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Introdução 
 

Sabe-se que a força do capital aliada aos recentes avanços do conhecimento 
científico, acompanhados do progresso tecnológico, bem como do suporte do Estado, 
possuem o poder de determinar o direcionamento dos empreendimentos econômico-
financeiros no mundo atual. A aglutinação de referidos fatores trás como algumas das 
conseqüências o aprofundamento da transformação da base técnica produtiva do espaço 
a ela submetido, assim como, das infra-estruturas físicas pretéritas à instalação desse 
modelo produtivo, sob o comando do interesse das grandes corporações nacionais e 
multinacionais. 

Assim, partindo-se do pressuposto de que a produção da soja no cerrado 
maranhense constitui-se numa atividade globalizada, a reflexão sobre os elementos que 
compõem essa emergente economia mundial, apoiada principalmente nos pilares da 
tecnologia da informação e financeira que estimulam maior produtividade no contexto 
de acirramento da concorrência econômica, bem como, suas implicações sobre o espaço 
local anterior à chegada da agricultura tecnificada, auxiliará na análise sobre as 
condições como vem ocorrendo a expansão da commodity soja no sul do estado do 
Maranhão e sua reorganização espacial. 

A inserção do sul do Maranhão, mais especificamente da região de Balsas, no 
processo de expansão da cultura da soja ocorreu após a mesma ter percorrido os estados 
da região sul, os quais integram a chamada “região tradicional de cultivo” e a seguir ter 
avançado no cerrado do Planalto Central, expandindo-se nos estados de Mato Grosso do 
Sul, Mato Grosso e Goiás.  

É a partir de 1991 que a região de Balsas se instrumentaliza para a produção de 
soja em grande escala, através da intensificação da pesquisa científica, viabilizada pelo 
convênio de cooperação técnica e financeira para a pesquisa. Paralelamente foram 
realizados estudos conjuntos para a criação do Programa Corredor de Exportação Norte. 
Com a implantação, desse Programa, cujo objetivo era a criação de uma infra-estrutura 
que possibilitasse rentabilidade aos produtores rurais, coloca-se a necessidade de 
concessão de crédito agrícola para a correção dos solos, para o custeio das safras e para 
a comercialização dos grãos da soja a preços do mercado mundial.  

O município de Balsas se destaca por representar o marco inicial do processo 
de produção da soja, emergindo seu urbano como o mais estruturado da Mesorregião, 
contando com uma infra-estrutura satisfatória de serviços especializados necessários à 
efetivação das atividades ligadas à agricultura moderna ali instaladas, bem como, 
agregando o maior volume de área cultivada, produção e produtividade, o que trouxe 
como conseqüência a reorganização sócio-espacial de toda a sua área urbana, além dos 
efeitos provocados pelo “inchamento” populacional ocasionado pela sua transformação 
em pólo regional receptor de população. 



O território maranhense é dividido em cinco Mesorregiões e vinte e uma 
Microrregiões (IBGE), localizando-se a área de estudo na Mesorregião Sul, abrangendo 
como recorte espacial, ou seja, como delimitação do campo empírico a área produtora 
de soja, regionalmente denominada de “Arranjo Produtivo de Soja do Pólo Sul do 
Maranhão”. 

O arranjo produtivo, é constituído pelos municípios de Alto Parnaíba, Balsas, 
Riachão, Tasso Fragoso, Fortaleza dos Nogueiras, Loreto, Sambaíba, e São Raimundo 
das Mangabeiras, tendo sido realizada investigação verticalizada, quando da realização 
do trabalho de campo, no município de Balsas, centro regional e principal produtor da 
área.  

Dessa forma, tendo por base o entendimento de que as atividades produtivas 
desenvolvidas no sul do Maranhão até o período imediatamente anterior à introdução da 
agricultura moderna, assentavam-se em bases econômicas tradicionais, é de se supor 
que o aspecto infra-estrutural daquele espaço moldava-se às exigências e necessidades 
daquelas que, por sua vez, respondia às demandas requeridas. Portanto, os 
equipamentos instalados diziam respeito a essa realidade econômico-espacial temporal. 

 A partir da decisão do Estado em dotar os espaços que, de alguma forma, 
ainda não se encontravam totalmente inseridos em programas econômicos, como o 
nordeste, por exemplo, de mecanismos regionais e/ou locais que viabilizassem as 
demandas futuras, são implantadas infra-estruturas visando dotar esses espaços com 
instrumentos que proporcionassem maior fluidez, especialmente no que dizia respeito às 
atividades econômicas. 

Insere-se nesse contexto o sul maranhense, à medida em que vias de transporte 
e comunicações foram instaladas, as quais viriam a se constituir em importantes fatores 
logísticos a serem utilizados em favor da empresa capitalista voltada para a produção 
agrícola.  

O presente trabalho, portanto, propõe-se a analisar as políticas públicas 
empreendidas na região nordeste e na área, visando o deslocamento das antigas 
fronteiras para dar lugar à fronteira do capital que ali se instala, contando para isso com 
o aparelhamento daquele espaço pelo Estado; bem como, das repercussões sócio-
espaciais dos empreendimentos junto aos pequenos produtores rurais.  

 
 

Políticas Públicas Definidoras de Novas Fronteiras 
 

Considera-se importante, delinear num passado próximo, a atuação do Estado, 
no que respeita à estruturação do espaço com vistas à expansão da fronteira do capital 
naquela direção, efetuada através da implementação de políticas públicas específicas.  

Para efeito da abordagem aqui proposta, sobre o enfoque da intervenção 
planejada no Nordeste e na Amazônia, operacionalizada através de instituições estatais, 
será considerado como ponto referencial a execução do II Plano Nacional de 
Desenvolvimento – PND (1975). Referida demarcação temporal faz-se necessário dado 
o volume e intensidade de mudanças econômicas, sociais e territoriais implementadas a 
partir desse instrumento no espaço brasileiro, e em especial na região em pauta. 

Segundo Becker e Egler (2003, p. 144), foi no II PND (1975 – 1979) que se 
“consolidou o projeto de ordenar o território nacional segundo a lógica do projeto 
geopolítico. As políticas para a integração do território nacional corresponderam a uma 
ação rápida e combinada”.  

Modernas tecnologias espaciais foram desenvolvidas pelo poder estatal que se 
impôs no espaço nacional através de uma poderosa malha de controle técnico e político, 



tendo como instrumentos viabilizadores os programas e projetos governamentais. Ela se 
concretizou principalmente: a) na extensão de todos os tipos de redes – viária, urbana, 
de comunicação, de informação, institucional, bancária, etc.; b) na criação de novos 
territórios superpostos à divisão político administrativa vigente, geridos por instituições 
estatais, para as quais foram canalizados os investimentos (BECKER e EGLER, 2003). 

Nesse contexto, cabe lembrar o significado atribuído aos centros urbanos 
estruturados para funcionar como base de suporte às ações a serem desencadeadas pelos 
vários componentes das administrações nas escalas local, regional e/ou nacional, que 
aglutinavam as funções de fornecedores das infra-estruturas necessárias à execução das 
ações implementadas pelos programas e projetos, de controladores dos recursos 
financeiros, bem como do sistema de informação. As intervenções, todavia, não se 
restringiram aos espaços urbanos, ao contrário, tiveram seus raios de ações expandidos e 
ampliados nas áreas rurais, abrangendo, dessa forma, o território nacional como um 
todo. 

No contexto de implementação de estratégias governamentais, a regionalização 
do país ocorrida no final dos anos 60, com a criação das superintendências SUDAM, 
SUDECO e SUDESUL, seguindo o mesmo modelo da SUDENE, revelaram-se úteis 
aos propósitos governamentais, mesmo tendo recebido modificações nas suas estruturas 
para se adequarem às novas funções dentro da proposta que as colocava como 
administradoras dos programas de pólos de desenvolvimento regionais. 

Vale lembrar o âmbito da repercussão das políticas do setor público 
deslanchadas na Região Amazônica, através da SUDAM que tem como área de 
abrangência todas as unidades administrativas compreendidas a oeste do meridiano 44º 
denominando-as de Amazônia Legal, para efeito de planejamento governamental. Os 
municípios maranhenses pertencentes ao Arranjo Produtivo de Soja no Pólo Sul do 
Maranhão ficam compreendidos nessa área. 

Assim, no contexto da implantação das estratégias governamentais, através de 
pólos de crescimento econômico, a intervenção planejada na Amazônia, a partir da 
implantação do Plano de Integração Nacional – PIN, na primeira metade da década de 
1970, apresentou como resultado visível a construção de uma ampla malha viária, tendo 
na Transamazônica, ou BR 230, o eixo maior de dispersão de vias interligando estados e 
regiões. A rodovia Belém – Brasília foi considerada o elo de articulação entre a Região 
Amazônica e o Nordeste, viabilizando a interconexão entre rodovias novas, recuperadas 
e ramais. 

As medidas governamentais respaldavam-se em formas intervencionistas 
visando assegurar a ocupação da Amazônia, como por exemplo, o deslocamento de 
nordestinos trabalhadores na agricultura, para a região, como o destacado por Velho 
(1976): 

A migração do Nordeste para a Amazônia era o elo principal entre as 
regiões nessa abordagem. A imagem parecia ser que era lógico juntar 
uma região em que havia pouca terra disponível e um excedente 
populacional e outra em que havia abundância de terras e uma 
população rarefeita. 
Cem quilômetros de cada lado das estradas em construção seriam 
reservados para a pequena agricultura. A ocupação de posseiros dentro 
dessa faixa em todas as estradas da Amazônia (um total de mais de 2 
milhões de quilômetros quadrados) seria reconhecida e legalizada. O 
objetivo inicial seria a transferência de 100 mil famílias (portanto 
cerca de meio milhão de pessoas) em cinco anos. O INCRA começou 
a por em execução um esquema elaborado para a ocupação da rodovia 
Transamazônica, baseado nas agrovilas, agrópolis, e rurópolis. A 



Transamazônica foi o principal eixo escolhido para a colonização 
oficial e como tal veio a simbolizar uma nova era (VELHO, 1976, 
p.209). 

 
No estado do Maranhão a Transamazônica foi alcançada através da ligação 

com a Belém – Brasília, no município de Estreito, o qual faz limite com o estado do 
Tocantins hoje, e na época com o estado de Goiás, tendo o município de Tocantinópolis, 
na outra margem do rio Tocantins, que separa esses dois estados. 

Destaca-se que o fluxo inter-regional pela estrada, vindo diretamente do 
Nordeste, ainda era pouco maior que o anterior. A ligação Porto Franco – Grajaú 
completar-se-ia no início de 1972, e a nova estrada entre Carolina e Balsas também não 
estava concluída. O fluxo novo observável se devia a um remanejamento de pessoas 
ainda na própria região e suas imediações. É assim que se verifica o avanço na direção 
da Transamazônica de lavradores anteriormente estabelecidos próximos à Belém – 
Brasília. (VELHO, 1981) Foi na cidade de Imperatriz – MA. onde ocorreu maior 
mobilização na atividade migratória, dando grande impulso ao seu crescimento. 

Segundo análises realizadas sobre os reais efeitos das estratégias 
governamentais, visando a ocupação e desenvolvimento da região Amazônica, no 
entorno das estruturas viárias, não alcançaram os resultados previstos, como nos diz 
Tsuji (1993): 

 
A política de construção de estradas, bem como a de colonização em 
faixas de 10 km de suas margens, especialmente ao longo da Rodovia 
Transamazônica, houve uma ilusão da possibilidade de crescimento 
do interior do estado (do Maranhão). Entretanto os planos de 
colonização se mostraram absolutamente ineficazes pela não fixação 
das populações nesses eixos de penetração (TSUJI 1993, p. 59). 

 
Ainda sob a vigência do II PND foram criados pólos de desenvolvimento, 

objetivando a integração e desenvolvimento da Amazônia, os quais foram implantados a 
partir de estratégias de ocupação utilizando a forma de colonização extensiva através de 
grandes empresas. Dentro dessa filosofia, em 1974 foi lançado o programa 
POLAMAZÔNIA, com a função de operacionalizar a política oficial de colonização 
para a Amazônia Legal, “objetivando a criação de 15 pólos de desenvolvimento em 
áreas prioritárias especificamente destinadas à expansão das produções mineral, 
pecuária e agroindustrial” (COSTA, 1979, p. 62). 

Kohlhepp (2002), na sua análise sobre os graves problemas advindos da 
intervenção planejada na Amazônia, através das ações do Programa POLAMAZÔNIA 
denuncia pontos que se acredita serem importantes de mencionar: 

 
- Os pólos de desenvolvimento foram baseados em pontos focais 
setoriais separados como, extração de recursos minerais ou áreas de 
criação de gado com possível processo industrial. 
- Investidores de capital nacional e internacional foram atraídos por 
reduções consideráveis de taxas tributárias e por outros benefícios. 
Tornou-se vantajoso para bancos, companhias de seguro, 
mineradoras e empresas estatais, de transportes ou de construção de 
estradas investir na devastação da floresta tropical para introduzir 
grandes projetos de criação de gado, com subsídios oficiais, 
realizando a exploração das terras a preços baixos. 
- Em meados de 1980, os projetos oficiais de fazenda de criação de 
gado ocupavam quase que 9 milhões de hectares. De um total de 



350 mil km² de terra adquiridos pelas fazendas de gado, uma área 
florestal de cerca de 140 mil km² foi destruída (KOHLHEPP, 2002 
p. 40). 

 
Sendo um dos objetivos dos programas de desenvolvimento da Amazônia a 

exploração de recursos minerais, a partir da década de 1980 foi implementado o 
Programa Grande Carajás – PGC, que possuía como finalidade primeira a articulação 
dos projetos de mineração, metalurgia. Aparecia como uma das grandes finalidades 
desse programa analisar, acompanhar e conceder incentivos fiscais aos projetos na área 
de Carajás , na qual estão incluídos municípios do estado do Pará e do Maranhão, os 
municípios de São Luis e áreas do município de Imperatriz (hoje município de 
Açailândia).  

Fazendo parte desse programa, foram implantados em São Luis dois grandes 
projetos, o Projeto Ferro Carajás, executado pela Companhia Vale do Rio Doce, que 
possuía como segmento de atuação a extração de minério de ferro, na mina de Carajás, 
localizada na serra de Carajás – PA; e a construção da ferrovia Carajás e o porto Ponta 
da Madeira em São Luis – MA.  

A ferrovia Ferro Carajás construída com o objetivo iniciais de transportar o 
minério de ferro extraído da mina de Carajás até o porto de Ponta da Madeira em São 
Luis, com 892 km de extensão, e inaugurada em fevereiro de 1985, teve suas metas 
expandidas das que foram projetadas, inicialmente, como pode ser observado através 
das informações fornecidas pela revista Logística em Foco da CVRD (2005, p.8) 
destacando que “a ferrovia possibilitou a expansão econômica e o desenvolvimento de 
outras atividades ao oferecer escoamento seguro e confiável para diversos tipos de 
produção”, incluindo-se aí o transporte dos grãos de soja produzidos no sul do estado 
até São Luis, para serem exportados para o mercado internacional. 

O segundo grande empreendimento implantado no Maranhão integrante do 
Projeto Ferro Carajás, foi o porto Ponta da Madeira em São Luis. Segundo Introvini 
(2005) e FAPCEN (2004), sua localização geográfica o torna mais competitivo pela 
redução de fretes marítimos e pelo alto nível de eficiência com operações ininterruptas. 
Referido complexo portuário possui vantagens competitivas que o distinguem dos 
demais portos do país, como sejam: permite os maiores calados do Brasil, suporta 
navios graneleiros de até 420.000 TPM. As fontes referenciadas ainda destacam a 
redução de 1.500 milhas náuticas em comparação aos outros portos brasileiros, para 
cargas com destino à Europa e com rota pelo Canal do Panamá com destino à Ásia, 
além da proximidade do mercado Europeu, e as correntes marinhas favorecem a 
redução do custo do frete. 

Outra grande proposta localizada em território maranhense, desenvolvido pelo 
Programa Grande Carajás foi o Projeto Alumar, formado pelo consórcio entre a Alcoa 
do Brasil e a Billiton Metais integrante do grupo SHELL, o qual voltava-se para a 
produção de alumínio e alumina, “ambos foram instalados dentro da política de 
exportação, isto é, empreendimentos com grande escala de produção, tecnologia 
altamente desenvolvida e voltados ao mercado externo” (TSUJI, 1993, p. 62). Referidas 
características associadas a esses grandes projetos desencadearam problemas sócio-
econômicos decorrentes da forma como o capitalismo moderno foi inserido no estado. 

Criou-se grande contraste entre a comunidade ligada aos grandes projetos e a 
sociedade tradicional. A instalação desses projetos fez surgir problemas decorrentes da 
desapropriação das terras, dos cultivos e das habitações, as quais foram feitas em bases 
não condizentes com o real valor dos mesmos; fez alterações no meio ambiente que 
resultaram em dificuldades à sobrevivência para alguns segmentos da população e 



elevou o custo de vida para a população em geral, face à criação de expectativas de 
valorização de imóveis, bens e serviços. Em contrapartida, a ocupação de mão-de-obra 
local foi muito pequena devido aos requisitos impostos pela alta tecnologia utilizada 
(TSUJI, 1993) 

No contexto de implantação de eixos viários na década de 1980 pelo governo 
federal, também a Ferrovia Norte-Sul encontra-se aí inserida, com a finalidade de 
”promover a integração regional e o desenvolvimento sustentável do Brasil Central, 
interligando as regiões norte e nordeste ao sul e ao sudeste com 2.066 km de extensão, 
atravessando o cerrado brasileiro”. (BRASIL, 2004, p. 12). Essa linha ferroviária faz 
parte do eixo de conexão entre os municípios produtores de soja, estabelecendo ligação 
entre os municípios de Estreito e Açailândia que se conecta a partir daí com a Estrada de 
Ferro Carajás, com destino ao Porto de Ponta da Madeira. 

Assim, pela literatura consultada, observa-se que aquelas ações, direcionadas 
ao espaço maranhense, a partir das intervenções do governo federal na Amazônia, 
pouco repercutiram no sentido de um efetivo desenvolvimento sócio-econômico a nível 
estadual. Referidas políticas apresentaram resultados que excluíam, grande parte da 
população e privilegiavam segmentos restritos.  

 No que se refere à intervenção planejada do Estado no Nordeste, considera-se 
oportuno fazer menção, mesmo que de forma sucinta à atuação da SUDENE, apesar de 
sua criação ter sido anterior ao período aqui enfocado, considerando o seu significado 
no direcionamento da política do setor público na região. 

A presença do Estado na região Nordeste, que historicamente esteve atrelada a 
ações assistencialistas, voltadas para atenuar os problemas relacionados à estiagem 
prolongada, e que de concreto servia para um maior fortalecimento do poder das 
oligarquias rurais regionais, teve na criação da SUDENE em 1959 o marco inicial da 
sua atuação de forma planejada. 

Portanto, as políticas públicas voltadas propriamente para o Nordeste, 
implementadas através da SUDENE, não chegam a atingir os objetivos propostos, em 
virtude dos graves problemas de concepção e posterior execução das suas estratégias.  

No estado do Maranhão a ação da SUDENE caracterizou-se pela frágil 
interferência no que diz respeito à dotação de bases industriais através de estímulos 
como o mecanismo 34/18 apoiado em incentivos fiscais para investir em projetos 
considerados significativos para a economia do estado. “Os investimentos orientaram-se 
para a pecuária bovina e agricultura, principalmente da exploração do arroz e côco 
babaçu” (IPEI, 1978, p.52).  

É conveniente destacar que, quando se analisa os dados emitidos pela mesma 
fonte, sobre o número de projetos aprovados pela SUDENE, no período de 1970 a 1977, 
dos quais 48 eram agropecuários e 8 industriais, depreende-se que essa quantidade 
revela-se irrisória para um estado com as dimensões territoriais como o Maranhão, que 
tem na agropecuária sua principal atividade econômica.  

Convém assinalar que essas políticas governamentais voltadas para o 
desenvolvimento econômico da região não atingiram os propósitos inerentes aos 
interesses e necessidades da mesma, uma vez que o público-alvo atingido eram as 
oligarquias agrárias, contribuindo dessa forma para a manutenção do “status quo” na 
região e eliminando as classes populares e/ou dos trabalhadores rurais, destes 
programas, as quais só foram contempladas nos programas sociais de cunho 
assistencialista, permanecendo as fortes desigualdades regionais. Como assinala Gomes, 
“na prática a industrialização (através da SUDENE), novamente, acelerou a 
concentração e a centralização dos capitais e da propriedade fundiária, agravando ainda 
mais os problemas sociais”. (GOMES, 1996, p.45). 



Ainda no contexto das intervenções governamentais, a década de 1970 foi 
marcada pela criação de políticas voltadas para o setor agrícola do Nordeste, através do 
Programa de Desenvolvimento Rural Integrado – PDRI, destacando-se os programas 
POLONORDESTE, Projeto Sertanejo, POLONOROESTE, entre outros, sendo que 
esses possuíam maiores implicações dentro da área de estudo, os quais integravam as 
propostas agrícolas do II PND. 

O Programa de Desenvolvimento de Áreas Integradas do Nordeste – 
POLONORDESTE, implementado a partir de 1975, a partir de quando tem sido objeto 
de inúmeros estudos como o de Gomes (1996), que destaca: 

  
Refletindo o caráter conflitante da sociedade e do Estado e o caráter 
concentrador do modo de produção capitalista, o polonordeste, mesmo 
mostrando explicitamente valorizar os pequenos produtores, 
possibilitou, através da construção de infra-estrutura, que os grandes 
proprietários fossem os reais beneficiários do Programa. (GOMES, 
1996, p.48). 
 

O autor acrescenta que, ao mesmo tempo em que a pequena produção era o 
alvo oficial – e o aspecto mais explorado politicamente – do Programa, 33% dos 
recursos tinham sido destinados à construção de estradas e para a eletrificação, deixando 
claramente evidenciado o seu público alvo. 

Gomes (1996) apresenta algumas contradições do Programa, observadas por 
Chaloult, como: a) – ao mesmo tempo em que o Programa visava formalmente facilitar 
o acesso à terra, a sua implantação tornava estes objetivos ainda mais difíceis de serem 
atingidos, pois as infra-estruturas valorizavam as terras, tornando sua aquisição mais 
cara, o que expulsava o público-meta para os centros urbanos; b) – devido ao montante 
de produção e a não transformação das estruturas de comercialização tradicional, eram 
os grandes proprietários e comerciantes que se beneficiaram com as melhorias nas 
estradas. 

O Programa de Desenvolvimento da Região Nordeste – Projeto Nordeste 
constituiu-se na nova política de desenvolvimento rural direcionada para o Nordeste, 
que substituiu o POLONORDESTE. Sua criação e execução (de 1985 a 2000) foram 
marcadas por sérias contradições, por ser um mecanismo que na sua concepção previa 
estratégias que durante sua implementação seriam descaracterizadas.  

Em termos dos objetivos a serem alcançados, o Projeto Nordeste propunha-se, 
como o POLONORDESTE, seu antecessor, a melhorar a qualidade de vida do pequeno 
produtor rural tendo como meta beneficiar dois milhões de famílias num período de 
quinze anos. Apresentava, porém, alguns aspectos inovadores que são destacados por 
Carvalho (1986), citado por Gomes (1996, p. 50) como: a) a definição de um projeto 
geral concentrado na erradicação da pobreza absoluta na região; b) uma inversão na 
ordem das linhas de intervenção modernizadora, isto é, a política agrária (reestruturação 
fundiária) antecedendo as políticas agrícolas; c) abrangência em todo Nordeste rural 
destas intervenções estatais e não só nos pólos de desenvolvimento selecionados a partir 
de critérios econômicos (como foi o POLONORDESTE); d) que o público-meta da 
ação modernizadora conservadora do Programa seria essencialmente o pequeno 
produtor rural; e) estimular a participação, mobilização e organização dos beneficiários 
e as formas de propriedade alternativa: comunitária ou empresas multifamiliares.  

Um aspecto importante a ser lembrado no contexto da implementação dos 
“novos” mecanismos de intervenção do Estado, naquele momento, refere-se ao fato do 
Projeto Nordeste ser constituído de seis grandes programas: Desenvolvimento de 
Negócios Não Agrícolas, Educação, Saúde, Irrigação, sendo o Programa de Apoio ao 



Pequeno Produtor Rural – PAPP, o mais importante, dada a abrangência das suas ações 
voltadas para o pequeno produtor rural, com ênfase nas questões fundiárias, acesso ao 
crédito, à tecnologia, aos mercados; organização e desenvolvimento comunitário, entre 
outras. 

O Programa de Desenvolvimento do Sistema Fundiário Nacional – PDSFN, 
constituía um componente fundiário do PAPP, voltado para a solução dos problemas do 
pequeno produtor, devido à grande  concentração fundiária e, por isso, visava a sua 
regularização e titulação, bem como a redistribuição de terras para 700.000 
beneficiários, dando acesso à terra a 129.500 famílias. Entretanto, depois de três anos de 
execução, a identificação cadastral atingiu apenas 17% da meta, que era de 31.500.900 
ha; as ocupações de diversos tipos atingiam a cerca de 115.000 famílias, quando 
estavam previstas 700.000 (GOMES 1996).  

Delgado (2001) analisa a pertinência da relação que deve existir entre as 
políticas agrícolas e agrárias, lembrando que a política agrícola traz, necessariamente, 
implícita uma política agrária determinada. 

 
Mesmo quando inexiste uma política agrária explícita, os objetivos e 
os instrumentos utilizados pela política agrícola influenciam 
decisivamente a estrutura fundiária. Um exemplo desse fenômeno é o 
que ocorreu na década de 1970, quando a política agrícola da 
modernização conservadora levou a um aumento da concentração da 
posse e da propriedade da terra no meio rural (DELGADO, 2001, p. 
24). 
 

Relativo às políticas de desenvolvimento rural, o autor nos diz que as mesmas 
representam, em princípio, tentativas de integração da política agrícola e da política 
agrária, procurando levar em conta a especificidade dos segmentos empobrecidos e não 
integrados do campesinato e a necessidade de desenvolver políticas que atendam às suas 
particularidades. A execução dessas políticas enfrentará sempre inúmeras dificuldades, 
principalmente no Brasil, onde a população é majoritariamente urbana, e a agricultura é 
complexa e articulada aos interesses agroindustriais, e em que o dinamismo da 
economia e a criação de novos empregos se encontram articulados ao comportamento 
da indústria, os pequenos produtores pobres rurais não têm alcançado condições 
políticas para influenciar decisivamente os rumos da política econômica e social do 
país. Delgado conclui destacando que, na verdade, “os pequenos produtores são os 
principais excluídos dessas políticas, de modo que sua luta é, antes de mais nada, pela 
conquista da condição de cidadãos, com mínimos direitos políticos, econômicos e 
sociais” (DELGADO, 2001,  p. 27). 

Cabe no presente contexto de reflexão sobre as débeis conquistas de direitos, 
pelos trabalhadores rurais, lembrar que é no período aqui enfocado que ocorre a 
aprovação do Estatuto dos Trabalhadores Rurais (1963). Esse documento que, em tese, 
deveria assegurar conquistas em todos os sentidos, àqueles trabalhadores historicamente 
marginalizados, na verdade, funcionou também como instrumento de imposição de 
medidas político-sociais junto àquele segmento. 

Martins (1986) aponta interessantes pontos analíticos sobre essa questão, 
dizendo que o Estado encontrou formas de atenuar a força política que nascia no campo, 
através da divisão dos movimentos sociais no campo, separando-os em questões 
trabalhistas e questões agrárias. Através do Estatuto do Trabalhador Rural, estendeu os 
direitos trabalhistas no campo e enfraqueceu a luta pela reforma agrária. Abriu espaço 
para a criação dos sindicatos, que concretamente concorreriam para o esvaziamento das 



Ligas Camponesas. Dessa forma, a proposta de reforma agrária radical passava à 
proposta de reforma agrária por etapas. 

O surgimento da legislação trabalhista que contemplava o trabalhador do 
campo está associado a uma ampla expulsão de trabalhadores residentes e sua 
transformação em trabalhadores assalariados temporários, ficando dessa forma, 
atenuada a pressão popular sobre a propriedade da terra, e os trabalhadores divididos 
entre a luta pelos direitos e a luta pela terra, alguns nos sindicatos, outros nas ligas 
camponesas. (MARTINS, 1986) 

Dessa forma, as políticas públicas implementadas através dos grandes 
programas regionais, no período aqui analisado, vão encontrar a classe dos 
trabalhadores rurais desarticulada, portanto, enfraquecida politicamente refletindo-se, 
principalmente através da desmobilização dos sindicatos rurais, o que irá de certa forma, 
facilitar a implantação de ações que resultarão no fortalecimento e manutenção das 
forças políticas das oligarquias agrárias regionais.  

Nesse sentido, o amplo universo abrangido pelas políticas públicas na região 
nordeste e, numa menor escala, no Maranhão, remetem à reflexão sobre os mecanismos 
acionados pelo Estado no sentido de expandir a fronteira econômica das áreas ainda 
consideradas periféricas ao capital, dotando-as de condições mínimas necessárias às 
suas inserções no espaço global. 

Nesse contexto, os instrumentos de planejamento das várias esferas do governo 
se configuram como peças importantes no fomento de ações e, conseqüentemente, na 
aplicação de recursos financeiros a serem investidos na re/estruturação dos espaços que 
receberão referidos incentivos. Becker (1988, p. 68) denomina essa dotação infra-
estrutural de “implementação de redes de integração espacial” à ação do Estado na 
implementação de mecanismos voltados para a expansão da fronteira do capital. 
Destaca a autora que é através da extensão de redes de todos os tipos como viárias, de 
telecomunicações, de energia, urbana e outras que o Estado lança as bases para a 
produção do espaço global. 

Silva (2003) acrescenta que o desenvolvimento do capitalismo implica num 
contínuo processo de abertura de fronteira, realizado através da integração de um 
sistema espacial de trocas de mercadorias, informação, crédito e mobilidade do trabalho, 
significando que de um lado a fronteira demanda uma rede de fluxos imateriais na 
forma de fluxos de capital e de fluxos materiais como mercadorias, mão-de-obra, etc. e, 
de outro lado, uma integração físico-territorial através do sistema de transportes e 
comunicações, produção, comercialização, industrialização e consumo.  

O desenvolvimento do capitalismo continua Silva, na forma de abertura de 
fronteira, tende a libertar o capital de qualquer laço inerente ao espaço absoluto. Essa 
emancipação, entretanto, é parcial, considerando-se que o capital necessita do espaço 
enquanto meio de produção. Essa é uma das razões do processo de produção sócio-
espacial nas áreas de fronteira agrícola do cerrado brasileiro nas últimas décadas. 
(SILVA, 2003) 

No que refere às implicações sócio-espaciais decorrentes da expansão da 
fronteira capitalista, Silva (2003) faz um destaque sobre as questões relacionadas à 
apropriação da terra nessas áreas, dizendo que a fronteira é expressão das contradições 
sócio-espaciais do capital em áreas sob conflitos fundiários das mais diversas ordens de 
grandeza. Apesar da resistência de grupos sociais marginalizados e excluídos pelo 
avanço do capital, a fronteira agrícola capitalista tem confirmado seu avanço sobre a 
periferia nacional nas últimas décadas. 

Nesse sentido, sobre o usual conflituoso processo de integração sócio – 
econômico e cultural entre os grupos sociais tradicionais das áreas ocupadas pelos 



grandes proprietários que se instalam nas áreas de fronteiras, a exemplo do ocorrente no 
sul maranhense, Martins (1996) nos diz que:  

 
O encontro de relações sociais, mentalidades, orientações 
historicamente descompassadas, introduz a mediação das relações 
mais desenvolvidas e poderosas na definição do sentido das relações 
mais “atrasadas” e frágeis ou melhor das relações diferentes, com 
outras datas e outros tempos históricos. A mediação das relações mais 
desenvolvidas faz com que a diferença apareça como atraso. As 
relações mais avançadas, mais caracteristicamente capitalistas, por 
exemplo, não corroem nem destroem, necessariamente as relações que 
carregam consigo a legitimidade de outras épocas. Portanto, nesses 
casos, a diferença não tem sentido como passado, mas como 
contradição e nela como um dos componentes do possível, o possível 
histórico de uma sociedade diversificada, que ganha uma unidade na 
coexistência das diferenças sociais e étnicas (MARTINS, 1996, p. 45 
grifo do autor). 

 
Convém ressaltar que o aspecto destacado pelo autor, caracterizado quase 

sempre como de “superioridade” dos grupos sociais capitalistas, frente à sociedade 
tradicional, nos ambiente de fronteira agrícola, remete à identificação de situações 
análogas observadas na área de estudo, relativo a posturas sócio-culturais dos novos 
agentes do capital, no que diz respeito à população local.  

Pelas análises aqui empreendidas sobre as repercussões dos mecanismos de 
intervenção do Estado no Nordeste, e de forma particularizada no Maranhão, a partir da 
década de 1970, tem-se a considerar que as modificações introduzidas a partir das 
políticas setoriais, principalmente das agrícolas, tinham como fundamento maior a 
diminuição das desigualdades sócio-econômicas do Nordeste e, por conseguinte a do 
estado do Maranhão. Todavia, referidas intervenções não cumpriram (plenamente) suas 
funções e, na maioria dos casos, ao contrário, contribuíram para um maior nível de 
acumulação de capital e da concentração da propriedade fundiária dos grandes e médios 
produtores, ao invés de garantir formas que levassem ao desenvolvimento do meio 
rural. 

Após a apresentação do quadro analítico decorrente dos fatos políticos, 
econômicos e sociais, num contexto mais amplo, e do sul maranhense, envolvendo sua 
história recente com destaque para os fatos considerados relevantes, cabe verificar de 
forma específica, os mecanismos de introdução da commodity soja no universo 
pesquisado. 

 
 

Repercussões das políticas públicas no espaço sul maranhense 
 
Através da análise dos documentos produzidos pela administração pública 

estadual ficou evidenciado que, a partir da década de 1970, o governo já realizava 
empreendimentos no sentido de inserir o cultivo da soja, especificamente, no território 
maranhense, autorizando em 1971 a realização dos primeiros estudos experimentais 
com soja, os quais se estenderam até 1974, abrangendo várias regiões do estado. 

Em 1978 a Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Maranhão - 
EMAPA, sob a coordenação do Centro Nacional de Pesquisa de Soja - 
CNPSo/EMBRAPA ampliou e iniciou um programa de pesquisa com soja cuja 
finalidade era verificar, a nível de campo, a adaptabilidade da cultura em algumas 



regiões do estado, sendo selecionados os municípios de Bacabal, Balsas e Brejo, 
localizados em Mesorregiões distintas. 

Reafirmando a forte atuação do estado no seu redirecionamento econômico, no 
início da década de 1980 foi delegada competência ao Sistema Estadual de Agricultura 
e Abastecimento, órgão vinculado institucionalmente à Secretaria de Agricultura, para a 
montagem de um documento: “Subsídios para um Programa de Expansão da Cultura da 
Soja no Estado do Maranhão”, o qual tinha como objetivo “fortalecer a economia 
agrícola estadual através da expansão da cultura da soja suplementar a oferta de matéria 
prima ao parque industrial de oleaginosas e abrir novos espaços à exportação da 
economia estadual, com vistas ao mercado regional“ (MARANHÃO, 1983 p.7).  

Referido documento apresentava como argumentação primeira, para a 
expansão da produção da soja no estado, o baixo desempenho da economia maranhense 
que se assentava, predominantemente, no setor agropecuário, voltado para a rizicultura e 
para a atividade extrativa do babaçu, apresentando este naquele momento, taxas 
decrescentes na oferta de amêndoas para a indústria de oleaginosa, como conseqüência 
da crescente devastação dessas palmeiras. Essa expressiva redução vai comprometer a 
atividade econômica do estado, que possuía como elemento de sustentação o babaçu, 
gerando, dessa forma, o comprometimento da produção industrial de oleaginosas. 
Também a acentuada escassez de chuva na região nordeste nesse período provocou 
grandes prejuízos aos produtores de arroz de todo o estado, os quais eram praticantes da 
monocultura desse cereal, incluindo-se aqueles estabelecidos no sul do estado. 

Essas situações, segundo o documento, atingiram sobremaneira o desempenho 
econômico do estado como um todo, por ter a agricultura um elevado caráter de 
subsistência das culturas exploradas, "onde o arroz representa mais de 50% da área 
cultivada e 60% da receita do setor agropecuário" (MARANHÃO, 1983 p.16). 
Agudizava-se, dessa forma, a problemática vivenciada pelo setor de indústria de óleo de 
babaçu, em função da geração de alta taxa de ociosidade (60%), o que levou algumas 
indústrias a adaptarem suas unidades ao beneficiamento de soja, que era importada de 
estados da região sul do país, apesar do alto custo do frete, dada a excessiva distância. 

Portanto, o interesse inicial dos governantes pela soja prendia-se à substituição 
do babaçu por essa leguminosa, como forma de evitar a falência do setor de oleaginosas, 
pela falta de amêndoas daquela palmácea para a indústria. A soja, utilizada como 
matéria prima suplementar do babaçu, veio dessa forma atender à demanda do parque 
industrial interno ocioso.  

No que se relaciona às motivações dos produtores do sul do Maranhão para 
uma saída frente à problemática, visando minimizar a ocorrência das perdas que se 
avolumavam, e encorajados pelos resultados obtidos com o cultivo da soja no sul do 
país, uma parcela de produtores do sul maranhense iniciou, de forma experimental, o 
cultivo daquela leguminosa, associado à plantação do arroz obtendo excelentes 
resultados quando comparados com o desempenho da cultura do arroz, por necessitar de 
água em abundância, enquanto que a soja possuía boa resistência ao baixo nível 
pluviométrico. 

As informações existentes na literatura sobre a “descoberta” de Balsas pelos 
sojicultores apontam como marco temporal a chegada de gaúchos – denominação ampla 
abrangendo, de forma não diferenciada as pessoas originadas dos estados das regiões sul 
e sudeste-pioneiros como o agricultor holandês Leonardus Josephus Philipsen, 
originário de Não-Me-Toque - RS em 1976, o qual iniciou a produção comercial da soja 
naquela área, em 32 ha sem ter, todavia, retorno financeiro, devido à insuficiência 



tecnológica específica, acentuadamente de cultivares (espécies) adaptadas ao bioma 
cerrado. 

Essa experiência vai marcar uma fase importante no desenvolvimento da 
produção agrícola daquela área, na medida em que o produtor em alusão liderou os 
produtores já instalados na área para reivindicar, junto às instituições governamentais a 
realização de pesquisas na área, o que provocou o deslocamento e posterior fixação no 
local de pesquisadores do CNPSo, que resultou na criação de uma unidade de pesquisa 
em Balsas em 1987, bem como a instalação dos serviços e infra-estruturas iniciais 
necessárias para alcançar, mais tarde, o estágio em que o Arranjo Produtivo se encontra. 

No que diz respeito à resposta emitida pelos investidores, quanto às condições 
oferecidas pelo governo, para que se instalassem no sul do estado, Andrade (1984 p.86) 
salienta que “os gaúchos chegaram a Balsas a partir de 1974, implantando projetos 
agropecuários com ênfase na agricultura. Tiveram sua vinda articulada pelo próprio 
governo do estado e pela prefeitura local, cujo prefeito foi ao Rio Grande do Sul 
especialmente para esse fim”. 

A partir de então, desencadeia-se um processo de instalação de grandes 
produtores de soja naquela região do estado, oriundos, acentuadamente, da região sul e 
sudeste do país, os quais levavam consigo experiência na grande agricultura, tecnologia 
e capital. 

Quanto à estruturação da área propriamente para a realização do negócio da 
soja, deu-se através da implantação do Corredor de Exportação Norte, criado pelo 
Governo Federal em 1990, abrangendo municípios com potencial para a produção de 
grãos dos estados do Maranhão, com onze municípios, inclusive todos os que compõem 
o Arranjo Produtivo de soja no Pólo Sul do Maranhão; Piauí com quatro municípios e 
Tocantins com cinco. O governo, portanto, montou e implementou uma grande estrutura 
financeira em termos de financiamento de recursos necessários ao bom êxito daquele 
negócio emergente, através da estrutura viabilizada pelo Programa Corredor de 
Exportação Norte.  

Ressalta-se que a construção da ferrovia Norte-Sul, pela VALEC, através de 
concessão publicado em 1987, que concedia a esta o direito de construir dois ramais 
ferroviários, o Norte com traçado partindo da região de Colinas do Tocantins (TO) indo 
até a estrada de ferro Carajás, em Açailândia – MA e o ramal Sul partindo de Porangatu 
(GO) que se interligaria no sistema ferroviário em Senador Canedo (GO), também fazia 
parte da estrutura logística de transportes prevista para aquela área (MARANHÃO DO 
SUL, 2004). 

No que concerne às questões fundiárias da área em análise, convém ressaltar 
que nos dados do Censo de 1975 e de 1985 são observados comportamentos similares, 
como seja, a tendência acentuada de concentração das terras em poder dos grandes e 
muito grandes proprietários, pois dos 2.188.218 ha utilizados, somente 890.984 ha 
encontram-se com os pequenos e médios produtores. Também com o número de 
estabelecimentos acontece em 1985, o observado no ano de 1975, como seja a redução 
destes à medida que a quantidade de terras se amplia dentro desse segmento. 

Assim, fica evidenciada a tendência inconteste de concentração das terras pelos 
pequenos grupos de grandes e muito grandes proprietários que dominam o processo 
produtivo, enquanto os pequenos e médios produtores, apesar de apresentarem um 
número altamente significativo de estabelecimentos (14.511), em relação à quantidade 
daqueles segmentos (439), detêm uma quantidade ínfima de terras. 



Sobre a maior concentração da propriedade da terra que teve como uma das 
conseqüências a transformação das relações de trabalho e de produção, Oliveira (2002, 
p.52) diz que o “conjunto de contradições que marca o processo de desenvolvimento 
capitalista revela que o processo pelo qual o capitalismo se expande no país passa 
necessariamente pelo domínio do trabalho assalariado nas grandes e médias 
propriedades e pelo predomínio do trabalho familiar, nas pequenas unidades de 
produção”. 

Referente ao número de estabelecimentos, quando se compara a quantidade 
detida pelos proprietários com os outros segmentos, tem-se o somatório de 8.821 
estabelecimentos para os pequenos produtores rurais (arrendatário, parceiros e 
ocupantes), enquanto que os proprietários possuem 4.929 estabelecimentos, apesar das 
grandes extensões de terras detidas por estes.  

Tais alterações constatadas no uso e posse da terra nesse período devem ser 
associadas à intensa movimentação de instalação dos agentes do capital, e que se refletia 
no dinamismo de compra, venda e arrendamento de terras, gerando conflitos com os 
antigos ocupantes. A maior extensão de área incorporada pelos proprietários confirma, 
mais uma vez, a orientação da concentração de terras com a classe dos grandes 
produtores agrícolas. Tal situação do sul maranhense aplica-se ao que Graziano da Silva 
(1982, p.48) diz quando analisa a situação da agricultura moderna brasileira: “a 
estrutura agrária, ou seja, a maneira como a terra está distribuída, torna-se o pano de 
fundo sobre o qual se desenrola o processo de desenvolvimento capitalista no campo”. 

 
Considerações Finais 

A situação referente à estruturação do espaço sul maranhense objetivando a 
expansão da fronteira do capital, bem como a situação dos pequenos trabalhadores 
rurais aqui analisada, ilustra de forma inequívoca as transformações econômicas e 
sócio-espaciais no campo brasileiro, e de forma particular no sul maranhense, 
processadas a partir da inserção daquele espaço nos mecanismos de reprodução do 
capital em escala nacional e global, articulada através da intervenção do Estado. 

Também foi importante conhecer a manifestação de contrastes econômicos e 
sócio-espaciais entre as populações tradicionais locais e os agentes das novas formas 
produtivas que se estabeleciam que, por sua vez, contribuíram para determinar a 
reestruturação daquele espaço. Nesse particular, é importante ressaltar que apesar da 
reconhecida força aglutinadora do capital, nessas situações de expansão das suas 
fronteiras em áreas ainda periféricas, onde se enquadra o sul maranhense, a resistência 
de grupos sociais preexistentes, quanto às questões fundiárias, teve como resultado 
visível concessões de ambas as partes. Referido comportamento viria emprestar uma 
característica de “moderado” ao momento de maior tensão entre as partes, como seja a 
instalação dos novos produtores na área. 

Considera-se que o gradativo ordenamento regional promovido pelo Estado, a 
partir da década de 1970 no sentido de inserir o nordeste e mais tarde o sul do 
Maranhão, no âmbito das redes de integração espacial, através da disponibilidade de 
aspectos infra-estruturais, tenha se constituído em um dos principais viabilizadores da 
expansão territorial do grande capital, naquela direção, determinando assim a inserção 
daquele espaço produtivo na economia nacional e global, através da expansão da 



fronteira agrícola capitalista que, por sua vez, gerou contradições/conflitos sócio-
espaciais.  

Nessa concepção, programas e projetos foram implementados, alardeando o 
propósito de trazer o desenvolvimento sócio-econômico para a área, através da inclusão 
econômica e social das populações, acentuadamente, rurais. Referidas ações não 
obtiveram sucesso, por várias razões, permanecendo o visível estado de pobreza 
ostentado por esse segmento. Na verdade, os grandes problemas enfrentados pelos 
pequenos produtores rurais - como falta de acesso à propriedade da terra, baixa 
produtividade agrícola, dentre outros – que redundaram na não elevação da sua 
qualidade de vida, deixaram de ser solucionados, na medida em que as desigualdades 
regionais se acentuaram.  
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