregados nas cidades da região, pois os poucos empregos que surgem exigem 

preparo para lidar com as novas tecnologias. Nesse sentido, observa-se nos cerrados 
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piauienses a mesma lógica de acumulação do capital amplamente aproveitada 

historicamente em seu processo de expansão, qual seja, incorpora-se uma nova área para a 

reprodução do capital, gera-se um volume considerável de riqueza, mas para grupos 

econômicos específicos e joga na miséria uma outra parcela da população, geralmente a 

que possuía apenas um pequeno pedaço de terra para sua sobrevivência e da família. 
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