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INTRODUÇÃO 

A mundialização da economia foi ampliada a contar do século XVI e incorporou 

os atuais Brasil e o Estado do Maranhão no século XVII; este, pois, esteve sob o domínio e 

influência francesa, holandesa e portuguesa. Com efeito, registrou-se a imposição do 

escambo, regras de convivência, escravidão, drenagem de recursos e, de 1616 até 1945, 

culturas como as do algodão, cana-de-açúcar e arroz, além do babaçu culminaram, no 

auge, na (re)estruturação do território, povoamento, migração do epicentro econômico e 

relevância dessa Capitania/Estado, mas também em crises a exemplo de revoltas 

(Bequimão, 1684; Balaiada, 1838). 

A contar de 1950 e com a perspectiva de soerguimento, o Maranhão sofreu a 

influência de políticas territoriais nacionais (PIN, II PND) e regionais (PCAT, PGC), que 

introduziram novos elementos e conteúdos. A situação geográfica desse Estado, aliada às 

potencialidades naturais/ambientais e às reduzidas limitações ao uso do território têm 

concorrido a partir de 1980 para sua (re)inserção no mercado internacional, cujos interesses 

articulam os governos estadual e federal, além de empresas privadas (ALCOA, E.U.A.; 

BAOSTEEL, China; ARCELOR, França) com escala de atuação mundial, que em conjunto 

com a CVRD e somadas a outras de capitais estrangeiros têm selecionado áreas e 

investido, mais recentemente na sojicultura, carcinocultura, turismo e siderurgia as quais 

impõem à sociedade o discurso único (?) da modernidade (inquestionável?). A degradação 

ambiental e a miséria, todavia, cresceram nos últimos quarenta anos. 

O objetivo deste trabalho é ressaltar as seguintes ponderações: Como apreender 

tal realidade? Quais as perspectivas dessa globalização no Maranhão? 

RESGATE HISTÓRICO 

Oficialmente, o Brasil foi descoberto em 1500 pelo português Pedro Álvares 

Cabral. Convém resgatar, todavia, que essa ação tinha propósito, haja vista que entre o 

século XVI e 1749 registrou-se a revolução dos transportes marítimos e a modernização 

comercial européia as quais, inicialmente, serviram de base aos interesses Ibéricos, cuja 

materialização foi procedida através de estratégias como o processo de colonização; este, 
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encontrou sustentação em dispositivos como a Lei da Construção das Naus (1377), a 

tomada de Ceuta (1415), as bulas Romanus Pontifix (1455, que sancionou o monopólio de 

Portugal sobre a África), Inter Coetera (1493 – instituiu o Tratado de Tordesilhas) e a Ea 

Quae (1506 – defendia a conquista ultramarina como “Trabalho de Deus”). 

Isto implica que a apreensão da realidade atual requer a análise do processo de 

colonização levado a efeito a contar do século XVI e que a ampliação do “conhecimento 

geográfico” (O. Marques apud Moraes, 2000) culminou tanto na Ásia e África quanto na 

América na apropriação/ concentração de terras (entenda-se: propriedade privada e 

sinônimo de poder), recursos naturais e subordinação de nativos pela coerção a partir da 

imposição de sistema político, econômico e jurídico, bem como pela introdução de novos 

valores sócio-culturais, somados à colaboração de uma elite (orientada para defender os 

interesses externos) e à conformação de mecanismos de troca desigual. 

Convém destacar que logo após a descoberta do Brasil e mesmo ciente da 

descrição de Pero Vaz de Caminha que pode ser resumida no “aqui, em se plantando, tudo 

dá”, a Coroa portuguesa o relegou em detrimento dos lucrativos produtos e rede de 

comércio do Índico, sendo que um relatório oficial de 1506 declara que “essas terras não 

eram de proveito, isto é, não continham especiarias raras nem metais preciosos” 

(RODOLFO GARCIA apud MORAES, 2000). Em 1516, destarte, a referida Coroa emitiu 

alvará estabelecendo auxílios (atuais subsídios) para a montagem de engenhos na nova 

colônia, com o intuito de atrair investimentos privados. 

Com base na premissa da colonização e devido à incursão de franceses, 

holandeses, ingleses, etc pela costa do Brasil de então, a mencionada Coroa decidiu 

efetivar a sua ocupação; para tanto, utilizou-se de estratégia geopolítica, cujo instrumento 

foram as capitanias hereditárias (já utilizado com sucesso nas ilhas dos Açores e de Cabo 

Verde) e o objetivo era garantir a posse do território. 

Instituídas em 1534, as capitanias hereditárias no Brasil tinham como limite a 

faixa litorânea que daí penetravam para o interior até a linha de Tordesilhas, sendo que 

corresponderam a quinze lotes os quais foram distribuídos para doze pessoas, surgindo, 

assim, “os primeiros latifúndios” (CANEDO, 1993, p.14). 

A capitania do Maranhão, por seu turno, equivalia a uma faixa litorânea de 265 

léguas divididas em quatro capitanias (Ceará, Rio Grande, Maranhão I e Maranhão II). 

Porém, a mesma não logrou êxito “devido aos constantes fracassos na tentativa de 

colonizá-la pelos seus donatários, retardando a sua colonização por mais de um século” 

(CANEDO, 1993, p. 23). Convém ressaltar, no entanto, que as primeiras expedições visando 

a conquista dessa capitania foram procedidas por espanhóis, portugueses e franceses; 

desde 1497 (Alonso de Ojeda) que os primeiros tentaram, assim como os segundos por 
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terra e mar (três vezes, cada – a referência é Aires da Cunha em 1535), mas fracassaram 

em função de naufrágio, enfermidades e conflito com os ameríndios (Tapuias, no interior; e 

Tupis, no litoral); os últimos aportaram na ilha do Maranhão em 1594 sob o comando de 

Jacques Rifault em que fundou “uma feitoria – que precedeu ao estabelecimento da França 

Equinocial, em 1612” (Meireles, 2001, p. 24 e 28) por Daniel de La Touche, cuja 

denominação recebida foi São Luis. 

A ação dos franceses (sustentada em quatro ordenações relativas à honra e 

glória de Deus, três ao Rei, sete inerentes à manutenção da Companhia e da Sociedade) 

que estavam “reunidos em próspera e bem provida colônia, criada com a clara intenção de 

alcançar o predomínio definitivo de tôda a região nordestina” (Studart Filho, 1959, p. 128) 

resultou em sua expulsão (03.11.1615) por parte dos portugueses. 

Com efeito, o domínio e a administração portugueses iniciou-se em 09.01.1616 

com Jerônimo de Albuquerque que assumiu por dois anos “a direção dos negócios” impondo 

um reconhecimento (em Tapuitapera – hoje Alcântara – e Cumã; Grão-Pará; vales do 

Munim, Itapecuru Mirim e Mearim), em que Bento Maciel Parente subiu o rio Pindaré 

(acompanhado de 45 soldados e 90 índios) almejando a descoberta de minas e pedras 

preciosas. Esse reconhecimento, na prática, constituiu-se em uma estratégia de ocupação 

através da Frente do Norte ou Litoral (oriunda de São Luís), a qual foi endoçada pela Carta 

Régia (CR) de 04.05.1617, sendo que 240 casais açoreanos foram destacados para essa 

colônia (entre 1619-1622) e para tanto houve a instalação de dois engenhos de açúcar (o 

primeiro no vale do Itapecuru) e a introdução do gado vacum. Convém notar que o então 

Estado Colonial do Maranhão que vigorou até 1652, abrangia o território das atuais 

unidades federadas do Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, Maranhão, Piauí e Ceará, 

correspondendo a 47,78% da área total (8.514.204,6 km²) do Brasil. 

Ante a deficiente vigilância na costa norte do Brasil por parte da Coroa 

portuguesa, os holandeses dominaram São Luís em 25.11.1641 e “estenderam ... seu 

domínio ao Itapecuru, ocupando-lhe o forte, que reedificaram, e os cinco engenhos 

existentes, dos quais exigiram logo cinco mil arrobas de açúcar”; mas, em função desses 

não reconhecerem nenhum “direito ao conquistado” e do incremento do “clima de revolta” foi 

procedido “o sistema de guerrilhas e terra arrasada” (Meireles, 2001, p. 85-86) que culminou 

na expulsão dos invasores em 28.02.1644, cujo exemplo concorreu para que sua Majestade 

(através da Provisão de 15.04.1655 e 27.04.1726) concedesse ao habitante de São Luís e 

ao do Maranhão, respectivamente, o privilégio da infanção. 

Por intermédio da CR de 25.02.1652 foi extinto o Estado Colonial do Maranhão e 

instituídas duas capitanias gerais (autônomas), uma do Grão Pará e outra de São Luís. Em 

função do contínuo conflito entre os colonos e os jesuítas acerca da escravidão dos 
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indígenas, a Coroa portuguesa efetivou a Provisão de 17.10.1653 que reconheceu “legítimo 

o cativeiro do silvícola” e proibiu a exploração de lavoura e comércio por parte dos 

“governadores e demais autoridades”. 

Tal provisão, entretanto, colocou em xeque objetivos dos “governadores e 

demais autoridades”, incrementado conflitos e, por conseguinte, a Coroa reconheceu que os 

efeitos da CR/1652 nenhuma “vantagem trouxera senão aos interesses pessoais daqueles 

que a haviam pleiteado” e por intermédio da CR de 25.08.1654 reuniu as duas recém-

criadas capitanias no Estado do Maranhão e Grão-Pará (vigorou até 1751), cuja capital era 

São Luís, sendo que o Piauí que antes o integrava passou para o Estado Colonial do Brasil. 

A esse quadro deve-se acrescentar que a Provisão de 09.04.1655 revogou a de 

17.10.1653 e reestabeleceu o “governo espiritual”; por conseguinte, faltou mão-de-obra 

escrava indígena para as lavouras e serviços domésticos dos colonos, e por essa razão o 

conflito antes amenizado, acirrou-se e resultou na primeira expulsão (1662) dos jesuítas. 

Convém ressaltar: 

que em 1662 a indústria continuava sendo a do açúcar e cingia-se a 

dois engenhos na ilha, três no Mearim, dois em Tapuitapera e seis no 

Itapecuru. O arroz, incrível que nos pareça dizê-lo hoje, teve sua 

cultura proibida por todo o século XVII sob pena de multa, calceta e 

surra; apenas o cacau e a baunilha se haviam salientado como 

gênero de exportação para a Metrópole. (MEIRELES, 2001, p. 195). 

Em função da gradativa importância da capitania do Maranhão, no governo de 

Inácio Silva foi instituído (1678) o Estanco da Fazenda Real que foi mal recebido pela 

sociedade e fez com que o Conselho Ultramarino exigisse uma alternativa, a qual se 

concretizou via Companhia de Comércio do Maranhão e Grão-Pará, que com base em 

alvará de 12.02.1682 deveria: 

introduzir no Estado até dez mil escravos africanos, à razão de 500 

por ano, para compensar a proibição da escravização do nativo, e a 

importar as fazendas e gêneros necessários ao consumo da colônia, 

bem assim a melhorar a lavoura e a indústria, com a obrigação, 

ainda, de enviar ao Maranhão no mínimo um navio por ano; em 

troca, tinha a exclusividade do comércio colonial, por 20 anos 

proibido a quem quer que fosse, a isenção de alguns impostos e o 

direito de uma justiça privativa para os negócios de seu contrato. E 

mais, a faculdade de fazer entradas ao sertão para resgate de 

indígenas, até o limite de 100 casais em cada capitania, para seu 

serviço (MEIRELES, 2001, p. 222). 
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As ações dessa companhia (confisco de terras que não produzissem algodão e 

altos impostos, entre outras) e desmandos do seu representante, todavia, culminaram na 

Revolta de Bequimão em 1684 que foi debelada em 10.11.1685. 

Em se tratando do aspecto territorial, sobressai-se que através da Provisão do 

Conselho Ultramarino de 11.01.1715 foi regulamentada a Carta Régia de 03.03.1701 em 

que o Piauí foi desligado da Bahia (pertencente ao Estado Colonial do Brasil) e retornou ao 

Maranhão. 

Com a ascensão ao trono português de d. José I, em 31.07.1750 ganhou 

destaque o primeiro-ministro Sebastião José de Carvalho e Melo, o marquês de Pombal, o 

qual se propôs a elevar a economia do Norte do País. Para tanto: a) o então Estado do 

Maranhão e Grão-Pará passou a ser denominado (conforme Instruções Reais de 

31.05.1751) de Estado do Grão-Pará e Maranhão, sendo a sede em Belém. Posteriormente 

(CR de 06.08.1753) o referido Estado foi dividido em quatro capitanias – Maranhão, Grão-

Pará, São José do Rio Negro, e São José do Piauí; b) ante a emancipação indígena (Alvará 

de 07.06.1755) foi autorizada a introdução da escravatura negra; c) impôs-se o cerceamento 

das atividades mercantis aos missionários religiosos; d) houve incitamento à lavoura do 

algodão com a promessa de mercês reais; e) possibilitou-se fomento ao comércio e às 

indústrias extrativas mediante a instituição (07.08.1758) da Companhia Geral de Comércio 

do Grão-Pará e Maranhão. Tais estratégias tinham como principal objetivo “drenar novos 

recursos ao circuito econômico em geral” (MORAES e COSTA, 1987, p. 139) sob o controle 

da Coroa portuguesa. 

 Inicia-se, assim, o ciclo do algodão (1755-1846) no Maranhão em que as mais 

de cem fazendas de cultivo ocupavam praticamente toda a Baixada Maranhense e exigia a 

utilização de quase “dez mil escravos negros”, sendo que tal companhia: 

abriria para o Estado a porta para um caminho de progresso que o 

levaria à fase áurea de toda sua existência, ... resultando no 

surgimento de uma elite latifundiária e de uma nobreza rural que 

concederiam a então província uma posição de primeiro plano no 

cenário nacional, não só no campo econômico, como no político e no 

cultural. (MEIRELES, 2002, p. 153 e 256). 

O gradativo monopólio inglês do preço do algodão no mercado internacional, 

contudo, contribuiu para que a referida companhia fosse extinta em 25.02.1778, o que 

concorreu para o declínio do mencionado ciclo. 
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Vale destacar que conforme a CR de 20.08.1772 o Estado do Grão- Pará e 

Maranhão foi dividido em dois (autônomos), os quais foram efetivados em 1775 e a capital 

do segundo ficou em São Luís. 

Com a autonomia da capitania do Piauí (CR de 10.11.1811), a do Maranhão 

voltou a ser uma só, porém o seu Tribunal de Relação (instalado em 04.11.1813) tinha 

“jurisdição sobre as comarcas do Ceará, Piauí, Maranhão, Pará e Rio Negro” (MEIRELES, 

2001, p. 183). Convém ressaltar que: 1) mais uma vez os altos impostos cobrados pela 

Coroa, a elevação dos fretes, aliados ao embate político entre os liberais e os republicanos 

etc., concorreram para a eclosão da Balaiada em 1838, cujo movimento foi exterminado em 

1844; 2) em 1852 o limite oeste do Maranhão com o Pará passa do rio Turiaçu para o 

Gurupi, e assim, tem-se a atual configuração territorial, que corresponde a 331.918 km2 ou 

3,90% do Brasil. 

Após o gradativo declínio do ciclo do algodão, e devido ao incentivo de Franco 

de Sá no que se refere à “importação de mudas de Caiena”, o cultivo da cana-de-açúcar 

(auge entre 1846-1889) se estendeu por “toda a Baixada, às margens do Itapecuru, do 

Mearim e do Pindaré” , sendo que em “1860 o Maranhão contava 410 engenhos, dos quais 

284 movidos à máquina a vapor e à força hidráulica e 136 de tração animal” (MEIRELES, 

2001, p. 259). Com efeito, o epicentro econômico migrou do litoral para o interior, ou seja, da 

Baixada para o vale do rio Itapecuru em que Caxias se tornaria a segunda cidade devido à 

sua importância enquanto entreposto comercial; o citado curso d’água, portanto, teve 

intensificada a sua utilização como via de acesso e para tanto em 1855 foi instituída a 

pioneira Empresa de Navegação a Vapor dos Rios do Maranhão. 

Esse quadro, porém, foi redimensionado uma vez que as leis do Sexagenário 

(1855), Ventre Livre (1871) e Áurea (1888) colocaram em xeque um dos pilares (mão-de-

obra escrava) da referida economia que era “essencialmente agrária” e por isso a mesma 

declinou uma vez que: 

Cerca de 70 por cento dos engenhos de cana a 30 por cento das 

fazendas algodoeiras, fecharam as portas. As nossas propriedades 

agrícolas sofreram uma desvalorização instantânea de 90 por cento 

e os nosso grandes latifundiários, perdido o enorme capital empatado 

na escravatura, procuraram salvar o que e como possível, correndo a 

abrigar-se em São Luís para escapar à derrocada impetuosa; aqui, 

como que desvairados, atiraram-se como única tábua de salvação 

antevista em meio do dilúvio destruidor, à loucura industrial como 

que se pretendeu, como se muda um cenário em palco de teatro, 
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transformar o Maranhão, escravocrata e agrícola, num parque 

industrial de trabalho livre. (MEIRELES, 2001, p. 260). 

Enquanto a Frente do Norte adentrava seguindo os vales dos principais rios 

(Itapecuru, Mearim e Pindaré) e impunha escravidão ao índio e ao negro para viabilizar a 

exploração do algodão e da cana-de-açúcar, conformava-se a Frente do Centro-Sul que era 

espontânea e se iniciou em 1730, partindo do vale do rio São Francisco. Era composta por 

criadores de gado (especialmente mineiros e baianos) que ante as questões fundiárias e a 

seca optaram por intensificar o fluxo migratório rumo ao Maranhão que se destacava pela 

abundância de pastagens e melhores condições edafoclimáticas. Tal frente manifestou, por 

sua natureza itinerante, alta mobilidade espacial, sendo que a partir de Pastos Bons (que já 

possuía em 1751, 44 fazendas – ABREU, 1963) expedições foram procedidas rumo ao 

oeste como a que descobriu o rio Tocantins e as que baseadas no avanço das fazendas de 

gado originaram as povoações (atualmente, são municípios) de Riachão (1808), Carolina 

(1810) e Grajaú (1811). Essa estratégia foi incrementada e alcançou Barra do Corda (1840), 

porém se tornou mais lenta em função da proximidade da Floresta Pré-Amazônica e de 

terras indígenas. 

A frente do Centro-Sul e seus três ramos, pois, se processaram em áreas de 

baixa densidade demográfica em que devido à abundância de pastagens (incluindo o 

cerrado) predominavam fazendas pastoris de caráter extensivo. Em termos cumulativos 

ampliaram, também, as figuras do coletor de amêndoas de babaçu (Orbygnia speciosa), de 

posseiros e arrendatários voltados para a agricultura de subsistência, cujo produto de 

destaque era o arroz. 

O quadro de declínio antes mencionado chegou a ser vislumbrado enquanto 

reversível devido “ao surgimento então do babaçu como fonte de receita fiscal (pela primeira 

vez no orçamento de 1916) e a grande procura dessa oleaginosa provocando arrecadações 

jamais previstas” (MEIRELLES, 2001, p. 293), o que resultou na instalação da empresa 

norte-americana The Oversea Company que durante a crise do açúcar cubano foi vendida 

ao Estado o qual “destruía a melhor fábrica de óleo de babaçu do Maranhão” e assim, não 

foi soerguida a economia dessa unidade da federação, embora com essa palmácea “o 

refugiado da seca do Nordeste” pudesse fazer “a casa de moradia, o paiol de guardar os 

gêneros, as estrebarias para os animais, os currais para o gado, os chiqueiros etc... 

extraiam os primeiros recursos para a sua alimentação, pois encontravam mercado imediato 

para as amêndoas recolhidas dos cocais sem dono, que eram inúmeros” (MACEDO, 2001, 

p. 62 e 150). 

Mesmo considerando-se as incipientes estradas São Luís-Belém, São Luís-

Pernambuco, Itapecuru-Mirim/ Tutóia, Caxias-Barra do Poti e Caxias-Oeiras (RIBEIRO, 
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2002), efetivamente, até 1920 o Estado do Maranhão possuía somente uma via de acesso a 

qual se repercutia sobre a organização/ produção do espaço e correspondia aos cursos dos 

rios anteriormente citados em que vapores, barcos de carga e canoas à vela eram a base, 

seguida por lombos de animais. O Itapecuru, porém, se tornou referencial em cujo vale a 

economia estadual se assentou tendo em vista que: de um total de 51 estabelecimentos 

industriais têxteis (fiação e tecelagem), 11 localizavam-se nessa bacia hidrográfica, sendo 

um em Codó, quatro em Caxias e seis em São Luís; a maioria de descaroçadores ali se 

concentravam em que se destacavam a Estação Experimental de Algodão de Coroatá e os 

campos de sementes em Caxias, Codó, Coroatá e Itapecuru Mirim; de 31 estações 

telegráficas existentes nesse Estado, seis foram implantadas no baixo e médio Itapecuru; e 

entre as cinco maiores cidades maranhenses, quatro (São Luís, Caxias, Codó e Coroatá) aí 

se encontravam (Brasil,1984), implicando no incipiente ordenamento territorial comandado 

pela capital. 

OS NOVOS ELEMENTOS E CONTEÚDOS 

Devido à necessidade de se escoar a produção agrícola concentrada na bacia 

do rio Itapecuru o qual já apresentava comprometimento de navegabilidade (em 1909 uma 

viagem a vapor entre Caxias e São Luís - 450 km - durava 30 dias) e sofria forte estiagem, 

tornou-se mister que, em termos de transportes, alternativas fossem viabilizadas. 

(MACEDO, 2001) 

Entre essas sobressaem-se três fatos que derivam de política territorial em nível 

federal e resultaram na ampliação da importância da capital e por conseguinte, maior 

integração espacial desse Estado com o restante do Nordeste e do Brasil. 

O primeiro vincula-se à implantação, em 1921, da Estrada de Ferro São Luís-

Teresina (EFSLT), que é um prolongamento da malha ferroviária federal na macrorregião 

Nordeste. Possui, no total, 454 km de extensão e o traçado acompanha parte da bacia do rio 

Itapecuru, desencadeando o surgimento de cidades como Cantanhede e Pirapemas (1952), 

bem como o dinamismo de outras já existentes, a exemplo de Rosário (1914), Itapecuru-

Mirim (1860), Coroatá, Codó (1896) e Caxias (1836) o que contribuiu (apesar da frente do 

Centro-Sul) para que o povoamento ainda permanecesse praticamente restrito ao setor 

leste, sobretudo quando se leva em conta que essa ferrovia foi concebida como sendo de 

penetração tendo em vista ampliar os fluxos com a referida macrorregião a contar da capital 

piauiense, e ainda “ligar o interior aos portos do mar, facilitando o escoamento dos produtos 

agrícolas destinados à exportação” (ANDRADE, 1968, p. 12). Neste caso, incluem-se o 

consórcio arroz-milho na produção agro-extrativa, além do algodão, da pecuária e do 

babaçu (Brasil, 1984). 

Convém destacar que até então, o Maranhão apresentava uma incipiente rede 
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de transportes rodoviários haja vista que as estradas municipais e estaduais eram precárias 

(“carroçável” e “trilhas”), assim como existiam apenas duas federais que cortavam parte 

dessa unidade da federação, isto é, a BR-21 (atual, 135) e a BR-22 (hoje, 316), que 

incrementaram a interiorização de nordestinos ávidos por terras com melhores 

potencialidades edafoclimáticas os quais ampliaram a mobilidade da frente de ocupação do 

Centro-Sul e indicavam, pois, a passagem “de um aproveitamento mercantil de grandes 

explorações para um sistema de pequenas unidades de produção – subsistência” (Brasil, 

1984, p. 11/37). 

Vale notar que o trecho entre Pindaré/MA e Belém/PA via Maracassumé 

correspondia a uma trilha. Por essa razão, tanto o sertão sul quanto expressivas áreas dos 

setores oeste e leste do Maranhão apresentavam reduzidas comunicações com a capital e 

permaneciam “estacionários e marginais à civilização” (ANDRADE, 1968, p. 14), o que 

concorreu para o desenvolvimento do transporte aéreo em que a Panair do Brasil e a 

Cruzeiro do Sul ampliaram linhas no sentido de Caxias, Codó, Carolina, Pedreiras, etc., bem 

como as pequenas aeronaves registraram incremento em função da demanda de centros 

urbanos menores. 

O segundo fato se relaciona à efetivação do Programa de Integração Nacional 

(PIN) que a partir de 1967 e ante a necessidade de “modernização do país” culminou na 

implantação de eixos rodoviários nacional e interregional que se expressaram através da 

melhoria e ampliação da malha existente, sobretudo a federal, servindo de suporte ao 

incremento das redes de telecomunicações, hidroelétrica e urbana. No Maranhão, isto se 

revelou no encurtamento das distâncias e ganho de tempo em relação às regiões Norte 

(BR’s 010 e 316), Nordeste (BR’s 135, 226 e 230) e Centro-Oeste/Sudeste (BR 222), o que 

possibilitou o rompimento em termos do isolamento em que se encontrava a economia 

desse Estado. 

Essa articulação espacial permitiu a “ligação das novas áreas agrícolas 

ocupadas com os principais centros de consumo e de comercialização” (BARAT, 1978, p. 

138), sendo que no Maranhão se vinculou à interiorização do povoamento de leste para 

oeste (como já enfatizado através da frente de ocupação do Centro-Sul) a qual foi ampliada 

através de políticas territoriais indutoras precurssoras que, inicialmente almejavam à 

implantação de projetos de colonização dirigida na Amazônia Legal, a exemplo do Projeto 

Integrado de Colonização em Barra do Corda (ao encargo do INCRA, 1942) e, 

posteriormente materializou-se por intermédio do Projeto de Colonização do Alto Turi 

(PCAT), entre Pindaré-Mirim e o Alto Turi — faixa da Pré-Amazônia Maranhense (sob a 

responsabilidade da COLONE, 1964), e do Projeto Pioneiro de Colonização de Buriticupu, 

entre Amarante do Maranhão, Grajaú, Lago da Pedra, Pindaré, Vitorino Freire e Santa Luzia 

(afeto à COMARCO, 1970) os quais, somados ao Projeto Nordeste abrangeram uma área 

 5119



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

de 16.006 km2 ou 4,8% do território estadual. (FERREIRA, 2002) 

Por isso, deve-se associar à produção agroextrativa estadual (antes citada), a 

exploração de madeira e atividade pecuária relevadas em função da instalação de “grandes 

projetos” tanto na faixa do Pindaré-Grajaú quanto em Turiaçu. Tais projetos foram 

beneficiados com incentivos fiscais uma vez que todo o Maranhão pertence à macrorregião 

Nordeste e parte (67%) à Amazônia Legal, significando que o mesmo era subordinado 

jurisdicionalmente às extintas Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste 

(SUDENE) e Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM). Em 

conseqüência, essas áreas tornaram-se atrativas e, por isso, imigrantes para lá se dirigiram 

e se instalaram como posseiros o que, de um lado resultou em assentamentos espontâneos 

enquanto de outro, culminou em “programas de regularização fundiária” onde o agravante 

deriva das mortes oriundas de conflitos agrários devido ao desvirtuamento desses projetos 

e, à conseqüente concentração de terras que se materializou. 

Com efeito, “estava então ocupada densamente toda a área que se estendia do 

Mearim ao Alto Turi, com seus centros regionais consolidados em Pedreiras, Bacabal e 

Santa Inês e com uma linha de frente de pequenos centros secundários, alinhados na 

direção sudoeste-nordeste desde Zé Doca no Turi; Santa Luzia no Pindaré; Lago da Pedra, 

Tuntum e Esperantinópolis no Mearim até D. Pedro e São Domingos no Alto Itapecuru”... os 

quais se tornaram “intermediários de comercialização” (Brasil, 1984, p. XI-37 — verso) e em 

termos cumulativos resultaram na “emergência de um arcabouço da rede urbana, 

estruturado entorno de alguns dos centros urbanos interioranos, privilegiados por sua 

posição no sistema de circulação” (p. VII-3 1), como Caxias, Bacabal, Santa Luzia e 

Imperatriz que se constituíam nos novos pólos de comercialização estadual. 

O Governo do Maranhão, por seu turno, também melhora o sistema rodoviário 

estadual com o intuito de complementar o federal (resultado do PIN), implantando em 1975 a 

MA-006 (Transmaranhão) que atravessa essa unidade da federação de norte (Cururupu) a 

sul (Alto Parnaíba), pretendendo facilitar o acesso às áreas até então desintegradas e, 

especialmente, àquelas com grande potencial de recursos naturais, ampliando, pois, a 

conexão intra e inter-estadual. Por conseguinte, a agricultura de subsistência foi 

paulatinamente substituída pela capitalista devido aos incentivos concedidos através da 

instalação de uma gama de políticas territoriais regionais previstas no II Plano Nacional de 

Desenvolvimento (PND), como o Programa Especial de Desenvolvimento Econômico dos 

Cerrados (POLOCENTRO), que no sul do Maranhão (2.950.000 ha de terras agricultáveis) a 

contar de 1976 culminou na introdução de agricultores gaúchos e de empresas rurais 

médias e grandes, mais precisamente em Riachão e Balsas, bem como de goianos e 

mineiros na hinterlândia de Imperatriz. Este fato contribuiu tanto para a indução da 

revalorização dessas áreas quanto para a proeminência das duas últimas cidades 

 5120 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

mencionadas na rede que se constituía. 

O terceiro fato que se repercutiu sobre o reordenamento do Estado em questão 

é concernente à construção, no início dos anos oitenta, da Estrada de Ferro vinculada ao 

Programa Grande Carajás (PGC) que abrange toda a área maranhense da Amazônia Legal, 

mas atualmente se restringe a 21 municípios localizados principalmente no setor noroeste e 

se destina ao transporte de minério de ferro e bauxita oriundos do Pará, a fim de serem 

exportados pelo complexo portuário de São Luís (formado pelos portos do Itaqui, Ponta da 

Madeira - CVRD - e da ALUMAR); esta ferrovia (890 km) uma vez conectada aos 226 km da 

Ferrovia Norte-Sul os quais articulam Açailândia a Estreito e Imperatriz, possibilitou se 

alcançar as terras da macrorregião Centro-Oeste e conseqüentemente, as do Sudeste do 

País. Conforma-se, pois, um primordial corredor de exportação tendo em vista a articulação 

com a MA-006 e interconexões com as rodovias federais, o que certamente incrementará o 

já ascendente pólo agroindustrial do sul do Maranhão (baseado na produção de soja – 

principalmente – e carne), o pólo guseiro de Açailândia/Imperatriz/Santa Inês, o pólo 

gesseiro de Grajaú e a diversificação de produtos transportados pela Estrada de Ferro 

Carajás (EFC) em que a citada capital está inserida, estrategicamente, nos interesses 

nacionais visando ao mercado internacional. É baseado neste fato que o Governo do 

Maranhão instituiu, no final dos anos oitenta do século vinte, os distritos industriais de São 

Luis, Rosário, Santa Inês, Pequiá (Açailândia), Imperatriz, Balsas e Bacabal. 

A esse quadro já configurado, deve-se acrescentar os mais novos elementos: 

 1) através da Lei Federal n.0 9.954, de 06.01.2000, a área de atuação da 

CODEVASF (Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco) foi expandida e 

incluiu o Estado do Maranhão para onde deverão convergir novos incentivos fiscais e novas 

possibilidades de dinamismo; 

2) a Companhia Ferroviária do Nordeste (que adquiriu, no programa de 

privatização do Governo Federal, a EFSLT/ RFFSA, em 1997) pretende imprimir maior 

agilidade e elevar o número de clientes tendo em vista possibilitar áreas com potencial 

econômico, sobretudo pela interligação do Sistema Nordeste ao Sistema Carajás e ainda ao 

complexo portuário de São Luís; 

3) a vislumbrada complementação da Ferrovia Norte-Sul no trecho Couto 

Magalhães (Tocantins) até Balsas e desta a Estreito, ampliará o corredor de exportação 

representado pelos pólos agroindustrial do sul, guseiro e gesseiro, contribuindo para a 

diversificação do transporte de mercadorias, assim como para o escoamento da produção 

de grãos do Centro-Oeste uma vez que integrará o eixo multimodal de transportes da 

hidrovia Araguaia-Tocantins. Este eixo poderá ser otimizado devido ao previsto no PPA 

(2004/2007) federal e no Projeto de Parcerias Público-Privadas que visa incrementar a 
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citada ferrovia e modernizar o porto do Itaqui, que será o ponto de escoamento do 

cognominado Corredor Norte (Araguaia-Tocantins). Com efeito, tanto no extremo oeste em 

que Imperatriz é a principal cidade quanto no sul a contar de Balsas, o dinamismo 

econômico aumentará; 

4) o Governo do Estado em tela divulgou em 2001 o seu portifólio de 

investimentos, que até 2010 pretende gerar 66.000 empregos diretos a partir da inversão de 

US$ 19,4 bilhões em atividades produtivas (US$ 11,2 bilhões) e infra-estrutura (US$ 8,2 

bilhões), o qual é apresentado como tendo visão estratégica e de mercado, bem como leva 

em consideração as vantagens, as vulnerabilidades, as oportunidades e ameaças existentes 

no Maranhão. O estudo é dividido em 3 seções: a) identificação de oportunidade de 

investimentos (foram listados 220 negócios vantajosos, dos quais 120 priorizados e 

agrupados em 5 cadeias produtivas: negócios agrários, base minero-metalúrgica, 

construção, turismo, infra-estrutura econômica e logística de alta capacidade); b) plano de 

desenvolvimento e zoneamento do porto do Itaqui; c) plano de desenvolvimento e 

zoneamento de distrito Industrial. Esse estudo conclui que essa unidade da federação, “pela 

sua privilegiada posição geográfica, infra-estrutura logística já instalada, recursos naturais e 

excelentes condições para exportações, como o Porto do Itaqui, constitui-se de uma das 

mais atraentes alternativas para a instalação de novos investimentos”; 

5) em 2000 foi apresentado o Plano de Desenvolvimento Integral do Turismo no 

Maranhão, que definiu cinco pólos (sendo quatro no litoral) os quais abrangem 20 

municípios; o intuito desse Estado é receber 600.000 visitantes ao ano (hoje são 400.000) 

que “investirão receita liquida de US$ 40.000.000”. A partir de 2005 tais pólos integraram o 

Plano de Regionalização do Turismo, do Governo Federal. 

6) legalmente, no Maranhão 27,87% do território têm restrições ao uso, sendo 

22,15% inerentes a 13 unidades de conservação e 5,72% relativos a 16 terras indígenas; 

7) com base em condições favoráveis como situação geográfica, infra-estrutura 

de transporte e logística que inclui o porto Itaqui, além de retorno do investimento de 20% ao 

ano (em outros estados é de, em média, 12%), o Maranhão e particularmente São Luís foi 

escolhido pelo consórcio Baosteel/ Acelor/ CVRD para sediar um pólo siderúrgico que 

almeja produzir, a partir de 2007, 3 milhões ao ano de placas de aço. Para tanto, serão 

investidos US$ 1,5 bilhão e gerados 4 mil empregos diretos e 13 mil indiretos, sendo que 

entre as obras de instalação destaca-se a construção do exclusivo berço 100 (320 metros 

de extensão, 14 metros de profundidade e capacidade para 80 mil toneladas) no citado 

porto. Este fato tem concorrido para a defesa da vislumbrada Refinaria de Petróleo e a 

imposição do discurso único de modernidade e progresso, cuja origem remonta ao início dos 

anos 60 do século XX, porém tenta minimizar a problemática ambiental; 
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8) em função do Estado do Maranhão possuir 30 mil ha de apicum e que 500 mil 

ha de mangue, foi recentemente definido pelo governo o zoneamento costeiro que prevê a 

geração de 400 mil empregos diretos. 

CONCLUSÃO 

O reordenamento territorial do Maranhão deriva das estratégias implantadas pelo 

Estado (predominantemente) que cumulativamente possibilitaram a introdução de um incipiente 

sistema de escambo que se tornou o atual capitalista e se expressou por intermédio de 

atividades econômicas como a cana-de-açúcar e algodão (acompanhando os vales dos 

principais rios) e extração do babaçu, que aliadas ao avanço da pecuária extensiva culminaram 

na escravidão indígena e negra, bem como em revoltas (Bequimão e Balaiada) e na migração 

do epicentro econômico do Itapecuru (leste) – século VXII até 1940 – para as áreas de 

implantação de projetos de colonização dirigida – 1945-70 –,e Programa Grande Carajás (oeste) 

– 1980 –, tendo se direcionado para o pólo agroindustrial (sul) – e o gesseiro, hoje. 

A mobilidade territorial da força de trabalho tem, por isso, acompanhado tal 

epicentro e contribuído para o povoamento, cuja expressão recente e maior são as cidades que 

se multiplicaram (eram: 90 em 1970; 130 em 1980; 136 em 1991; e 217 em 2000), sendo que as 

melhor situadas no eixo rodoferroviário passaram a ser tanto centro de atração demográfica 

quanto de recursos, entre as quais se sobressaem Caxias, Bacabal, Imperatriz, Santa Inês, 

Açailândia e São Luís, o que indica que o interesse econômico (externo) há tempo reordena o 

território analisado, influenciando sobre a distribuição espacial da infra-estrutura e da população. 

Os novos elementos indicados e somados às pretensões do hodierno PPA federal e 

das Parcerias Público-Privadas revelam que o reordenamento territorial está em curso (o Estado 

Colonial do Maranhão já correspondeu a 47,78% e atualmente a referida unidade federada 

equivale a 3.90% do Brasil e foi, ainda, uma das mais importantes do País), sobretudo se for 

levada em conta a seleção de áreas (conteúdo) voltadas para o turismo, siderurgia, sojicultura, 

carcinocultura, exploração de gesso etc., que resultaram (rão) na desigual distribuição espacial 

dessas atividades e da população, além da infra-estrutura, haja vista a revalorização de algumas 

áreas, a indução de novos usos e formas de apropriação, embora o objetivo (no discurso) seja 

“a geração de emprego e renda e, conseqüentemente, ..... na qualidade de vida dos 

maranhenses” que poderá ser elevada. 

O Estado do Maranhão é um dos poucos do Brasil, cujas limitações ao uso do 

território são reduzidíssimas enquanto as potencialidades naturais/ ambientais são 

proeminentes (por exemplo: 40% das terras têm aptidão agrícola; dispõe-se de 

aproximadamente 60% das águas doce do Nordeste), mas se esses planos e projetos já 

previstos não impuserem um novo ordenamento no sentido de reverter as perspectivas 

negativas (e pouco ressaltadas em função do discurso da modernidade), expressas pela 
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desigualdade social e territorial, essas se perpetuarão com o agravante de que 96,77% dos 

municípios do mesmo fazem parte do programa do Governo Federal denominado Fome Zero, e 

das 16 municipalidades que dependem 100% de receitas derivadas da União e Estados no 

Brasil, doze aqui se localizam, assim como entre as 10 cidades mais miseráveis do País, quatro 

estão na terra dos Timbiras. 

A apreensão da realidade, portanto, requer em termos de análise o avanço da 

articulação de fatores políticos, econômicos e sócio-culturais se rebatendo no espaço, cuja 

origem para o Maranhão deve ser o processo de colonização e tudo o que ele representou e de 

maneira moderna (globalização) materializa, sendo que a perspectiva positiva está vinculada 

diretamente à qualidade de vida da maioria da população. 
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