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RESUMO 

 

 

Analisar a conflituosidade e a organização camponesa no sul do Maranhão, especialmente no 

município de Balsas, a partir da expansão da moderna agricultura da soja, e das suas redes de 

interação dentro dos espaços reproduzidos por esta atividade e assim refletir sobre o conflito 

existente entre formas diferentes de se organizar o espaço nas regiões de fronteira. A 

incorporação de áreas de Cerrado, principalmente, depois das décadas de 1970 e 1980 é parte 

do processo de internacionalização da economia brasileira, negando outras formas produtivas 

e se sobrepondo a estas. O conflito reside na territorialização de determinados grupos em 

detrimento de outros que se desterritorializam na região de expansão do agronegócio da soja. 

A resistência se dá de duas maneiras que podem ser distintas na sua forma teórica, mas que se 

complementam na prática, o que denominamos de conflito direto e conflito velado ou 

silencioso. O aparecimento de entidades que dão apoio jurídico e na produção dos 

camponeses, bem como a Associação Camponesa (ACA), Sindicato de Trabalhadores e 

Trabalhadoras Rurais (STTR) e Comissão Pastoral da Terra (CPT) são indicativos das 

variadas formas de luta na região. O espaço nessa região será o produto dialético do conflito 

existente entre formas diferenciadas de organizar o território. Para a construção do produto 

desta pesquisa foram necessárias idas a campo, no município de Balsas, com realização de 

entrevistas, e coleta de materiais diversos, que vão desde relatórios até informativos. Além de 

coleta de dados e materiais feitos em órgãos como o IBGE, INCRA, ITERMA, Secretarias 

municipais e estaduais dentre outros, além de entidades diversas como a Sociedade 

Maranhense de Direitos Humanos e Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que 

foram feitas no transcorrer de dois anos. 

 

Palavras-Chave: Conflito. Camponês. Agronegócio. Soja. Balsas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RÉSUMÉ 

 

Analyser les chamailleries et l’organisation paysanne dans le sud du Maranhão, notademment 

dans la ville de Balsas. A partir de l'expansion de la moderne agriculture du soja, et de leurs 

réseaux d'interaction dans les espaces reproduits par cette activité et ainsi réfléchir sur les 

conflits existant entre différentes manières de s'organiser l'espace dans les régions de 

frontière. L'incorporation des aires du Cerrado, principalement, après les décades de 1970 et 

1980 est part du procès de l'internationalisation de l’économie brésilienne, niant d'autres 

formes productives et se surposant à ces. Le conflit réside dans la territorialisation de certains 

groupes au détriment d'autres qui se déterritorialisent dans la région de l'expansion de l'agro-

industrie du soja. La resistance se produit de deux manières qui peuvent être différents dans sa 

forme théorique, mais qui se complètent dans la pratique, ce que nous appelons conflit direct 

et conflit voilée ou silencieuse. L'apparition d'entités qui donnent soutien juridique et dans la 

production des paysans, comme l’Associação Camponesa  (ACA), le Sindicato de 

Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR) et la Comissão Pastoral da Terra (CPT) sont 

indicatives des formes variées de lutte dans la région. L'espace dans cette région sera le 

produit dialectique du conflit existant entre différentes manières d'organiser le territoire. Pour 

la constrution du produit de cette recherche ont été nécessaires excursions au champ dans la 

ville de Balsas, avec réalisations des interviews, et recueille des matériaux divers, allant des 

rapports jusqu'aux  matériaux d’information. Au-delà de recueillir des informations et 

matériels faites dans les entités comme  l'IBGE, l'INCRA, ITERMA, Départements 

Municipaux et d'État entre autres, au-delà de entités divers comme la Sociedade Maranhense 

de Direitos Humanos et le Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) qui ont été 

faites au cours de deux ans. 

Mots-clés: Le Conflit. Le Paysan. L’Agro-industrie. Du Soja. Balsas.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

“Todo o estado de alma é uma paisagem. Isto é, todo o estado de alma é não 
só responsável por uma paisagem, mas verdadeiramente uma paisagem.” 

Fernando Pessoa. (Nota Preliminar/Cancioneiro/Obras Escolhidas). 
 

Esta pesquisa teve como ponto de partida os questionamentos gerados durante a 

conclusão da monografia do curso de graduação em Geografia da Universidade Federal do 

Maranhão (UFMA). Nela tratamos, especificamente, da organização da Associação em Áreas 

de Assentamento no Estado do Maranhão (ASSEMA) na micro-região do Médio-Mearim e 

sua atuação no povoado de Ludovico, no município de Lago do Junco. O trabalho 

monográfico se colocou paralelo à atuação como educador no Programa Nacional de 

Educação na Reforma Agrária (PRONERA), espaço este que possibilitou conhecermos vários 

assentamentos no Estado do Maranhão e, assim, entrarmos em contato com realidades 

camponesas distintas, que vão, desde áreas de fronteira agrícola antiga, até regiões de intensos 

conflitos entre a agricultura tradicional camponesa e a moderna agricultura. 

A investigação realizada para a monografia do curso, juntamente com os trabalhos 

do I e II Projeto de Formação de Educadores e Educadoras em Áreas de Reforma Agrária do 

PRONERA, realizados de 2004 a 2007, suscitaram questionamentos a respeito da realidade 

camponesa, de sua organização e das implicações do avanço da monocultura da soja. 

Assim, este trabalho tem como objetivo analisar a conflituosidade e a organização 

camponesa no sul do Maranhão, no município de Balsas, a partir da resistência, dos avanços e 

permanências gerados em decorrência da expansão da agricultura da soja, que representa 

atualmente a fronteira da moderna agricultura, incorporando as regiões ‘novas’ do país, como 

o Cerrado e a Amazônia brasileira. 

A questão central desta pesquisa é responder como se dá a organização 

camponesa frente a inúmeras necessidades, desde a própria subsistência e reprodução como 

sujeitos históricos, até a um contexto de expropriação dos seus meios de produção, efetivada 

por uma dinâmica de expansão/desenvolvimento capitalista no espaço agrário. 

O arranjo espacial, como organização do espaço a partir de uma classe e de sua 

relação com a produção do espaço, passa a não ser um padrão espacial como propunha a 

nova geografia. Assim, o espaço, na fronteira do agronegócio da soja, é organizado segundo 

as várias classes que se inserem lá, inclusive as classes protagonistas do avanço da cultura da 

soja e, de forma contrária, o campesinato que resiste de maneiras diversas a essa investida do 
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capitalismo internacional em acumular terras em Balsas. Como afirma Roberto Lobato Corrêa 

(1986, p. 53): 

 
Como materialidade, a organização espacial é uma dimensão da totalidade 
social construída pelo homem ao fazer a sua própria história. Ela é, no 
processo de transformação da sociedade, modificada ou congelada e, por sua 
vez, também modifica e congela. A organização espacial é a própria 
sociedade espacializada. (CORRÊA, 1986, p. 53). 
 

A organização espacial, dessa forma, não é somente reflexo da sociedade, mas 

também passa a ser condição, já que é nela que os grupos sociais se reproduzem. Passa a 

apresentar assim características do grupo que a (re) cria. Nessa perspectiva, há um conjunto 

de inter-relações possíveis entre a organização espacial e as classes sociais. Uma dessas é o 

conflito que se instaura pelo domínio do espaço, na territorialização e desterritorialização de 

grupos sociais distintos. 

O que Rui Moreira (2007) diz ser o arranjo espacial podemos também tratar aqui 

como a organização espacial e, assim, dispor que a hegemonia1 de determinada classe gera 

arranjos espaciais e ordenamentos territoriais próprios para cada espaço que o capital se 

apropria, sendo que no caso da expansão da agricultura da soja, esses espaços são entendidos 

pela percepção da resistência camponesa à expansão do capital nessas regiões. 

Inicialmente, iremos tomar alguns pontos centrais que permeiam esta pesquisa, 

como: o campesinato, a fronteira, o espaço no modo de produção capitalista e as 

territorialidades produzidas nas regiões de fronteira. Essa discussão inicial é mais na sua 

forma conceitual/metodológica do que propriamente para elucidar ou chegar a conclusões. 

Assim, tal discussão se dará de maneira preliminar, além de alertarmos que o que se tentou 

fazer aqui não foi separar cada elemento indistintamente, pois todos fazem parte de uma 

mesma realidade concreta, mas sim, tentamos tornar didática a exploração do fenômeno que 

ora estamos analisando. Então, no texto corrente, será constante a inter-relação que se fará 

entre esses vários elementos. 

 

 

 

 

                                                 
1 “[..] o conceito de hegemonia exprime a dominação particular de uma das classes ou frações dominantes em 
relação às outras classes ou frações dominantes de uma formação social capitalista.” (POULANTZAS, 1977, p. 
137). 



 16 

1.1 Considerações conceituais e metodológicas da organização camponesa e da expansão 

da moderna agricultura 

 

 

“O meu nome é Severino, 
Não tenho outro de pia. 

Como há muitos Severinos, que é santo de romaria, 
Deram de me chamar 
Severino de Maria.” 

João Cabral de Melo Neto. (O retirante explica ao leitor quem é e a que 
vai/Morte e Vida Severina). 

 

O conceito vem, eminentemente, da realidade concreta que o gera em seus 

aspectos, dessa forma, tratar deles aqui é trazer a tona um pouco do objeto que nos defronta. 

Dessa forma, elencar elementos dos problemas para explicá-los com respeito aos referenciais 

teóricos que nos cercam, mas partindo da realidade a qual nos referimos, é a forma mais 

simples, porém não mais fácil, de fazermos essas considerações. Iniciamos a partir do 

campesinato que vislumbramos no município de Balsas-MA, e, assim, seguimos com os 

demais elementos que a discussão sobre esse grupo social remete, bem como do modo de 

produção da fronteira e do próprio espaço, como categoria social. 

 

1.1.1 Primeira questão: A qual campesinato estamos nos referindo? 

 

Tratar do campesinato, atualmente, é uma tarefa difícil, não por se tratar de um 

sujeito que não se dispõe a ser estudado, ao contrário; nos últimos anos têm sido muitos os 

trabalhos que o tratam a partir de vários aspectos, e sua predisposição a ser estudado é 

repassada pelos vários autores que expõem metodologias diversificadas de se chegar aos 

dados e histórias do campesinato2. A dificuldade do estudo do campesinato brasileiro está, em 

primeiro lugar, na própria conceitualização e abrangência do termo. Conseguir enquadrar os 

vários sujeitos que vivem no campo e produzem cultura, a partir do seu espaço, a um conceito 

é uma tarefa árdua, pois exige um conhecimento da realidade agrária do país e um senso 

crítico às simplificações que se colocam em muitos casos. 

                                                 
2 Como é o caso de Maristela de Paula Andrade (2008) que descreve seu “rito de passagem” para conseguir o 
entrosamento com o campesinato estudado no sul do Maranhão, e que esta travessia se deu na forma de 
“viagem”, em que a mesma passou a ser vista pelas percepções dos trabalhadores rurais da região, mas que de 
forma geral, obteve boa receptividade a sua pesquisa. 
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José de Souza Martins (1983), apesar de alertar para o fato de não tratar o 

camponês como sendo aquele sujeito que tem a propriedade da terra e, dessa forma, excluir 

uma gama de pessoas que vive do campo e que passa de alguma forma por processos sociais 

excludentes, diz que o termo camponês surge na literatura brasileira fruto de uma importação 

política de contraposição ao latifundiário. O camponês 

 
[...] não designa apenas o seu novo nome, mas também o seu lugar social, não 
apenas no espaço geográfico, no campo em contraposição à povoação ou à cidade, 
mas na estrutura da sociedade; por isso, não é apenas um novo nome, mas pretende 
ser também a designação de um destino histórico. (MARTINS, 1983, pp. 22-23). 
  

Essa importação política se dá como consequência do crescente conflito de classes 

decorrente da grande concentração de terras no campo brasileiro, e que se dava de forma a 

excluir a população rural do processo produtivo de riquezas do país, em que o latifundiário 

passa a ser visto como seu principal ator. Este, que é o sujeito do latifúndio — termo 

difundido principalmente a partir do Estatuto da Terra3 — também passa por transformações 

conceituais, designando grandes proprietários que não necessariamente se enquadram na 

definição do estatuto. O conflito entre as populações rurais e os grandes proprietários, bem 

como a organização política dos primeiros, exige da esquerda brasileira um tratamento 

específico para a situação rural. 

Carlos Walter Porto-Gonçalves ao escrever sobre a reinvenção do campesinato na 

Nova Questão Agrária brasileira expõe que os novos desafios impostos pelo capitalismo 

internacional que ‘moderniza’ a agricultura brasileira e acirra os conflitos fundiários no país 

exige dos movimentos sociais de luta por terra que assimilem, ou melhor, renovem o conceito 

de campesinato. O autor assim coloca: “O fato de diferentes segmentos sociais como 

arrendatários, assalariados rurais, posseiros, sem-terra, camponeses variados viverem todos, 

de diferentes modos, conflitos com o capital nacional-globalizado coloca-os frente ao desafio 

de unificarem suas lutas.” (GONÇALVES, 2005, 26). 

O campesinato, assim, não passa a ser definido de forma simples a partir de sua 

propriedade ou do tamanho de sua propriedade, nem muito menos somente a partir da força 

de trabalho empregada em sua produção.  

Retornemos à construção histórica do conceito a partir da situação social do 

campesinato em seu desenvolvimento. 

                                                 
3 O latifúndio na Lei nº 4.504/64 é definido como sendo o imóvel rural que exceda seiscentas vezes o módulo 
médio da propriedade rural e nem seiscentas vezes a área média de determinada zona, ou ainda aquele que não 
excedendo esses limites seja mantido inexplorado para fins de especulação (BRASIL, 2006). 
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Este campesinato, atrelado historicamente, culturalmente, espacialmente, enfim, 

mantendo relações socialmente diversas no campo, se desenvolve de forma marginal ao modo 

de produção que se instala no Brasil, reproduzindo, muitas vezes, relações que não 

necessariamente são capitalistas, fazendo com que alguns pesquisadores brasileiros do tema 

fizessem leituras diferentes desse campesinato, enquadrando suas relações de trabalho fora do 

capitalismo e, ainda, das várias situações em que este se relacionava com os proprietários de 

terras como sendo feudais, ou “restos feudais'”. Estas relações, que passam da “meia”, 

“quarto”, “arrendamento”, ou outras situações em que o camponês destina parte da sua 

produção para o proprietário, ou, pensando de maneira inversa, o trabalhador é pago com 

produtos do seu próprio trabalho na lavoura ou na pecuária e não com salário propriamente 

dito, se reproduzem até a contemporaneidade, com suas peculiaridades tempo-espaciais, mas 

guardando a herança histórica. 

Essas relações enquadrariam, inclusive, o campesinato que se desenvolvia 

marginalmente a plantation, ou à população rural que estava submissa às formas de 

exploração da força de trabalho pelos latifundiários dentro do que foram chamadas de "restos 

feudais" ou "semi-feudais", relações que se convencionou chamar de "pré-capitalistas" 

(GUIMARÃES, 1989). Vários autores brasileiros, como Nelson Werneck Sodré, corroboram 

com essa teoria, colocando, inclusive, que a sociedade brasileira passaria inevitavelmente por 

todos os regimes de produção que a Europa havia passou. O autor acima citado considera que 

o "estudo do processo histórico da sociedade brasileira mostra a existência de cada uma das 

formas [...]” (SODRÉ, 1987, p.04), formas estas que incluiriam o feudalismo e o capitalismo. 

Alberto Passos Guimarães (1989) é explícito em relação às permanências de 

modos de produção anteriores ao capitalismo na Europa, demonstrando o caráter 

evolucionista dessa teoria. Ele considera que há uma permanência de resíduos feudais na 

sociedade brasileira, que são estabelecidos principalmente com o monopólio "feudal colonial" 

da terra e que impõem elementos de atraso inerentes a este, assim como os vínculos de 

dominação das "coisas" e das pessoas. Essa situação é herança direta do regime econômico 

colonial implantado logo a seguir a descoberta, o “feudalismo colonial”. 

Relações extra-econômicas, como a de "moradores", "agregados", "meeiros", 

"colonos", "camaradas", e até assalariados, segundo o mesmo autor, derivam do monopólio 

feudal da terra, que corresponderiam a um tipo de exploração "pré-capitalista" por coação da 

força de trabalho (GUIMARÃES, 1989). 

Indo de encontro a essa teoria, Prado Jr. (1981) faz a crítica a essa forma de 

análise, concluindo que essas instituições são, na verdade, em essência, relações capitalistas 
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de trabalho e não, como afirmam os teóricos das teses pré-capitalistas, "resquícios feudais" ou 

"semi-feudais". Para Prado Jr. (1986), seria mais acertado e adequado falar em restos 

"escravistas" ou "servis", e relações "semi-escravistas" e "semi-servis". 

Essas teorias e sua contraposição ainda não são suficientes para explicar o 

problema do camponês, nem de suas relações familiares, ou ainda de suas relações com a 

propriedade capitalista da terra no modo de produção predominante. 

A coexistência entre formas de trabalho capitalistas e relações de produção "não-

capitalistas” 4 é uma perspectiva apontada por vários autores, como por exemplo, Barreiro 

(1986). A idéia de um capitalismo puro se chocaria com o crescimento das desigualdades e 

distorções típicas da própria lógica do modo de produção e com a condição necessária para a 

reprodução e ampliação do sistema. Dessa forma, podemos colocar que, assim como 

Gorender (1994), o sistema de produção não chega pronto e acabado, e a coexistência poderia 

ser entendida como o próprio mecanismo do capital para sua (re) produção. 

O campesinato brasileiro tem o seu desenvolvimento de forma heterogênea, não 

podendo haver apenas uma fórmula para descrevê-lo, assim, falar dele é tratar de formas 

diversas de relações sociais que, muitas vezes, se desencontram historicamente e 

espacialmente. O caso da fronteira, como sendo um lugar do encontro entre temporalidades 

distintas, em que, de um lado, se põe a velocidade do modo de produção capitalista e, de 

outro, povoações que estão fora do ciclo produtivo da produtividade capitalista, pode ser 

descrito como um exemplo das formas de resistência do campesinato frente ao avanço das 

formas capitalistas de incorporação espacial e social. 

 

1.1.2 Primeiras considerações sobre a fronteira 

 

Ao tentar definir a fronteira agrícola capitalista, Silva (2007) expõe que a fronteira 

vem a ser um limite e um processo social. O primeiro se refere às fronteiras jurídicas, 

normalmente apresentadas dessa forma a partir do senso comum. O processo social se refere à 

dimensão da conflituosidade, instabilidade, da conquista e da resistência existentes nesses 

espaços. Para ele “[...] a fronteira pode ser a borda de um processo social singular de 

integração de áreas num modelo de desenvolvimento dominante” (SILVA, 2007, p. 284). 

                                                 
4 Lovisolo (1989) explica a diferença entre relações "pré-capitalistas" e relações "não capitalistas". No primeiro 
caso há uma seqüencialidade histórica demonstrando o aspecto evolutivo de sua utilização, que, porém, não é 
expressa na segunda, que induz a pensar que pode haver a existência tanto das relações capitalistas quanto das 
relações “não-capitalistas”. Assim como ele, preferimos utilizar o termo relações "não capitalistas", pois essa 
denominação libera a pequena produção "da carga histórica da sucessão dos modos de produção”. (1989, p. 29). 
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A definição de fronteira para Silva (2007, p. 284) é expressa dessa forma: 

 
[…] a fronteira pode ser a borda de um processo social singular de 
integração de áreas num modelo de desenvolvimento dominante. Alguns a 
definem como a faixa de contato cultural e social entre áreas sob domínio da 
sociedade capitalista e outras sob o signo de valores e modos de produção 
distintos e à margem dos processos de acumulação de capital. 
 

Essa faixa, que não é estática, e não segue sequências lineares, nem espacialmente 

e nem temporalmente, também é o lugar do contato econômico, de encontro de modos 

diferenciados de produção, onde variam as técnicas, as relações de trabalho e as suas 

simbologias. Pode ser o contato do modo de produção capitalista com o camponês, do 

camponês com os modos distintos de produção do indígena, e ainda, o encontro do modo de 

produção capitalista, com o camponês e o indígena. Silva assim se refere à expansão da 

fronteira capitalista no território brasileiro: 

 
[...] resultado das contradições socioespaciais de reprodução da sociedade 
capitalista. A busca de novas áreas por produtores e empresas no interior do 
país reflete processos de exclusão social, reprodução ampliada do capital, 
inserção precária de grupos sociais e difusão de valores culturais e 
ideológicos. (SILVA, 2007, p. 285). 
 

Na visão de Martins (1997, p. 13), a fronteira não se resume à fronteira 

geográfica. “Ela é fronteira de muitas e diferentes coisas: fronteira da civilização (demarcada 

pela barbárie que nela se oculta), fronteira espacial, fronteira de culturas e visões de mundo, 

fronteira de etnias, fronteira da história e da historicidade do homem.” 

Assim, essa fronteira toma a figura não de algo visual, ou material, mas de 

processos, em que ruptura e continuidade caminham juntas. 

Martins (1975) considera que há no processo de expansão da sociedade brasileira 

pela fronteira duas frentes: a "frente pioneira" e a "frente de expansão". Essas duas "frentes" 

teriam, segundo ele, características próprias, porém complementares. 

A "frente de expansão" é, nas palavras de Martins (1975, p. 45), a "economia do 

excedente", em que os participantes têm a sua dedicação voltada, principalmente, para a 

própria subsistência e, secundariamente, para a troca dos produtos. Essa "frente" se instala 

devido a um estado de insuficiência econômica que se realizaria na fronteira econômica. 

Apesar de sua singularidade em relação à fronteira econômica, a “frente de expansão” se 

integra na economia de mercado de dois modos: o primeiro é pela absorção do excedente 

demográfico; o segundo, pela produção de excedentes que se dão como mercadoria na 
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economia de mercado. Nessa perspectiva, a "frente de expansão" é integrada à formação 

capitalista, participando de sua reprodução. 

A "frente pioneira" exprime um movimento social de incorporação das novas 

regiões pela economia de mercado. Segundo Martins (1975) ela é expressa geograficamente 

pelo dualismo com a zona antiga, que se caracteriza pelo "terreno empobrecido, transformado 

em pastagens e marcado, devido à emigração para a zona pioneira, pela perda dos tipos 

humanos mais empreendedores" (MARTINS, 1975, p. 44). 

Distinguindo a "frente de expansão" da "frente pioneira", Martins (1975) explica 

que uma das características da primeira é o uso privado das terras devolutas, em que não 

assumem a equivalência de mercadoria. Ainda explica que o excedente que será trocado na 

fronteira econômica adquire valor de troca, porque houve condições econômicas para sua 

comercialização, e não em resultado da divisão do trabalho. 

Dentro dessa perspectiva, o contato entre o camponês e outros grupos, como 

indígenas ou quilombolas, se dá anterior e de forma forçada pelo avanço da “frente pioneira”. 

Ou seja, o avanço dessa frente faz com que o camponês, na “frente de expansão”, constitua o 

que poderíamos denominar de uma primeira fronteira. Esta se estabelece na forma do conflito 

entre o camponês e o índio, principalmente. Uma segunda fronteira é entre o camponês e a 

própria “frente pioneira”. As palavras de Martins explicam muito bem seu caráter de 

dominação: “[...] a fronteira tem um caráter litúrgico e sacrificial, porque nela o outro é 

degradado para desse modo, viabilizar a existência de quem o domina, subjuga e explora.” 

(MARTINS, 1997, p. 13). 

Apesar de não ser uma caracterização tão simples dos sujeitos que compõem estas 

duas frentes, isso é um primeiro passo para entender alguns processos que se colocam nestes 

espaços, e, principalmente, perceber a natureza conflituosa de suas relações de expansão. A 

variedade de sujeitos, e de suas relações, faz com que qualquer caracterização se torne vaga, 

imprecisa, irreal, e até mentirosa. Assim, não pretendemos criar conceituações ou nos prender 

a certos exercícios acadêmicos de distanciamento do real para tentar entender tais processos. 

Nessa prática junto à realidade, devemos explicitar que, por exemplo, as 

chamadas “frentes” conceitualizadas por Martins (1975) não se colocam de forma homogênea 

no território nacional. O caso do Cerrado e da Amazônia são exemplares dos processos da 

fronteira e, especialmente, o Maranhão onde há a extensão desses dois espaços. 

Um exemplo dessa heterogeneidade quanto ao desenvolvimento da fronteira e dos 

seus sujeitos pode ser descrito no desenvolvimento histórico do campesinato no território 

maranhense. Carneiro (s/d) descreve períodos para o campesinato maranhense, em que se vive 
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fases de crescimento, enfraquecimento e de desmantelamento com atrelamento aos programas 

compensatórios ligados à agricultura familiar. Na fase de crescimento da agricultura familiar e 

do desenvolvimento do campesinato com características próprias no Maranhão, sua forma de 

produção caracterizava-se pela maneira mista de ser individual e coletiva ao mesmo tempo. 

Andrade (1995, p. 34), ao estudar o campesinato da região leste do Maranhão, 

lembra que: 

 
Estamos, portanto, diante de um campesinato enraizado nessa região há um 
tempo bastante recuado. Diferentemente daqueles de área de fronteira, esses 
camponeses não ocuparam essa região em época recente. Tampouco 
representam o tipo de campesinato estudado por Velho (1972 e 1979), 
marginal a plantation e que terminou integrando-se ao mercado. Estamos 
diante de segmentos camponeses que se estabeleceram independentemente 
da plantation, em áreas próximas ou mesmo dentro delas [...]. 
 

Nessa diversidade, também encontramos usos diversos de nomenclaturas que se 

repetem, como por exemplo,  terra de dono, utilizada por Martins (1983) para designar a 

propriedade da terra feita por grupos sociais na pré-amazônia maranhense e utilização pelos 

grupos camponeses do leste maranhense como “[...] garantia do uso, muitas vezes comum, 

entre herdeiros e seus parentes” (ANDRADE, 1995, p. 36). 

Não é objetivo deste trabalho fixar na diversidade camponesa existente no 

Maranhão, mas é importante trazermos a crítica feita por Martins (1997) a Musumeci (1988), 

quando esta lança o livro “O mito da terra liberta”, e analisa o fato da posse pelo campesinato 

de áreas individuais para o cultivo familiar, desmentindo, dessa forma,  a tese do uso coletivo 

da terra tão fundada nas áreas de fronteira. 

Assim Martins (1997, p. 148) se refere a esse estudo: 

 
Apesar de seu estudo se referir a um único povoado camponês do Maranhão, 
em que já não há senão remanescentes sociais da situação de fronteira, a 
autora o toma como típico da ampla e diversificada situação de fronteira e 
questiona desenvolta e fartamente interpretações relativas ao tema, que têm 
como referência um âmbito mais complexo. 
 

Ora, essa situação exemplifica as variadas e inconstantes características do 

campesinato que se reproduz no Maranhão, e que, muitas vezes gera interpretações 

diferenciadas acerca de suas relações sociais, principalmente com a terra. 

Nessa ampla diversidade, um processo une o campesinato, mesmo que não seja o 

campesinato das áreas de fronteira propriamente dita, mas os lemos como sendo um 

campesinato que está à margem de uma nova fronteira, a fronteira da moderna agricultura, ou 

do agro-negócio. 
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O caráter do conflito é a união que faz com que o campesinato do leste, com suas 

características de produção agrícola individual e de coleta e pastoreio feito em áreas coletivas 

nos altos das chapadas, se una analiticamente com o campesinato do oeste, da região do Rio 

Pindaré, em que a posse coletiva da terra se contrapõe à terra de dono como terra de negócio. 

Ou ainda, faz o campesinato do sul do Maranhão, que faz a agricultura nos baixões, onde o 

arroz é produto principal desse tipo de cultivo, e que mantinha, até pouco tempo, em 

“fazendas” as posses, tão grandes como o sertão brasileiro, mas que não se confundiam com a 

apropriação devastadora das chapadas pelos agricultores gaúchos da soja, em que esse mesmo 

campesinato fazia a coleta e a pecuária, seja o campesinato que se assemelhe àquele da região 

do Médio-Mearim, ou da Baixada Maranhense que conflituosamente lutam contra a pecuária 

extensiva dos grandes agro-pecuaristas. 

No Maranhão, a fronteira, atualmente representada pelo agro-negócio de forma 

geral, adquire várias formas, se apropriando do espaço também de maneiras distintas, por  

exemplo: a produção de celulose na região oeste do estado por empresas como a Indústria de 

Celulose e Papel (CELMAR), ou a produção de carvão vegetal em Açailandia e na região do 

Baixo-Parnaíba, a produção de soja também na região do Baixo-Parnaíba, abrangendo 

municípios como Anapurus, Chapadinha e Brejo; e no Sul Maranhense, também a sojicultura, 

na micro-região de Gerais de Balsas polarizada pelo município de Balsas. 

No caso do sul do Maranhão, o conflito se dá, principalmente, em decorrência da 

expansão da agricultura da soja. O conflito passa a ser entendido aqui como sendo “[...] as 

ações de resistência e enfrentamento que acontecem em diferentes contextos sociais no 

âmbito rural, envolvendo a luta pela terra, água, direitos e pelos meios de trabalho ou 

produção” (CPT, 2007, p. 10) Assim, processos de expropriação, resistência contra o avanço 

da soja, a queda na produção de alimentos para a população local, assim como a queda na 

produção da agricultura camponesa são entendidos como conflitos decorrentes da apropriação 

do espaço pelo agro-negócio da soja no sul do Maranhão. 

O campesinato dessa região, com suas características de apropriação dos recursos 

distintas de outras regiões do estado, realizam  sua produção de acordo com as características 

dos terrenos, locais estes que combinam elementos edafo-climáticos, o que ordenará as 

diversas formas de apropriação dos recursos naturais existentes nos altos sertões maranhenses. 

O município de Balsas, localizado na Micro-Região de Gerais de Balsas no Sul 

Maranhense (ver Figura 1), é representativo desse espaço de expansão/desenvolvimento 

capitalista no campo maranhense nas últimas décadas, em que o conflito é a sua principal 

característica, já que se coloca como fator de resistência do campesinato que, ancestralmente, 
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ocupou a região e se apropriou do espaço de maneira a respeitar seus fatores de supressão e de 

suporte. 

A importância que essa cidade tem para a economia regional, principalmente em 

decorrência dos grandes produtores que migraram do sul do país para lá, é demonstrada pela 

denominação dada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2008) à cidade. 

O “Centro Sub-Regional B”, como é caracterizado, polariza municípios da micro-região de 

Gerais Balsas: Tasso Fragoso, Alto Parnaíba, Feira Nova do Maranhão, Riachão. Região que 

teve um dos maiores crescimentos na produção de soja nos últimos anos. 

A agricultura da soja é a grande propulsora da economia do município que se 

assenta nas áreas de chapadas nessa região, substituindo o Cerrado por áreas de cultivo da 

monocultura da soja. 
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Figura 1: Localização do Município de Balsas 
 

Atualmente a expansão da agricultura da soja se dá principalmente nas regiões de 

cerrado nordestino e sobre a região amazônica. Estados como Piauí, Bahia, Maranhão, 

Tocantins e Pará são fortes tendências para a expansão da sojicultura. A partir da década de 

1980, a produção agrícola das regiões Oeste da Bahia e Sul do Piauí e do Maranhão sofre 

fortes modificações. A chegada de agricultores vindos do sul do país, atraídos pelo baixo 

preço das terras e pelas facilidades dadas pelo Estado, faz com que essas regiões se tornem 

Eldorados do agro-negócio. 

Programas como o Programa de Cooperação Nipo-Brasileiro para o 

Desenvolvimento dos Cerrados (PRODECER) são integrantes desse processo de substituição 

da agricultura tradicional, normalmente feita por agricultores camponeses, pela agricultura 

intensiva de grande capital. 

Carneiro (2007) e Andrade (1983) demonstram que a inserção da agricultura da 

soja na região sul do Maranhão tem início, principalmente, nas décadas de 1970 e 1980, mas 

somente a partir da década de 1990 tem representatividade na produção nacional, resultado 

principalmente do custeamento por parte do Estado de infra-estruturas de transporte e de 

crédito para os produtores. 

O avanço da "fronteira da moderna agricultura", onde se insere a produção de soja 

no Brasil, vai trazer consigo diferentes formas de apropriação do espaço. ‘Novas’ relações vão 

estipular ‘novas’ formas de conflito. O campesinato que se relacionava com outros grupos e 

consigo mesmo já de forma conflitiva, passa a lidar com imposições exógenas ao seu lugar. 

Por exemplo, relações de trabalho que anteriormente eram mantidas de forma familiar, ou de 

compadrio, com a chegada de produtores vindos do sul do país passam a ser mediadas pelo 

contrato/dinheiro. 

A criação de uma demanda por assalariados para trabalharem nas propriedades 

transforma as relações, trazendo novos sujeitos que também trazem outras relações distintas. 

Inicialmente, a própria interação na produção do campesinato. que se dava através dos laços 

de parentesco e de compadrio, se transforma em relação formal do salário.  Além desse 

assalariamento puro, podemos ainda diferenciá-lo de acordo com o tipo de trabalho 

assalariado, ou com o nível de especialização. No caso do tipo de trabalho, podemos dizer que 

essa nova atividade na região exclui a população local devido às técnicas que tal atividade 

impõe. Para a execução dos trabalhos mais pesados, os proprietários prezam pela mão de obra 

local, assim, na época de colheita, ou de preparo da área a ser plantada, em que o trabalho 
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tende a ser mais pesado, trabalhadores locais são procurados nas periferias da cidade, ou 

ainda, em outras cidades. Esses trabalhadores são, muitas vezes, os próprios camponeses das 

imediações das propriedades, ou seus filhos. Para o trabalho com maquinário, ou de 

planejamento, ou ainda para lidar com a parte administrativa, os proprietários buscam 

trabalhadores no sul do país. Dessa forma, os trabalhos temporários, mais pesados, serão para 

os trabalhadores locais, que não têm especialização ou formação para lidar com a tecnologia 

que essa nova cultura importa, enquanto os trabalhos que demandam conhecimentos técnicos 

são destinados para a mão-de-obra importada, sendo estes os trabalhadores permanentes das 

propriedades. 

No campo brasileiro, a fronteira do capital se caracteriza por “uma nova 

racionalidade econômica, pela constituição formal e institucional de novas mediações 

políticas, pela criação do novo vinculado à expansão dos mercados, induzindo à 

modernização e novas concepções de vida” (MARTINS apud BERNARDES, 2005, p. 51). 

Essa nova racionalidade entra em conflito com as racionalidades já existentes, no caso, com 

racionalidades campesinas, de comunidades quilombolas, indígenas, dos povos do cerrado, 

amazônicos, seringueiros, ribeirinhos etc (GONÇALVES, 2009). 

 

1.1.3 Considerações iniciais sobre o Espaço e o modo de produção capitalista 

 

Dentro desse processo de expansão das formas capitalistas, Damasceno (1990), 

considera que há um processo de semi-proletarização do campesinato, assim, o camponês, 

apesar de ter a terra, tem que se submeter às formas capitalistas de produção. Isso se dá pelo 

fato de o capital não dominar apenas a produção propriamente dita, mas também os outros 

meios, como a circulação e o consumo. Esse processo de semi-proletarização não extingue, e 

acontece paralelamente, a proletarização do trabalhador, quando o camponês perde o seu 

instrumento de trabalho por inteiro, tendo que vender sua força de trabalho, ou por um 

processo de assalariamento direto ou por arrendamento. 

Segundo Oliveira (2002), o processo de desenvolvimento capitalista nesses 

contextos diversos se daria principalmente através da sujeição da renda da terra, assim, 

mesmo onde o trabalho assalariado não se expande de forma absoluta, o importante é notar 

essa sujeição para notar a imposição do modo de produção para se reproduzir. 

A dinâmica de desenvolvimento do capital exige, a cada ciclo, novas 

configurações espaciais. O espaço é produto e produz, dialeticamente, as relações sociais do 

modo de produção, assim ele está intimamente ligado ao modo de produção. Marx (1982, p. 
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25) afirma que "o modo de produção da vida material condiciona o processo em geral de vida 

social, político e espiritual". Dessa forma, as instâncias da sociedade são condicionadas pelos 

modos de produção predominantes. 

As modificações no modo de produção vivenciadas nas últimas três décadas 

evidenciaram formas de expropriação e de exploração da força de trabalho no campo. Os 

vários formatos das relações de trabalho no campo brasileiro podem ser descritos como partes 

desse processo de ampliação de estratégias para reprodução do modo de produção capitalista. 

A variedade de relações vai desde a mais simples, como a que envolve àqueles que estão 

vinculados à propriedade do grande capitalista permanentemente, constituindo a mão-de-obra 

qualificada, responsável pela manutenção da propriedade capitalista, até aquelas em que o 

trabalhador temporário é contratado em épocas de colheita, de preparo para o plantio, ou de 

grande atividade na propriedade capitalista, ou àquelas em que os trabalhadores são 

vinculados à grande propriedade capitalista e ao seu ciclo de reprodução através dos outros 

fatores do capital, como a circulação e a distribuição, que na maior parte das vezes fazem 

parte do campesinato local, e se integram a reprodução através da sujeição de sua produção às 

formas de produção capitalista, entre formas que, a cada momento, vão surgindo como 

resultado de modificações na estrutura produtiva. 

O trabalhador temporário das grandes lavouras, como afirma Almeida e Mourão 

(1976), surge como resultado, principalmente, da expropriação de suas terras, podendo ficar 

migrando constantemente, como acontecem com os "bóias-frias". Vinculados ou não a 

pequena propriedade, eles são, em sua maior parte, fruto de um sistema de concentração 

fundiária que os força a procurar modos de subsistência. Quando esses trabalhadores são 

vinculados à pequena propriedade, podem ser a geração herdeira, que a produção familiar já 

não comporta, ou ainda o pequeno produtor que pela sua área pequena para o cultivo, ou por 

disponibilidade ou por qualidade do solo e de área, já não consegue produzir para garantir 

para o ano todo, ou até mesmo pode ser o expropriado que migra constantemente a procura de 

serviços ou “bicos” temporários, nas empreitadas. 

Esses processos, ligados à expansão da moderna agricultura e à reestruturação 

espacial do estado que vem acontecendo nas últimas décadas, estão ligados, 

irremediavelmente, à totalidade da reprodução do modo de produção a nível global, 

guardando suas especificidades que parecerão a muitos como formas não articuladas com o 

desenvolvimento do capitalismo, mas que estão conectados aos mecanismos de reprodução e 

ampliação da produção. 
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Santos (1997b, p. 03) explica que “Como os circuitos produtivos se dão, no 

espaço, de forma desagregada, embora não desarticulada, a importância que cada um daqueles 

processos têm, a cada momento histórico e para cada caso particular, ajuda a compreender a 

organização do espaço". Assim, mesmo que de forma heterogênea, na visão da totalidade, o 

espaço é (re) produzido de forma combinada. 

As inúmeras formas e processos que estão ligados às etapas da produção da 

moderna agricultura fazem com que sua análise seja possível a partir de uma visão da 

totalidade, em que consigamos visualizar os diferentes tempos, mesmo que pareçam 

descompassados, como parte integrante, e que são combinados no processo de reprodução do 

modo de produção. Assim, a análise a partir da ótica do desenvolvimento desigual e 

combinado do capitalismo tem a sua importância. Segundo Corrêa (1986, p. 42): 

 
A lei do desenvolvimento desigual e combinado expressa particularmente 
uma das leis da dialética, a da interpenetração dos contrários. Refere-se ao 
fato de ser cada aspecto da realidade constituído de dois processos que se 
acham relacionados e interpenetrados, apesar de serem diferentes e opostos. 
A contradição que daí decorre é característica imanente à realidade e o 
elemento motor de sua transformação. 
 

Lowï (2008) expõe que essa perspectiva visa romper com o progresso linear e o 

"euro-centrismo" das análises do modo de produção. Para o autor, o desenvolvimento 

desigual e combinado se trata de um problema diretamente ligado à expansão mundial do 

capital e compreendê-lo implica entender os tipos de dominação que o capital exerce nas 

formações sociais onde subsistem relações "não-capitalistas". Trata-se de uma tentativa de 

explicação das contradições econômicas e sociais dos países do capitalismo periféricos. 

Essas contradições são visíveis também nas formas espaciais e nas suas 

dinâmicas, podem estar ligadas a espaços que hora são "esquecidos" pelo capital, com 

frequência, reproduzindo formas arcaicas de produção, como no caso das antigas fronteiras, 

exemplo de parte do Maranhão, onde numa outra circunstância espaço-tempo serviu a grande 

produção capitalista da agricultura, e que, atualmente, serve apenas para os mercados locais, 

sendo reproduzidas, muitas vezes, relações familiares na produção agrícola, como se houvesse 

uma involução5. 

O capital se processa de forma seletiva, impondo seu tempo necessário a cada 

espaço, como o relógio universal das temporalidades hegemônicas, que faz a atualização 

                                                 
5 A região do Médio-Mearim, especialmente no municio de Lago do Junco, onde se realizou pesquisa para 
trabalhos anteriores (RODRIGUES, 2007). Nesse município há um significativo número de agricultores 
familiares e a sua produção é baseada nessa modalidade de agricultura, o que é contraditório se tomarmos como 
fundamento do modo de produção capitalista a expropriação do proletário. 
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como componente de determinada fração do território como lócus das atividades produtivas. 

Porém esses espaços não se fazem por si só, obedecem aos espaços da racionalidade, aos 

interesses hegemônicos, que comandam as atividades produtivas em todo o mundo 

(SANTOS, 1997c). 

No campo, os espaços do capital, de intensa produção capitalista, estão baseados 

no agronegócio, são o que Santos (1993) denominou de "espaços luminosos". Já os "lugares 

de reserva", podem ser elencados como os espaços que servem secundariamente ao capital, de 

forma indireta; ou onde o capital não se apropriou, baseando-se principalmente na produção 

camponesa6. 

As diversas formas de apropriação da terra pelo capital e relação com a força de 

trabalho e de exploração desta vão expressar que a lógica capitalista não está apenas 

relacionada com a expropriação direta dos trabalhadores, criando o proletariado, mas, também 

há uma semi-proletarização do trabalhador representado no campo pelo campesinato 

subordinado às atividades do agronegócio, ou que vendem a produção obedecendo às normas 

do modo de produção dominante para poder continuar com a posse da terra. É nesse contexto 

que Damasceno (1990) explica que a noção antiga, em que o capitalismo e seu 

desenvolvimento apenas se dariam na expropriação convulsiva do campesinato, dá lugar, 

nessa perspectiva, à noção de uma semi-proletarização deste em várias regiões do país. 

O "arranjo produtivo da soja", como parte integrante das novas atividades do 

agronegócio que se expandem atualmente, modifica relações sociais, desarticula as 

comunidades e localidades por onde avança, organiza e desorganiza o território, como é o 

caso da expropriação camponesa e da periferização das cidades. Desorganiza o território do 

campesinato criando demandas e subordinando este para atender as necessidades criadas pelo 

mercado da soja. 

O município de Balsas aparece como um novo espaço do capital, um "espaço 

luminoso" com a produção intensificada da soja nos últimos anos. Com o avanço da 

agricultura da soja nos cerrados brasileiros, a partir das décadas de 1970/80, o município 

passa a ser pólo atrativo para essa atividade. Ele passa a receber um intenso movimento 

                                                 
6 A Unidade de Produção Camponesa está baseada no trabalho familiar utilizando apenas secundariamente, a 
compra de trabalho de outros ou a venda da própria força de trabalho, e que pode ser direta, caso do produtor 
direto (contexto das frentes de expansão), camponês proprietário (compra títulos de propriedades) e posseiros 
(terras devolutas); e a forma indireta, quando é o caso do grupo social se subordinar a outro grupo, caso dos 
foreiros (no contexto do latifúndio tradicional). (ALMEIDA & MOURÃO, 1976). 
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migratório de empresários agrícolas e agricultores que vêm de outras regiões do país, como 

Paraná e Rio Grande do Sul, denominados pela população local de Gaúchos7. 

O município de Balsas está localizado na Micro-Região de "Gerais de Balsas" no 

Sul Maranhense. É, nas palavras de Elias (2006), uma das "cidades do agronegócio". 

Representa a produção de soja nos novos arranjos produtivos do Brasil, principalmente, na 

Região Nordeste, ao lado do sul do Piauí e do Oeste da Bahia, além da produção de frutas na 

região do Vale do rio Açu, no Rio Grande do Norte, e no Vale do rio Jaguaribe, no Ceará. 

Nessas novas regiões de intensificação das atividades capitalistas e de apropriação do espaço 

pelo capital, criam-se novas territorialidades e desarticula-se o campesinato. 

 

 

1.2 Territorialidades e luta de classes nas regiões de fronteira: aproximações com as 

formas conflitivas do Sertão 

 

 

“Finado Severino, 
Quando passares em Jordão 
 e os demônios te atalharem 

perguntando o que é que levas... 
Dize que levas somente 

coisas de não: 
Fome, sede, privação. 

João Cabral de Melo Neto. (Na casa a que o retirante chega estão cantando 
excelências [...]/Morte e Vida Severina). 

 

A inserção da atividade da moderna agricultura da soja tem relação intrínseca com 

as novas territorialidades criadas nas respectivas regiões, especificamente em Balsas, com o 

avanço das lutas camponesas, e sua ampliação diante dum quadro de abrangência da cultura 

da soja que vai além do grande latifúndio e abarca relações de trabalho e novas apropriações 

dos recursos naturais. 

O contexto de expropriação e de semi-expropriação que se dá nas diferentes 

formas de apropriação capitalista do espaço nessa região exige dos movimentos 

reivindicatórios novas formas de luta. 

Nos espaços de fronteira, sejam eles das fronteiras sociológicas ou espaciais, 

como Martins (1975) diferencia, esses movimentos sociais em sua tentativa de representação 

de classe se deparam com situações diversas de exploração e expropriação do campesinato. 

                                                 
7 Nos trabalhos de Andrade (1981) e de Haesbaert (1995, 2002) o termo é explicado. 
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Essas situações não irão apenas evidenciar o proletário, ou o expropriado da terra, mas 

também abarcará outros sujeitos que exigirão outras designações e novas demandas para os 

movimentos sociais. 

A tentativa de conceitualização dos movimentos sociais passa por duas matrizes 

principais. A primeira, a via clássica, analisa os movimentos sociais surgidos a partir do 

desenvolvimento industrial, os movimentos sindicais. Nessa vertente, esses movimentos são 

resultados da luta entre as duas classes fundamentais do sistema capitalista: a classe operária e 

a classe proprietária. O embate entre essas duas classes apontaria para a existência de duas 

potências sociais: força de trabalho, potência social do trabalhador; e o capital, potência social 

do proprietário. Dessa forma, as relações sociais se definiriam pelas trocas e oposições entre o 

capital e trabalho, onde haveria uma "clivagem ideológica", ou seja, “aparentemente a 

recompensa que o trabalhador recebe como pagamento pelo seu trabalho (o salário) é 

equivalente ao que ele necessita” (DAMASCENO, 2005, p. 40). O movimento sindical, nesse 

contexto, surge justamente para suprimir essa “clivagem ideológica”. 

A via não-clássica é tida com o surgimento dos "novos movimentos sociais", que 

são interpretados como representantes de novas formas de lutas. Essas formas já não se 

enquadram com a perspectiva de transformação global da sociedade, porém são instrumentos 

de ampliação da "cidadania" (DAMASCENO, 2005). Os movimentos ambientalista, 

feministas, indigenistas, negros, de luta pela terra, entre outros movimentos se enquadram 

dentre esses "novos movimentos sociais".  

Com o processo de neoliberalização das economias mundiais, bem como da 

implementação de políticas neoliberais de corte social, a tendência foi de propagação dos 

movimentos sociais locais, ou distribuídos em diferentes setores da sociedade, além do 

aparecimento de um significativo número de Organizações Não-Governamentais (ONG's) que 

não necessariamente têm caráter reivindicatório, passando a um contexto de privatização dos 

recursos Estatais, com a efetivação de financiamentos desses organismos para fazer as "obras 

sociais", retirando em muitas vezes a obrigação do Estado em vários setores da sociedade. 

Os movimentos de luta pela terra são um exemplo de luta pontual. Porém,  

atualmente, tendem a sofrer mudanças nas formas de mobilização diante das novas 

territorialidades que o capital ganha no campo, principalmente, com o suporte financeiro que 

o Estado tem dado ao agronegócio. 

Dentro desse contexto, a resistência camponesa para o movimento de 

expropriação, em suas diversas configurações, se exprime pelos conflitos de terra que tem 

uma tendência crescente nos últimos anos. No Maranhão, desde o período de aplicação das 
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políticas neoliberais, quando o campo passa a ter papel decisivo nos mecanismos de inserção 

da economia brasileira no mercado globalizado, os conflitos de terras têm sofrido um aumento 

significativo. 

Vários movimentos no Estado do Maranhão vêm se mostrando e se readaptando 

às novas configurações capitalistas no campo maranhense. Com fóruns, reuniões ou 

seminários, as entidades vêm discutindo e trocando experiências quanto às formas de 

mobilização. 

Essas entidades se distribuem de forma desigual e heterogênea no território 

maranhense, como por exemplo, o Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (MST) que atua 

em 9 regionais, envolvendo aproximadamente 31 municípios, ou a Associação em Áreas de 

Assentamento no Estado do Maranhão (ASSEMA) com atuação em 6 municípios do estado. 

No município de Balsas, a Comissão Pastoral da Terra (CPT) é a organização que 

tem mais evidencia frente às reivindicações do campesinato, fazendo o trabalho de assistência 

jurídica e a articulação política dos camponeses nesse município. 

A participação desses movimentos sociais vem se dando na cessão de material e 

de contribuições teóricas de seu quadro de militantes. Visitas ao MST, à CPT, à ASSEMA e à 

Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado do Maranhão (FETAEMA), bem 

como, ao Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do município de Balsas foram 

procedidas. 

 

 

1.3 Percursos metodológicos da busca das territorialidades camponesas frente ao agro-

negócio da soja 

 

 

“Pensei que seguindo o rio 
Eu jamais me perderia: 

Ele é o caminho mais certo, 
De todos o melhor guia.” 

João Cabral de Melo Neto. (O Retirante tem medo de se extraviar porque seu 
guia, o rio Capibaribe, cortou com o verão/Morte e Vida Severina). 

 

De fato, esses processos analisados se dão no seio de uma totalidade, porém, 

podemos compreender essa totalidade como um conjunto de sub-totalidades, que se 

processam em conjunto para formar o real. Assim como afirma Marx (1982) a produção é 

sempre um ramo particular da produção ou ela é totalidade, nisso os processos de sua 
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reprodução são perfeitamente analisáveis como processos totais que se dão compondo a 

totalidade maior. A escolha empírica do objeto também renasce de como as categorias mais 

abstratas, "apesar de sua validade para todas as épocas, são, contudo, na determinidade dessa 

abstração, igualmente produto de condições históricas, e não possuem plena validez senão 

para essas condições e dentro dos limites destas" (MARX, 1982, p. 17). 

Reuniões junto a Comissão Pastoral da Terra (CPT) se deram no decorrer da 

pesquisa, tanto na CPT de São Luís como na que se localiza no município de Balsas. A partir 

da referência desta entidade, pudemos delimitar outras entidades, como os Sindicatos Rurais a 

serem pesquisados e a Associação Camponesa (ACA).  Essas entidades foram importantes no 

que diz respeito à localização de alguns conflitos importantes e de algumas situações-exemplo 

da territorialidade camponesa, que serviram de base empírica para a pesquisa. 

Exemplos das lutas camponesas nessa região podem ser sintetizadas pelas 

conquistas de alguns bens como a Escola Família Agrícola (EFA) “Rio Peixe”, que também é 

expressa nesta pesquisa como parte da territorialização camponesa.  

Em todas essas entidades foram feitas entrevistas com pessoas e representantes 

que se ligam de alguma forma ao processo organizativo do campesinato ou está associado à 

luta camponesa na região. 

Segundo registros da CPT na micro-região de Gerais de Balsas cinco áreas estão 

em conflito atualmente, envolvendo 64 famílias em mais de 11.600 ha. No município de 

Balsas estão localizados os principais conflitos. São três conflitos envolvendo 44 famílias 

(CPT, 2007). Uma dessas localidades é a comunidade de Vão da Salina, que tem 28 famílias, 

e que está cercada por fazendas de soja como a fazenda “Pés e Companhia” (REGIS, 2009). 

Esses conflitos representam, por um lado, a implicação direta da expansão da 

agricultura capitalista da soja no Maranhão, de outro, representa a resistência do campesinato 

a essa expansão. Carneiro (1996) considera que as ocupações camponesas podem ser descritas 

como uma reabertura da “Fronteira”, e lembra que o movimento de “Fronteira” no Maranhão 

está muito ligado a expulsão de posseiros de outras áreas e à expropriação de grupos 

camponeses. Esse entendimento pode ser visualizado, de certa forma, no município de Balsas, 

não no sentido de que os camponeses voltam ao movimento da “Fronteira”, mas sim que eles 

efetivam um processo de resistência ao movimento de expropriação causado pelo avanço do 

agronegócio da soja. 

Além dos movimentos sociais, os órgãos de planejamento do Estado têm servido 

na coleta de dados e de material cartográfico, assim como o IBGE, o Instituto Nacional de 



 35 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA), a Secretaria de Estado de Agricultura do 

Maranhão, as Secretarias de Agricultura do município de Balsas. 

Para se chegar aos objetivos propostos na pesquisa, então se dividiu esse trabalho 

em quatro partes. A primeira parte trata da fronteira agrícola de maneira geral, e 

especificamente da fronteira agrícola maranhense e sua inserção na economia globalizada. 

Trata das modificações ocorridas na fronteira e do desenvolvimento capitalista nessas regiões, 

bem como da inserção do agronegócio. 

A segunda parte analisa o campesinato dentro do processo de expansão da 

fronteira, e especifica o campesinato maranhense e suas diversas formas, localizando a 

produção camponesa nesse contexto. A organização espacial desses grupos sociais a partir da 

organização de sua produção é caracterizada, mesmo sabendo que o espaço não será apenas 

organizado pela produção, depende de outros inúmeros fatores, mas aqui prezamos pela via 

produtiva. 

No terceiro capítulo tratamos do avanço da cultura da soja nas áreas de fronteira 

no Brasil. Fazemos ênfase às políticas e programas que possibilitaram e incentivaram a 

produção de grãos na região de cerrado brasileiro, principalmente no município de Balsas,  

além de discutirmos a produção de soja dentro do contexto da mundialização do capital e a 

consequente inserção da produção em Balsas nos circuitos internacionais. 

A atividade da sojicultura é um dos ‘cavalos de batalha’ no discurso modernizador 

do Estado, que, porém, não corresponde a um desenvolvimento nos termos sugeridos pelos 

planejadores. Essa atividade não consegue agregar trabalhadores a suas etapas produtivas 

como propõem seus defensores e esse fato é bem lembrado por Carneiro (et al., 2007) ao 

questionar qual desenvolvimento é esse da agricultura da soja, além de essa atividade 

corresponder a um grande número de fatores negativos que causam prejuízos ao município. A 

inserção de tecnologias na agricultura depõe a utilização de mão-de-obra em quantidade 

suficiente, principalmente àquela liberada em decorrência da expropriação campesina de 

terras seculares. Como lembra Bernardes (1996), o nível de tecnologia utilizado é vinculado 

às formas de atuação por parte de determinados grupos econômicos. Suas opções por níveis 

tecnológicos se relacionam à percepção de inviabilidade de outras formas para o êxito dessa 

atividade no território almejado, e a utilização dos níveis tecnológicos que não necessitam de 

mão-de-obra em quantidade é devido à competitividade dos mercados mundiais, onde a 

produção de soja do sul maranhense se insere. 

O crescimento dos conflitos agrários nesse município é parte do processo de 

resistência que o campesinato oferece à expansão do agronegócio da soja. As implicações 
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espaciais desses conflitos se dão na organização das comunidades, e o território de luta é dado 

pela própria resistência de sair para outras regiões. A conflituosidade e a resistência do 

campesinato ao processo de expansão da agricultura da soja são tratadas no quarto capítulo. 

Dessa forma, cremos ser preciso uma análise a partir do que os nossos sentidos 

nos colocam como real, mas que ainda assim, sabemos que, da mesma forma que no mito da 

caverna de Platão, esta se colocará apenas como representação desse real. 

Por ser elaborado a partir dos nossos sentidos e ser racionalizado por um 

complexo de pensamentos que expressam as mais diversas opiniões do mundo, o que veremos 

nesse trabalho, muitas vezes, poderá soar como romance, como exagero, ou até como forma 

militante de defesa, mas a advertência tem que ser feita: todo ponto de vista é expresso a 

partir de um tempo-espaço que se constrói culturalmente e que nos coloca politicamente 

engajado de alguma forma, seja ela reacionária, seja radical, mas que até sem querer 

defendemos um ponto de vista pessoal. E isso se faz em atos que nem sempre são tidos como 

políticos, mas que guardam a sua politicidade nas consequências. Mesmo que nos 

colocássemos como isento de ser político já estaríamos  o sendo, e assim é preferível ser logo 

explícito. O tempo-espaço que se coloca este trabalho vem da vivência tida junto ao 

campesinato e às suas lutas, sendo assim este trabalho é na defesa da cultura camponesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

2 O TEMPO-ESPAÇO DA FRONTEIRA 

 

 

“Tudo começou com Cristovão Colombo, que deu ao povo o nome de índio. 
Os Europeus, os homens brancos, falavam com dialetos diferentes, e alguns 
pronunciavam a palavra ‘Indien’, ou ‘indianer’, ou ‘Indian’. Peaux-rouges, 
ou “redskins”(peles-vermelhas), veio depois. Como era costume do povo ao 

receber estrangeiros, os tainos da ilha de São Salvador presentearam 
generosamente Colombo e seus homens com dádivas e trataram-nos com 

honra.” 
Dee Brow (Enterrem meu coração na curva do rio). 

 

A análise do movimento da fronteira não é uma discussão recente, desde inicio do 

século XX esse debate é enriquecido com contribuições das mais diversas áreas, que passam 

principalmente pela leitura geográfica ou sociológica deste fenômeno. Nesta parte do 

trabalho, pretendemos fazer uma reflexão sobre o conceito de fronteira que vem sendo 

impresso pelo movimento da sociedade brasileira, e assim pensar as formas de reprodução 

espacial do modo de produção no território brasileiro. 

Analisar o desenvolvimento do modo de produção através do avanço da 

“fronteira” é uma forma de relacionar a incorporação de áreas não-nacionais à civilização 

imposta pelo Capitalismo. Assim, as variadas relações sociais e o encontro entre formas 

distintas de se relacionar com o espaço vão ser marcantes nesse tipo de análise. 

A sociedade se relaciona e tem seu espaço de reprodução, sendo que o cria a partir 

do seu modo de produção. Dessa forma, ela terá um espaço comunal a partir das 

possibilidades da estrutura produtiva, ou se organizará através do uso privado dos espaços, se 

for assim a estrutura produtiva. O modo de produção recria o espaço da sociedade a partir da 

relação sociedade-natureza, onde o homem, através do trabalho, modifica continuamente a 

natureza. 

Santos (1997b) possibilita uma aproximação com a temática sociedade-natureza 

ao trabalhar com os "sistemas da natureza sucessivos”, sendo esses considerados pelo autor 

como continente e conteúdo do homem, e inclui os objetos, as ações, as crenças, os desejos, a 

realidade e as suas perspectivas. Com as técnicas, a natureza tende a ser cada vez mais 

artificializada.  A natureza, unida por processos e fragmentada socialmente por vários séculos, 

agora é unificada pela história, beneficiando firmas, Estados e, sobretudo, classes 

hegemônicas, sendo essas transformações sintomáticas no espaço, principalmente, pelo 

caráter dialético do espaço com o modo de produção. 
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A natureza modificada através das relações sociais mediadas pelo trabalho vira 

uma "natureza espetáculo", substituindo a história na sua própria produção, e é nesse sentido, 

que o conceito de espaço adentra como categoria de análise desta relação. 

O espaço, como materialidade dinâmica, controverso em seus conceitos, pode ser 

aqui exposto como início, meio e fim social. É uma construção da sociedade, confundida com 

esta, mas não é ela, é produto das relações sociais, sustentáculo, e ao mesmo tempo precede-

as. Nas palavras de Santos (2002) é um conjunto inseparável de sistemas de objetos e sistemas 

de ações, são os fixos (produtos construídos que servem de base para as relações sociais: 

estradas, prédios, estruturas diversas) e os fluxos (decorrentes das relações sociais: como 

financiamentos e o mercado, entre outros). 

Resultado da ação do trabalho sobre a natureza, o espaço é caracterizado pelo grau 

de evolução desse trabalho, ou seja, das técnicas implementadas com o objetivo de se 

modificar a natureza. Por estar intimamente relacionado com o modo de produção, ele não é 

homogêneo, ele se torna seletivo em suas funções. Isso quer dizer que o modo de produção, 

em suas várias formas, possibilita o espaço da sua reprodução, criando e recriando seu 

sustentáculo através do próprio espaço de atuação. Nisso, ele modifica o espaço tornando-o 

ator da sua reprodução, produzindo espaços de grande velocidade, e com grandes 

possibilidades de acumulação e espaços de reserva a grande produção. 

Na sua apropriação e (re) produção pelo modo de produção no Brasil, o espaço 

pode ser entendido e pode ser explicação das diversas fases produtivas aqui observadas. 

Desde o escravismo colonial, até os ciclos produtivos do café, da cana, ou da borracha todos 

têm relação com o período de desenvolvimento do modo de produção capitalista. As formas 

de apropriação do espaço pelo modo de produção não se dão de maneira homogênea, ou 

linear, pelo contrário, foram e são carregados de contradições e ambiguidades que muitas 

vezes mascararam a compreensão da realidade brasileira. Fato esse compreensível nas 

fronteiras que avançaram e avançam pelo território brasileiro, demonstrando uma 

multiplicidade de formas de apropriação e modificação da natureza pelas relações sociais. 

 

 

2. 1 A respeito do conceito de fronteira 

 

 

Entender o processo histórico de desenvolvimento da sociedade brasileira a partir 

da sua expansão/apropriação espacial das regiões não ocupadas, principalmente, àquelas que 
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se situam no sertão brasileiro, na região de Cerrado e da Amazônia brasileira é essencial para 

apreender a mobilidade do modo de produção capitalista, e do contato deste com outros 

modos de produção. 

Na compreensão da realidade brasileira as fronteiras são elementos importantes 

para entendermos a dinâmica de apropriação e de (re) produção do espaço que o modo de 

produção submete e é parte no território brasileiro. Fazem parte do processo de 

desenvolvimento do modo de produção, carregando as contradições inerentes deste, que no 

caso do capitalismo, vão desde as relações de exploração do trabalho até a reprodução 

espacial destas relações. 

A fronteira econômica, a fronteira sociológica ou ainda a fronteira espacial 

foram analisadas do ponto de vista do encontro do que é nacional com o "não-nacional". Esse 

encontro pode ser caracterizado tomando-se o território, as relações sociais, ou os modos de 

produção das partes que compõem esse encontro. 

Para Martins (1997) a fronteira é do ponto de vista "do lado de cá", o lugar da 

intolerância, ambição e morte. Contudo, "do outro lado", é lugar da esperança, que muitas 

vezes é marcada pelo milenarismo do novo tempo. É também o lugar do conflito e da 

alteridade. O autor assim afirma: 

 
O que há de sociologicamente mais relevante para caracterizar e definir a 
fronteira no Brasil é justamente, a situação de conflito social. E esse é, 
certamente, o aspecto mais negligenciado entre os pesquisadores que têm 
tentado conceituá-la. Na minha interpretação, nesse conflito, a fronteira é 
essencialmente o lugar da alteridade. [...]. À primeira vista é o lugar do 
encontro dos que por diferentes razões são diferentes entre si, como os índios 
de um lado e os civilizados de outro; como os grandes proprietários de terra, 
de um lado, e os camponeses pobres, de outro. Mas o conflito faz com que a 
fronteira seja essencialmente, a um só tempo, um lugar de descoberta do 
outro e de desencontro. Não só o desencontro e o conflito decorrentes das 
diferentes concepções de vida e visões de mundo de cada um desses grupos 
humanos. O desencontro na fronteira é o desencontro de temporalidades 
históricas, pois cada um desses grupos está situado diversamente no tempo 
da História. (MARTINS, 1997, pp. 150-151). 
 

O debate acerca desses encontros, e nas palavras de Martins (1997), desses 

desencontros de temporalidades históricas, é largamente discutido pela literatura sociológica e 

geográfica de meados do século XX, estas últimas, inclusive, fazendo parte do processo de 

consolidação dos cursos de geografia no Brasil8. 

                                                 
8 Dois exemplos podem ser citados: Os trabalhos de Pierre Mombeig (ver Silva, 2002) e de Leo Weibel (ver 
Etges, 2000). 
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Como afirma Caio Prado Junior (1963), o problema do Brasil é basicamente a 

ocupação do seu interior, e tanto Mombeig como Léo Waibel trataram desses temas. 

Léo Waibel imprime em suas pesquisas a relação entre economia e fisionomia, se 

empenhando com estudos sobre os tipos de vegetação e a elaboração de um mapa da 

distribuição da vegetação no Brasil. Curiosamente, ele já questiona a utilização dos cerrados 

apenas para a pecuária, e assim ele afirma: 

 
Por todo o Brasil, o povo acredita que as terras de cerrado, como de todos os 
campos, não são boas absolutamente; que elas não são apropriadas para 
cultura e que só podem ser usadas para pasto. Os preços das terras refletem 
essa opinião. As terras de cerrado valem geralmente a metade dos preços das 
terras de mata de segunda classe. Buscando descobrir as razões desta 
opinião, achei que ela é inteiramente baseada em presunções e conclusões. O 
principal argumento é que, até agora, através da história de todo o Brasil, a 
agricultura tem sido limitada às terras de mata e nunca foi praticada nas 
terras de campo. (WAIBEL, 1979 apud ETGES, 2000,p. 128). 
 

Fazendo essas descrições, o autor insere o sentido de formação econômica, que 

segundo ele vai ser um conceito ecológico-fisionômico se referindo à manifestação na 

paisagem de diferentes formas de economia e a elas subordinadas as formas de atividade. 

Sua contribuição passa pela discussão do papel das faixas pioneiras no processo 

de povoamento, em que faz comparações entre o caso brasileiro e a “marcha para o oeste” dos 

Estados Unidos da América, ocorrida no século XIX. 

 
A expressão pioneiro é originária da terminologia militar e significa 
‘escoteiro’, ‘batedor’. Nos Estados Unidos, entretanto, essa palavra foi 
empregada num sentido econômico, referindo-se ao homem que é pioneiro a 
penetrar na mata, ajudando a torná-la acessível à civilização, e que, com 
isso, promove o deslocamento da frontier sertão adentro. Temos aqui um 
segundo termo da língua inglesa que no Novo Mundo tomou sentido 
diferente. Na Europa, a palavra frontier significa o limite político que separa 
países vizinhos. Nos Estados Unidos , entretanto, o termo recebeu, além 
disso, um sentido econômico: passou a significar o limite da zona povoada. 
E, enquanto a fronteira como limite político representa uma linha 
nitidamente demarcada, a fronteira no sentido econômico é uma zona, mais 
ou menos larga, que se intercala entre a mata virgem e a região civilizada. A 
esta zona damos o nome de zona pioneira. (WAIBEL, 1979 apud ETGES, 
2000, p. 130). 
 

A zona pioneira, de acordo com Etges (2000), como sendo o limite entre a 

civilização e a não civilização, ainda será diferenciada por Waibel em uma “fronteira 

demográfica”, que limita o “sertão” com a mata virgem, e a “fronteira econômica”,  que 

separa o “sertão” da região de economia mais adiantada. 
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No estudo feito por Martins, o autor cita as duas concepções de fronteira que irá 

marcar esse tema no Brasil. A partir de geógrafos, como Léo Waibel e Pierre Mombeig, 

aborda a importação do termo “frente pioneira” ou “zona pioneira” dos Estados Unidos e 

diferencia-os dos termos utilizados pelos antropólogos para designar “[...] essas frentes de 

deslocamento da população civilizada e das atividades econômicas de algum modo reguladas 

pelo mercado [...]” (MARTINS, 1997, p. 152). Nesse caso, o fenômeno é chamado por esses 

estudiosos como “frente de expansão”. 

 
Quando difundiram no Brasil a expressão ‘frente pioneira’, os geógrafos mal 
viam os índios no cenário construído por seu olhar dirigido. Mombeig define 
os índios alcançados (e massacrados) pela frente pioneira no oeste de São 
Paulo, como precursores dessa mesma frente, como se estivessem ali 
transitoriamente, à espera da civilização que acabaria com eles. A ênfase 
original de suas análises estava no reconhecimento das mudanças radicais na 
paisagem pela construção das ferrovias, das cidades, pela difusão da 
agricultura comercial em grande escala, como o café e o algodão. 
(MARTINS, 1997, p. 153). 
 

Uma concepção não anula a outra, ou seja, são formas diferentes de ver e 

compreender a ocupação do espaço por sujeitos diferentes, entendendo tempos e relações 

diferentes e fazendo com que elas sejam, ou complementares na explicação da história 

brasileira, ou também necessárias para se entender o movimento da fronteira. O ponto de vista 

dos geógrafos era da reprodução ampliada do capital (reprodução extensiva e territorial), e 

como diz Martins (1997), conversão da terra em mercadoria. Assim, essa frente é 

caracterizada como fronteira econômica. Os antropólogos se referiam à expansão não dizendo 

respeito necessariamente ao capitalismo, mas sim a uma rede de trocas, em que o dinheiro 

nem sempre está presente, mais entendida como fronteira demográfica. 

A "Frente Pioneira" exprime, dessa maneira, um movimento social de 

incorporação de novas áreas à economia de mercado, seria a fronteira econômica. No caso 

brasileiro, segundo o mesmo autor, essa "frente" não coincide com a fronteira demográfica, 

via de regra, esta última está aquém daquela. O movimento desta está ligado à necessidade do 

modo de produção de se expandir para novas áreas. 

O aparecimento da cidade, nesse contexto, como pólo que articula as relações de 

expansão, o "novo" que é novo apenas na ocupação do espaço: no momento que se coloca 

como mais rápido, mais dinâmico, mas esse novo não representa o aparecimento de estruturas 

sociais no vazio. Essa característica da zona pioneira supõe uma concepção dualista entre o 

pioneiro e o antigo, ou seja, entre o que é novo, na ocupação do espaço, e o que já foi 

empobrecido pela passagem da "frente pioneira". Isso faz com que haja zonas de fronteira 
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antiga e novas fronteiras, o que não se dá de forma linear, ou seja, não obedece a padrões 

rígidos. 

O movimento de expansão do modo de produção através da ocupação de novas 

áreas por parte da "frente pioneira" não se dá de maneira isolada, se articula com outras 

modalidades socioespaciais e que estão entre a fronteira demográfica e a pioneira. Para 

Martins (1975) a "frente de expansão" surge a partir de um estado de insuficiência econômica, 

que força os "excluídos" do processo de acumulação da fronteira econômica a migrarem para 

regiões ainda não ocupadas. Segundo o autor, a "frente de expansão" surge em decorrência do 

incremento demográfico, sem a expansão dos meios de se ganhar a vida na “zona pioneira”, 

ou, ainda, pela retração nos níveis de se ganhar a vida nessa região. Essa expansão se dá 

retomando da “zona pioneira” os elementos mais empreendedores. A relação que vai se 

estabelecer entre essas duas será através da absorção do excedente demográfico pela "frente 

de expansão" e pela produção de excedente que são absorvidos na zona pioneira. 

Velho (1979) vê na fronteira brasileira um movimento singular de relação entre a 

reprodução do modo de produção capitalista e a articulação com a força-de-trabalho nas zonas 

de fronteira. Para tal autor, a caracterização do regime de exploração como as plantations não 

é relevante a priori, ganhando notoriedade as formas de dominação nas instâncias políticas e 

econômicas. Coloca assim: 

 
Nesses termos pode-se certamente dizer que fundamentalmente assiste-se no 
Brasil às manifestações de diferentes variedades (e variações) de um sistema 
de repressão da força de trabalho, incompatível tanto com a pequena 
produção independente quanto com a formação de um mercado de trabalho 
livre. (VELHO, 1979, p. 113). 
 

O indivíduo não enquadrado dentro da plantation daria espaço à criação do que 

ele chama de "campesinato marginal", ou seja, indivíduos que tentam se reproduzir através de 

uma agricultura voltada para o autoconsumo, com laços frouxos com o mercado. 

A repressão da força de trabalho foi em grande parte responsável em assegurar 

mão-de-obra para as plantations e assegurava também que a fronteira se expandisse de 

maneira relativamente controlada. 

Nos termos de Velho, as fronteiras podem se tornar fechadas, abertas ou ainda 

abertas e controladas. Mas um elemento essencial em Velho, importante de  colocarmos aqui, 

é a sua análise da fronteira aberta dada como o lugar do “bem ilimitado”. Essa, segundo o 

autor, aparece nas concepções tradicionalistas da fronteira, e é o lugar ideal do laissez-faire. 

Outro fator importante que encontramos no trabalho desse autor é sua compreensão da 
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fronteira para o campesinato, que para ele aparece em síntese de duas maneiras: a primeira 

como “possibilidade de uma ‘trajetória social ascendente’”; a segunda diz respeito ao 

“enfraquecimento de uma subordinação estrita e imediata”. (VELHO, 1979, p 101). 

As mudanças e permanências que Velho diz serem muito comuns em países que 

não vivenciaram a experiência de uma revolução burguesa são visíveis no panorama da 

fronteira. A dominação política, a partir de maneiras de repressão ou as formas de 

imobilização da força de trabalho, “em que ela mesma produzisse para o seu autoconsumo, 

sobretudo em períodos desfavoráveis.” (VELHO, 1979, p. 121) são exemplos de 

permanências, que inclusive, podem ser percebidas até a atualidade. As mudanças são assim 

descritas pela autor: 

 
As mudanças, todavia, embora muito gradativas e por vezes difíceis de 
perceber, não deixavam de ocorrer. Algumas delas tornaram-se elos numa 
cadeia que acabaria por mostrar-se importante. Por um lado o ‘poder local’ 
enquanto tal aos poucos tornou-se menos incontido do que antes. A chamada 
‘República Velha’ já representava o reconhecimento de um certo 
compromisso entre a autoridade local e central por intermédio das estruturas 
de poder regionais. Essas estruturas tornaram-se bastante complexas e o 
sistema de patronagem como um todo seria conhecido como coronelismo. 
Uma elite política profissional que representava os diferentes interesses da 
classe dominante se desenvolveu, mas esse compromisso não era sempre 
fácil e pequenas guerras por vezes estouraram entre patrões locais e 
regionais, em certos casos forçando (ou permitindo) a intervenção do 
governo federal. (VELHO, 1979, p. 122). 
 

Tais mudanças, em muitos casos, são realizadas apenas de maneira a colocar 

novos rótulos, o que Velho chama, para sintetizar esses dois processos de compensação, que é 

característica do “espírito do homem moderno”. 

Essas mudanças/permanências implicam num caráter dialético da fronteira, pela 

sua diversidade e contradição, sobretudo este último, onde elementos tidos como antagônicos 

não se sobrepõem. 

O que nós estamos concebendo como fronteira é, na verdade, essa diversidade de 

situações, sejam econômicas, sociais, geográficas, que se diferenciam tanto espacialmente 

quanto temporalmente no território, tendo elas íntima relação com os modos de produção, e 

muitas vezes, significando o limite, mesmo que relativo, entre formas diferenciadas de 

produção. A fronteira brasileira é o retrato da diversidade e da falta de um padrão histórico 

linear, adquirindo formas diversas com maneiras diversas de apropriação espacial. Um 

exemplo é a economia do café e sua expansão pelos estados de São Paulo, principalmente, no 

fim do século XIX e início do século XX, a economia do açúcar no século XX no Nordeste 
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brasileiro, entre outros ciclos econômicos, que irão significar formas de exploração, de 

apropriação e de reprodução distintas. 

Atualmente, a expansão da fronteira da agropecuária brasileira é acompanhada de 

um discurso modernizador das regiões “não ocupadas”9. Traz consigo, e em todos os seus 

processos produtivos/econômicos/sociais/culturais mais que perda de biodiversidade nos 

biomas por ela incorporados, da natureza como separação do humano, mas, muito mais, há a 

perda de cultura, entendida no sentido antropológico, como sendo o de mediação da relação 

homem-natureza. Nessa acepção, a fronteira não tem o sentido do limite entre o “não 

ocupado” (efetivamente) e o ocupado, e nem da civilização e da barbárie10, como afirma Silva 

(2007, p. 286) “ [...] a fronteira capitalista é uma invenção para justificar representações 

simbólicas, culturais e ideológicas contra as territorialidades dos índios, dos negros, dos 

ribeirinhos, dos posseiros etc.” 

 

 

2.2 As fronteiras brasileiras e o desenvolvimento desigual do espaço nacional 

 

 

Barreiro (1986) afirma que as formas de dominação do modo de produção 

capitalista no Brasil indicam uma coexistência de formas capitalistas com formas "não-

capitalistas" de produção. Para tal autor, as formas capitalistas não suprimiram de maneira 

geral as formas "não-capitalistas", defender essa total supressão é negar as desigualdades de 

desenvolvimento do modo de produção capitalista. 

Sendo assim, temos que o desenvolvimento capitalista não se dá de forma 

homogênea. As formas capitalistas de produção não vieram prontas e acabadas para o Brasil, 

                                                 
9 É importante ressaltar que o termo “não ocupado”, aqui utilizado entre aspas, é para designar áreas não 
dominadas por determinado tipo de relação. No caso da Amazônia, ou do Cerrado brasileiro, o termo é utilizado 
para designar áreas ainda não incorporadas à economia de mercado e mundializada. Isso não quer dizer que essas 
áreas não têm gente ocupando, grupos camponeses, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, povos da floresta, 
comunidades tradicionais etc, que inclusive, pelo discurso modernizador não são detentoras dos conhecimentos, 
como afirma Gonçalves (2007), do “saber falar”, e que no processo de modernização são dizimados e/ou 
incorporados à economia de mercado, destruindo sua cultura, seus costumes e seu "saber fazer". 
10 A civilização é o que a modernidade traz. O moderno, a ciência, as técnicas, a instrução está acima do que é 
culturalmente posto. A cultura é um empecilho ao desenvolvimento das regiões. Em entrevista feita por Andrade 
(2008) na região das “Gerais de Balsas” com um denominado gaúcho ele fala: “Tenho 30 empregados daqui, 
tudo fichado, mas os daqui não pode botar como capataz porque não têm capacidade, nem responsabilidade.”(p. 
107). Em outra entrevista: “[...] tem outros que não dá pra isso, né, não saem do chão; é matar formiga, é catar 
toco, essas coisas assim, que tem gente que não desenvolve né?” (p. 107). Esse pensamento demonstra o caráter 
civilizatório da fronteira, e nesse caso específico, da Fronteira da Moderna Agricultura. 
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e de maneira alguma se pode pensar numa evolução linear nessas formas de produção. 

(GORENDER, 1994) 

Para Löwi (2008), a teoria do desenvolvimento desigual e combinado é uma 

forma de se romper com a ideologia do progresso linear e com o evolucionismo das análises. 

Para o autor, o desenvolvimento não linear e combinado das formas capitalista é um problema 

ligado à expansão mundial do capitalismo, que apesar de se adequar perfeitamente a ramos 

diferentes da produção, pode ser alargada para o tipo de dominação que o capital exerce em 

outros modos de produção. Ela é uma tentativa de "explicar estas 'modificações' e, por 

consequência, de dar conta da lógica das contradições econômicas e sociais dos países do 

capitalismo periférico ou dominados pelo imperialismo." (LÖWI, 2008, pp. 73-74). 

Para Oliveira (2005), as concepções teóricas  desenvolvidas no Brasil, sob o ponto 

de vista capitalista, em que inevitavelmente os camponeses desapareceriam por serem uma 

espécie de 'resíduo' social que o progresso capitalista extinguiria, não dão conta da realidade 

camponesa no Brasil, a qual se materializa pela crescente luta do campesinato para garantir a 

sua existência. Para o autor, o estudo do desenvolvimento capitalista no Brasil deve ser 

formulado de outra maneira: 

 
O estudo da agricultura brasileira deve ser feito levando-se em conta que o 
processo de desenvolvimento do modo capitalista de produção no território 
brasileiro é contraditório e combinado. Isso quer dizer que, ao mesmo tempo 
que esse desenvolvimento avança reproduzindo relações especificamente 
capitalistas (implantando o trabalho assalariado pela presença no campo do 
bóia-fria), ele (o capitalismo) produz também, igual e contraditoriamente, 
relações camponesas de produção (pela presença e aumento do trabalho 
familiar no campo). (OLIVEIRA, 2005, p. 73). 
 

A fronteira da agropecuária brasileira é exemplar nesse sentido, já que de um lado 

é marcada pelo avanço da economia de mercado e de outro pela reprodução de relações de 

trabalho familiar pelo campesinato. O desenvolvimento da fronteira brasileira é exposto pelo 

trabalho de Velho (1979) com a relação entre o modo de produção e o campesinato. Diz que 

muitos estudiosos fazem a diferenciação da fronteira norte-americana com a brasileira apenas 

com a distinção das formas iniciais de colonização, o que segundo ele deve ser feito no 

"contraste entre um sistema baseado no trabalho livre e um sistema de repressão da força de 

trabalho." (VELHO, 1979, p. 109). 

O mesmo autor aborda que algumas das "causas" que têm sido apontadas por 

muitos autores para o estabelecimento de diferentes sistemas no Brasil e Estados Unidos foi a 

idéia de um "transplante" de sistemas que dominavam as respectivas metrópoles, e dessa 
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forma – igualmente para marxistas e não-marxistas – uma caracterização feudal para o 

sistema que se implantou no Brasil, que ainda será tratado neste trabalho. 

Se formos tomar como referência os ciclos econômicos ligados à agropecuária 

teremos vários movimentos de fronteiras, cada um ligado a um produto específico e sua 

inserção no modo de produção predominante. Então, a cana-de-açúcar e o algodão no 

Nordeste vão significar a fronteira que avança pelo território na região, bem como o gado, que 

adentra seguindo os “caminhos do gado” até o sertão brasileiro, e o café, que fará o papel de 

expansão da economia nacional pelas áreas do interior do país no centro-sul. 

A fronteira do café no centro-sul brasileiro será singular, pois expressará a crise 

do sistema colonial e do “exclusivo metropolitano”. Partindo da região do Vale do Paraíba 

(região entre São Paulo e Rio de Janeiro) e seguindo, inicialmente, para Minas Gerais e 

Espírito Santo e, posteriormente, para o oeste paulista, o deslocamento e a  expansão das 

fazendas de café seguem acompanhados de modificações que são base para a acumulação de 

capital, como por exemplo, as ferrovias para o escoamento da produção ou as inovações 

técnicas que permitiam a economia na utilização de força-de-trabalho. Esse movimento é 

descrito por Barreiro (1986) como sendo a “marcha do café”. 

Sobre a expansão do café, Andrade (1968) coloca assim: 

 
Assim, na primeira metade do século XIX, a cultura do café começou a se 
expandir da Baixada Fluminense para o Vale do Paraíba do Sul, ocupando o 
planalto que se situa entre as serras do Mar e da Mantiqueira; para aí 
convergia um movimento de penetração partido do litoral, e um outro 
oriundo da zona mineradora de Mina Gerais, então em decadência 
econômica. (ANDRADE, 1969, p. 154). 
 

A partir desse movimento foram surgindo cidades portos para o escoamento da 

produção e que iam florescendo com a construção de armazéns e que na mesma velocidade 

foram suplantadas pela construção de ferrovias. 

Apesar das inovações técnicas, que também eram limitadas pela característica 

mercantil da economia cafeeira, as fazendas de café não conseguiam criar um excedente 

considerável de mão de obra. A impossibilidade de criar uma superpopulação relativa obrigou 

o Estado a intervir com uma política de imigração, fazendo com que os trabalhadores destas 

fazendas, após a abolição, fossem trazidos de outros países, em sua maior parte estrangeiros 

europeus principalmente. 

O sistema coercitivo da força de trabalho das fazendas de café muda pouco com a 

abolição da escravatura no Brasil, fazendo com que os trabalhadores fossem mantidos nas 

fazendas ou em núcleos coloniais por força de contrato, sem a liberdade de se empregar em 
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outras fazendas. Tal medida se mostrava necessária na manutenção das propriedades. A 

política de intervenção do Estado, principalmente no que diz respeito à disposição de mão-de-

obra fez com que a economia do café ultrapassasse a abolição sem perder muito seu vigor, 

inclusive se fortalecendo em alguns momentos e se expandindo mais para o oeste do estado 

de São Paulo, Minas Gerais e norte do Paraná no início do século XX. 

Na região de expansão da cana-de-açúcar e dos engenhos, como afirma Oliveira 

(1981), em decorrência do caráter cíclico de crises de produção derivadas de flutuações 

internacionais, a economia do açúcar recria formas de acumulação primitiva, mesclando a 

produção do açúcar com a “cultura de subsistência”. Essa variância no processo de 

acumulação, mais tarde, faz com que essa cultura perca espaço para a atividade algodoeira-

pecuarista. 

Sequela da Revolução Industrial, a economia algodoeira passa a vigorar no 

Nordeste como principal cultura agrícola. A sua estrutura de acumulação baseia-se num forte 

mecanismo de dominação da esfera da circulação por parte do capitalismo internacional, 

sendo a produção feita por fazendeiros, sitiantes, meeiros, posseiros, enfim, um variado grupo 

de sujeitos e classes que subordinam a sua produção através da circulação ao capitalismo 

internacional. Oliveira (1981, p. 47) assim se refere: 

 
Emerge aqui a estrutura fundiária típica do latifúndio: o fundo de 
acumulação é dado pelas ‘culturas de subsistência’ do morador, do meeiro, 
do posseiro, que viabilizam, por esse mecanismo, um baixo custo de 
reprodução da força-de-trabalho e, portanto, um baixo valor que é 
apropriado à escala de circulação internacional de mercadorias, sob a égide 
das potências imperialistas. 
 

A criação de gado que durante muito tempo era feita em terras que não tinham 

donos, e que margeavam as fazendas de cana, quase como numa relação extrativa 

(OLIVEIRA, 1981), no século XX, concorre significativamente com as áreas da atividade da 

cultura da cana no Nordeste, muito responsável pela economia da região nesse período. 

Essas atividades se desenvolveram de maneira diversa, em tempos-espaços 

distintos, expandindo a economia de mercado para o interior do Brasil e imprimindo no 

espaço as suas formas de relação, principalmente de exploração do trabalho. O 

desenvolvimento do modo de produção reviveu e depois desmontou essas atividades, sendo 

que a cada ciclo elas têm novo fôlego para empreender novamente a reprodução do capital. 

Confirmamos o que disse Foweraker (1981) ao colocar que “O conceito de 

fronteira de forma alguma corresponde ao assim chamado caráter cíclico do crescimento 

econômico e da ocupação da terra no Brasil.” Assim, ao trazer alguns dos ciclos econômicos 
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que o Brasil viveu não tem a intenção de dizer que ela é somente a expansão desses produtos 

pelo território brasileiro, mas sim de relacionar com o ciclo de produção capitalista. Apesar 

desse mesmo autor colocar que a frente pioneira se expande frente a demandas nacionais, 

entendemos que o local e o global são elementos importantes nessa análise. 

Pelo seu caráter cíclico, a fronteira se revive e se reinventa a cada momento. Mais 

recentemente, temos o caso da economia da soja, que avança na região do bioma de Cerrados 

do Brasil, onde solo, relevo e clima dão condições para o plantio do grão. A expansão se dá 

principalmente no Centro-Oeste, desde a década de 1970. A partir da década de 1980 se 

expande pelas regiões de Cerrado do Nordeste e mais recentemente avança pela Amazônia 

Brasileira. Esse movimento que ultrapassa o “encontrar terras não-ocupadas” é típico da 

fronteira capitalista. 

 
Enquanto a maior parte das fronteiras move-se para dentro de terras virgens 
nos limites da penetração para o interior, outras podem ‘redescobrir regiões 
que conheceram antes a ocupação durante um dado ciclo econômico (como o 
baixo rio Doce ou o Espírito Santo), ou entrar em áreas que tenham sido 
anteriormente ultrapassadas devido à falta de atração econômica na época. 
[...] a fronteira pode ser quase inteiramente isolada, ou então integrada à 
economia nacional e regional através de estradas de rodagem ou uma rede 
desenvolvidas de mercado. (FOWERAKER, 1981, p. 33). 
 

Acrescentamos que à fronteira pode estar ligada também a economia mundial 

através de sistemas de comunicação cada vez mais complexos. A produção dessa fronteira 

pode ser vendida em locais cada vez mais distantes, já que não são apenas estradas que ligam, 

mas sim uma rede de transportes intermodais. 

 O caso da fronteira da soja, bem como outras culturas agrícolas, como a cana-de-

açúcar ou o algodão em algumas regiões do país, tem seus significados especiais pelos 

sentidos novos que dão à apropriação do espaço pelo modo de produção capitalista, o que se 

torna evidente pela reestruturação capitalista atual que vem ocorrendo desde a segunda 

metade do século XX. Internacionalizada, a fronteira da soja surge de um contexto de 

reprodução capitalista que transforma o espaço a partir de agentes globais, sendo externos ao 

local e sua especificidade. 

A expansão da fronteira é, na visão de Martins (1997), um desdobramento da 

expansão territorial do capital. É a partir da extração da renda da terra que o autor chega a 

essa conclusão. A possibilidade de ao menos extrair a renda absoluta faz com que o capital 

instale relações mercantis e é por isso que provavelmente nos locais por onde avança a frente 

de expansão há ausência da propriedade fundiária. 
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É importante frisar o lugar do índio na situação de fronteira. O índio que é 

claramente esquecido em muitos dos autores que tratam do tema, parecendo não fazer parte 

desse processo. 

A fronteira do humano exclui o indígena, ou seja, a possibilidade de haver 

humanidade para além da fronteira inexiste na concepção da fronteira como limite para o 

natural. O não-humano é o que existe nesse limite. Tão perverso como pensar assim é a 

perspectiva da fronteira como limite entre civilização e barbárie, como se fora dos muros 

“românicos” da sociedade nacional brasileira, os bárbaros, ou seja, os índios vivessem na 

espera de serem civilizados e, finalmente, brasileiros (com título de eleitor, nome, Registro 

Geral e Comprovante de Pessoa Física, e quem sabe o comprovante de residência atestado 

pelas contas da sociedade nacional). Imaginar que a fronteira tem dois lados é pensar de 

forma a excluir o indígena, ou melhor, pensá-lo na perspectiva colonizadora dos sem alma, ou 

dos sem Deus. 

Martins (1997) cita o exemplo dos Kreenakarore que em dois anos, de 1972 - 

época da sua localização pelos “brancos” - até o ano 1975 - quando já estavam contatados e 

socializados – passaram pela incorporação a sociedade nacional e sua tragédia, em que sua 

aldeia passou a ser construída na beira da estrada. Como ele afirma: “Se queremos insistir no 

nosso conceito de civilização e civilizado, a civilização da frente pioneira havia triunfado 

sobre a barbárie da selva.” (MARTINS, 1997, p. 165). 

 
Há mesmo casos de tribos originárias de um ambiente ecológico específico 
que, em conseqüência dessas migrações, deslocaram-se para ambientes 
completamente diferentes, o que as obrigou, em alguns casos com sucesso e 
em outros sem sucesso, a reelaborarem sua reação com a natureza, sua 
cultura e suas concepções [...] (MARTINS, 1997, p. 172). 
 

Esse movimento não é de livre e espontânea vontade, é forçado pelas populações 

brancas que avançam com um conceito de cultura, civilização e sociedade que não integra as 

formas de relação entre grupos tribais e natureza. 

No Maranhão, o contato entre colonizadores e indígenas dificilmente não resultou 

em extermínio de grupos tribais por completo, ou no aprisionamento de seus membros. Um 

dos exemplos do encontro entre os “nossos”, como próprio Francisco de Paula Ribeiro11 e os 

indígenas foi o que ocasionou no aprisionamento de 70 indígenas por um grupo de milícia e 

de soldados de apoio. Os índios Macamecrãs que habitavam a região de Pastos Bons, 

adentrando o território de Balsas e confinados pelo rio Tocantins entraram em conflito com os 
                                                 
11 Comandante responsável por adentrar o Maranhão até o caminho de Pastos Bons no sul do estado no século 
XIX e por manter contato com os “gentis” da região. 
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fazendeiros em consequência do avanço destes últimos, impelidos por seu incremento 

populacional. Ribeiro descreve da seguinte forma o conflito entre fazendeiros da região e os 

indígenas: 

 
Em 1809 destruíram eles um dos maiores estabelecimentos da ribeira Balsas, 
chamado Vargem da Páscoa, matando todas as pessoas que o habitavam, e já 
assim mesmo haviam, em 1808, reduzido a cinzas a fazenda chamada Saco, 
tirando também a vida aos seus proprietários; e isto fez com que Manuel 
José d’Assunção, aquele que ao depois em 1814 foi morto no Grajaú, caísse 
sobre uma das suas povoações com 150 paisanos, e vinte soldados de linha 
que lhe demos, porque comandávamos nessa ocasião o distrito, e a castigasse 
suficientemente, fazendo mais de setenta prisioneiros, que remetemos a 
capital. (RIBEIRO, 2002, p.190). 
 

Os conflitos envolvendo indígenas na região de Balsas fizeram com que 

atualmente não haja registros de tribos no município. 

No Maranhão, o movimento de fronteira é marcante na formação do seu espaço 

onde liga a dinâmica dos seus sujeitos ao desenvolvimento do território do Estado. 

 

 

2.3 O Maranhão no caminho das bandeiras verdes 

 

 

A idéia do Maranhão enquanto fronteira pode muito bem ser associada ao 

milenarismo de lendas camponesas ligadas à liberdade de trabalho do camponês, que é 

impelido e maltratado pelo “coronel” latifundiário do nordeste. 

Essas lendas são expressas por Martins (1997, p. 197): 

 
É extremamente significativo que os peregrinos se desloquem na direção 
leste-oeste, que é a mesma direção do deslocamento da fronteira e do 
movimento de efetiva ocupação do território. Geralmente seguem o sentido 
de orientação da Via Láctea, a que chamam de Caminho de São Tiago. 
Lembro que São Tiago é o mesmo Saint Jacques que dá nome às jacqueries, 
às revoltas camponesas. E o caminho de São Tiago é o mesmo Caminho de 
São Tiago de Compostela, na Espanha, seguido pelos peregrinos que no 
tempo das cruzadas partiam para a Terra Santa, para a guerra contra os 
infiéis e para resgatar o túmulo de Cristo. 
 

Essa relação das andanças camponesas pela fronteira é expressa pela intensa 

religiosidade desses sujeitos. O milenarismo e messianismo de profecias dão nova esperança 

aos camponeses que se punham a lutar contra o latifúndio nordestino, na expectativa do novo 

vão em busca de terras livres. Martins (1997) expõe isso ao citar exemplos de camponeses 
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que foram para além do rio Araguaia e do rio Tocantins. A procura pelos “Bandeiras Verdes” 

se dá de forma a buscar um lugar mítico, marcado pela estabilidade, que não é oferecida nos 

locais de origem desse camponês. Nesse movimento que é acompanhado também em sua 

borda pela expansão de relações mercantis, o dinheiro adentra como expressão do mal e do 

diabólico, que acaba por subordinar o trabalho e a família, assim, logo que o dinheiro chega 

com a sua perversidade, muito dos grupos logo estão a ir mais à frente. 

O norte do país significou por muito tempo a possibilidade do campesinato se 

fazer de forma autônoma ao latifúndio nordestino. No Maranhão, parte do campesinato se 

formou e desenvolveu a partir da migração de nordestinos fugidos da concentração de terras 

do latifúndio12 dos coronéis e das secas frequentes nessa região13. 

Segundo Andrade (1968), o campesinato fruto da migração dos nordestinos 

adentra o Maranhão, principalmente por duas frentes, Teresina (PI) e Floriano (PI). A 

primeira segue até Caxias (MA) onde se separa em outras duas frentes, uma que se desloca até 

Barra do Corda (MA) e logo após Imperatriz (MA), e a outra que segue o caminho de 

Pedreiras (MA), indo para Bacabal (MA), Pindaré Mirim (MA) e o Alto Turi (MA). A 

segunda se desloca para Imperatriz e para Carolina (MA), no Sudoeste do estado (ver Mapa 

2). 

 

                                                 
12 O termo latifúndio nessa parte do trabalho já se refere ao que Almeida e Mourão (1976) denominam de 
Unidade de Produção Capitalista. Esta pode se dar pelo aluguel de terras a pequenas unidades de produção 
camponesas, propriamente o latifúndio ou latifúndio tradicional; Pode ser com o proprietário organizando 
diretamente a produção, que seriam os grandes fazendeiros ou pecuaristas e os latifúndios em 
transição/modernização dos latifúndios tradicionais; Ou ainda com a hierarquização administrativa, sendo que a 
produção acaba ficando nas mãos de gerentes, e de grandes grupos empresariais. Nas duas últimas vai haver a 
dicotomia entre "empreiteiros" e assalariados rurais. 
13 Ao fazer a caracterização do campesinato que se desenvolve no Estado do Maranhão, Andrade (1968) 
regionaliza a região Nordeste entre o Nordeste propriamente dito, que inclui o Ceará (CE), o Rio Grande do 
Norte (RN), Paraíba (PB), Pernambuco (PE), Alagoas (AL), Sergipe (SE) e Bahia (BA); e o Meio Norte, que 
incluiria o Maranhão (MA) e o Piauí (PI). Apenas para efeito didático se utilizará essa regionalização a fim de 
diferenciar a zona emissora e a zona receptora no processo de migração dentro dessa região em decorrência dos 
problemas que já foram ditos. 
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Figura 2: Caminhos de Penetração dos Nordestinos no Maranhão 
Fonte: Adaptado de Andrade (1968) 
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Esse campesinato é caracterizado pelo autor como sendo formado por sujeitos 

desbravadores e independentes. Esses nordestinos são agricultores que "atravessam os 

cerrados e os cocais a procura da mata virgem; ao encontrá-la, destroem-na com incêndio e 

passam a cultivar a terra com os produtos de subsistência e com o arroz." (ANDRADE, 1968, 

p. 82). 

Como a tarefa de limpeza era desgastante, então esses agricultores se uniam, 

fazendo a derrubada, a queimada (ou "coivara") em grupos, construindo suas casas próximas, 

também para garantir a segurança frente aos ataques de indígenas, a esses aglomerados se 

denominavam de "centros". Com a esterilização das terras, logo esses agricultores, ou o que o 

mesmo autor chama de "ponta de frente", caminham mais adiante, derrubando novos trechos 

de mata e fazendo novos roçados, e dessa forma, constituindo novos "centros". 

A denominação de uma parte significativa dos municípios ou localidades 

maranhenses se dá em decorrência desse processo de ocupação do campesinato dessa região. 

Alguns exemplos são: o município de Esperantinópolis, que inicialmente teve o nome de 

"Centro dos Bois"; algumas comunidades nesse município, como "Centro do Guilherme", 

"Centro do Henrique", "Centrão", "Centro do Coroatá". Também em outros municípios, como 

"Centro dos Bertolinos" (Lago do Junco/MA). A designação que segue o termo "Centro" se 

refere ao nome do "cabeça de frente"14 ou características do lugar escolhido para fixar 

moradia por ele, como é o caso do povoado de "Centro da Sumaúma", município de 

Esperantinópolis, onde o lugar das residências era próximo a uma árvore "Sumaúma" 

centenária. Notemos que esses municípios citados estão na região do médio curso do Rio 

Mearim onde passou a primeira frente caracterizada por Andrade (1968), a que se deslocou de 

Teresina para a direção do Alto Turi, porém essa dinâmica pode ser notada em boa parte do 

estado do Maranhão. 

Pela facilidade para a obtenção de água e de alimentos abundantes nas 

proximidades dos cursos d'água, parte do campesinato se fixou nas "Beiras". Esse termo se 

refere à margem dos rios e é a contraposição ao "Centro", onde a característica principal do 

camponês era seu empreendedorismo. 

Outro elemento do processo de ocupação do Maranhão pelas “Frentes” é o do 

"caboclo maranhense", constitutivo do que Andrade (1968) denominou de "civilização do 

babaçu". O mesmo autor expõe dessa maneira: 

                                                 
14 "Cabeça de frente" é o termo utilizado por Santos (2007) para designar esse movimento; se refere aqui ao 
chamado "assituante", ou seja, aquele que inicia o movimento e se coloca em determinado momento numa 
porção do território, limpando a área para o cultivo. 
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O caboclo, porém, sem instrução, sem preocupações com outras terras e sem 
conhecimento de outros povos, vive cotidianamente ao lado e à sombra das 
palmeiras, delas retirando o que pode, o que lhes é gratuitamente oferecido. 
Daí podermos concluir que houve no Maranhão uma civilização do babaçu 
como houve no Ceará a da carnaúba e nos sertões nordestinos a do couro, de 
que falou Capistrano de Abreu. (ANDRADE, 1968, 74). 
 

Segundo o mesmo autor essa "civilização" não teve um tempo áureo, já que o 

Maranhão só teve período de riqueza com o algodão, o açúcar e o arroz. Esses caboclos 

catavam os coquilhos15 e usavam as amêndoas como alimentos, produzindo também o óleo e 

o carvão com a casca do coco. 

O “caboclo maranhense” é resultado do cruzamento entre índios e brancos, além 

de representar o homem pobre e inculto que vivia e trabalhava no campo na região. Esse 

caboclo fez a penetração para o interior do estado pelos rios, sobretudo o Rio Itapecuru. Ainda 

de acordo com Andrade (1968), este não penetrou a mata, ficando à margem do rio ("Beira"), 

no meio do babaçual e nos campos onde o alimento era abundante. Quando subiu o Itapecuru 

foi sob a direção do "Senhor", sem penetrar as matas e nem desbravar os cerrados. 

Tanto o “nordestino” quanto o “caboclo” se movimentam imprimindo a expansão 

da fronteira pelo Maranhão. O primeiro fazendo o papel de desbravador e entrando para as 

florestas maranhenses, o segundo subindo os rios e fazendo o extrativismo do babaçu em sua 

maior parte. 

Além, desse movimento, há também a dinâmica dentro dos próprios centros que 

fazem com que a fronteira se desloque em um território de referência que pode ser o centro, o 

povoado, a comunidade. A roça ao se tornar muito distante dessa referência então pode 

ocasionar na composição de outro centro. Essa formação de centros, baseado principalmente 

na produção material de bens, faz com que o direito a terra desses sujeitos seja evocado a 

partir da categoria do trabalho, ou seja, o trabalho na terra, o preparo para a roça, faz com que 

determinada porção de terra seja direito de quem a prepara para o trabalho, para a produção. 

A frente de expansão no Maranhão foi composta por populações ricas e pobres 

que se deslocavam em busca de desenvolver suas atividades econômicas, como fazendeiros de 

gado que avançaram sobre as pastagens do Maranhão, especialmente as localizadas na região 

sul do estado (MARTINS, 1997). 

A impossibilidade da procura de outras localidades pode ocasionar o conflito, que 

constantemente é o enfrentamento entre o grande proprietário que avança sobre as terras 

                                                 
15 São os pequenos cocos, provenientes da palmeira de Babaçu. 
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anteriormente trabalhadas pelos camponeses e estes, que não tem a possibilidade de alcançar 

novas terras para o trabalho e suprir sua família. 
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3 O CAMPESINATO REINVENTA A FRONTEIRA 

 

 

“Minha pobreza tal é 
Que não tenho presente melhor: 

Trago papel de jornal 
Para lhe servir de cobertor; 
Cobrindo-se assim de letras 

Vai um dia ser doutor” 
João Cabral de Melo Neto. (Começam a chegar pessoas trazendo presentes 

para o recém-nascido/Morte e Vida Severina). 
 

O reinventar do título tem a pretensão de demonstrar como o campesinato e seus 

movimentos de desenvolvimento trazem novamente o significado da fronteira a partir do 

conflito e da instabilidade na região de expansão da moderna agricultura da soja. A análise da 

fronteira não foi esquecida ou desfeita para ser reinventada de forma simples, ou ainda como 

se nada estivesse baseando a sua estrutura de compreensão. Na verdade, o debate vem sendo 

enriquecido nas últimas décadas com uma análise sociológica e antropológica de grupos 

“incorporados” pela sociedade brasileira no seu movimento de fronteira. O sentido do 

reinventar é mais para repensar a dita fronteira da moderna agricultura como incorporadora de 

espaços vazios e trazer os sujeitos campesinos que são “incorporados” e perdem seus 

territórios nas regiões de expansão do agronegócio. Assim, é aqui tratado o desenvolvimento 

do campesinato nas regiões de expansão da moderna agricultura no Maranhão como o 

movimento de fronteira que tenta ser suplantado pela fronteira do agronegócio. 

 Atualmente, a fronteira toma o sentido de avanço da agricultura capitalista, 

esquecendo os vários sujeitos que produzem, reproduzem e ocupam o espaço. Isso traz para a 

discussão novamente o conceito de fronteira, lembrando que ela não é apenas uma linha entre 

o produtivo (a linha moderna do progresso) e o improdutivo, o não ocupado, o arcaico, como 

se fosse a linha entre homens e não-homens ou entre civilizados e não-civilizados. 

O reinventar a fronteira pelo campesinato é afirmar os sujeitos que a fazem como 

um processo social de conflitos, continuidades, retrocessos, avanços, enfim, um conjunto de 

relações sociais que envolvem grupos que a reproduzem. É a auto-afirmação pelo 

campesinato de seu papel principal, e não como coadjuvante na produção do espaço da 

fronteira. 
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3.1 Desenvolvimento do campesinato e a relação com a fronteira 

 

 

A compreensão sobre fronteira capitalista, ou seja, sobre o movimento de 

incorporação na dinâmica do capital de áreas do território nacional, traz consigo, assim como 

afirmou Velho (1975), o desenvolvimento de um campesinato marginal, que se diferenciará 

de acordo com a dinâmica do modo de produção em cada região do país. 

Alguns autores, como é o caso de Barreiro (1986), colocam que a política de 

imigração do final do século XIX para o abastecimento das fazendas de café tem seu grau de 

responsabilidade no surgimento do campesinato no Brasil. Essa política abastecia com mão-

de-obra sempre superior a demanda das fazendas de café, acentuando a migração campo-

cidade. Tal fato fez com que se criasse também um exército de reserva nas cidades como São 

Paulo. Mas, abandonar o campo não satisfazia por completo os imigrantes, fazendo com que, 

no início do século XX, o número de migrantes que embarcavam novamente para seus países 

de origem ou para outros países da América do Sul crescesse. O que não era de forma alguma 

interessante para os proprietários de terra, que precisavam de mão-de-obra para manter suas 

fazendas, e muito menos para a crescente indústria nacional, que florescia na cidade de São 

Paulo, financiada pelos fazendeiros de café. 

 
Era urgente que se encontrasse na economia cafeeira uma forma de fixar a 
mão-de-obra, principalmente aquela que nas relações de trabalho não estava 
submetida à pratica da cultura intercalar. Uma solução encontrada foi o 
desenvolvimento da política que estimulasse o imigrante a se tornar pequeno 
proprietário. A pequena propriedade imigrante passou a circundar a grande 
exploração cafeeira já a partir de fins do século XIX, coexistindo com outros 
tipos de relações de trabalho. (BARREIRO, 1986, pp. 52-53). 
 

A descrição feita por Martins (1998) no seu “Diário de fim de século” mostra a 

contraditoriedade das relações criadas e recriadas com os imigrantes que no Brasil aportaram 

para trabalharem nas grandes fazendas de café. Para o autor, de um lado o modo de vida era 

marcado por uma plácida vida camponesa, organizada numa agricultura familiar e de outro 

lado os latifundiários e os grandes fazendeiros de café.  

 
Num caso, uma concepção pré-capitalista, artística e romântica do trabalho. 
No outro, uma concepção capitalista e contabilística do trabalho do 
camponês europeu trazido para o Brasil para não sonhar, mas para trabalhar 
e trabalhar preferentemente para o grande proprietário de terra. (MARTINS, 
1998, p. 05). 
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Essa dualidade entre as concepções de mundo, que serão ditas por Martins como 

inicialmente uma pré-capitalista e outra já capitalista, vai ser para Guimarães (1989) um 

encontro de diferentes temporalidades, e o entendimento dos processos decorrentes desse 

encontro é essencial para compreensão das transformações que o Brasil deveria passar. A sua 

análise é feita de forma a clarificar os tipos de modos de produção nos quais o Brasil se 

inseria. Para o autor, tal análise era necessária para que não fosse possível cair nos erros dos 

abolicionistas que ingenuamente pensaram que ao se acabarem com as formas de exploração 

escravistas se acabariam com os latifúndios. 

Para esse mesmo autor, o Brasil teria passado pelo sistema feudal para se chegar 

ao atual estágio de desenvolvimento do modo de produção capitalista, ainda persistindo 

formas de exploração feudal da terra. O grande latifúndio é marca desse tipo de exploração, 

em que o monopólio feudal da terra acentua os fatores regressivos desse modo de produção. 

Herança desse tipo de produzir é o estilo de dominação "sôbre as coisas e sôbre as pessoas, as 

interligações com as formas primitivas do capital comercial, aos quais se acrescentam as 

particularidades da dependência aos trustes internacionais compradores da produção 

latifundiária” (GUIMARÃES, 1989, p. 37). 

O poder baseado na coerção de antes do século XX é revivido com o Coronelismo 

da década de 1930, em que graças a ele, relações entre os latifundiários e "moradores", 

"agregados", "meeiros", "colonos", "camaradas" e até assalariados, levaram milhões de 

trabalhadores a viverem à margem de garantias legais e constitucionais. 

 
Todas essas e outras relações extra-econômicas derivam do monopólio 
feudal da terra e correspondem a um tipo de exploração pré-capitalista que 
consiste em coagir os trabalhadores a lavrarem a terra que não lhes pertence, 
por processos primitivos ou rotineiros e mediante uma infinita participação 
no produto de seu trabalho. (GUIMARÃES, 1989, p. 36). 
 

O "pré-capitalismo" brasileiro também foi corroborado por Sodré (1987) e outros 

intelectuais marxistas, que analisavam a sociedade brasileira a partir da transferência da 

fidalguia de Portugal,  que tinha no retrocesso das formas de produção que já se instalariam 

na metrópole, a maneira encontrada para o monopólio do poder no "novo mundo". Como o 

próprio Guimarães (1989) descreve: 

 
a grande ventura, para os fidalgos sem fortuna, seria reviver aqui os tempos 
áureos do feudalismo clássico [...] com vassalos e servos a produzirem, com 
suas próprias mãos e seus próprios instrumentos de trabalho, tudo o que ao 
senhor proporcionasse riqueza e poderio. (GUIMARÃES, 1989, p. 23). 
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Porém, essa tese é criticada por uma gama de pensadores que a julgaram 

evolucionista por ter transportado uma estrutura de pensamento de uma análise feita sobre a 

Europa e não à especificidade brasileira (PRADO Jr., 1986 e 1981; FAORO, 2001; 

OLIVEIRA, 2005). 

Para Prado Jr. (1981, p. 9) a "[...] tentativa teórica de enquadramento da reforma 

agrária brasileira num suposto processo sócio-econômico que significaria assim se predestina, 

a transição de ‘restos feudais’ ou ‘pré-capitalistas’ para uma nova etapa capitalista e 

progressista." 

Prado Jr. (1981) considera que no Brasil não estiveram presentes estes "restos 

feudais" ou "semi-feudais", as relações que caracterizaria e daria substância a essas teses são, 

na verdade, relações capitalistas de produção, frutos da conveniência da maior exploração do 

trabalhador rural no Brasil. 

A "meação", o "cambão", "parceria", dentre outras relações estabelecidas entre o 

trabalhador rural e o proprietário de terras, muito além de formas "pré-capitalistas", "feudais", 

ou "semi-feudais" se constituem em essência como “locação de serviços”, que se estabelecem 

dessa forma para fixar esse trabalhador na propriedade e tornar, assim, a prestação de serviços 

mais estável e segura para o grande proprietário. Em todas elas, as formas de se garantir o 

trabalhador na terra, com suposto benefício, se constituem no equivalente do salário. 

Prado Jr. (1981) destaca das formas de remuneração o trabalhador rural, que 

inclusive, faz parte desse debate, caracterizando três formas: a primeira seria o pagamento em 

salário (dinheiro); a segunda com o pagamento em parte do produto; e a terceira, com a 

concessão do direito de utilizar culturas próprias, ou ocupar com suas criações terras do 

proprietário que não tem exploração ainda. 

De início, podemos dizer que esse encontro é entre duas formas de se produzir na 

terra, que como na distinção entre “frente pioneira” e “frente de expansão” implicam em 

sujeitos sociais diversos, com formas de organização próprias, interesses divergentes. 

O desenvolvimento do campesinato se dará a partir da contraposição com outros 

sujeitos. De início, o camponês que poderia ser pensado em relação ao índio não se 

movimenta orientado por este contato, mas sim pelo contato com outras formas de produção, 

como por exemplo, com as fazendas de café. A partir da política de imigração do governo 

federal em que inseria a figura dos colonos Barreiro (1986, p. 51) assim expõe: 

 
Com promoção de uma política de imigração, a princípio particular, depois 
subvencionada pelo estado, desenvolveu-se a forma de produção que se 
convencionou chamar colonato. Haviam duas formas de inserção do colono 
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no trato e colheita do café: a primeira, em que praticavam cultura intercalar e 
a segunda, em que produziam seus meios de vida fora do cafezal. 
 

Diante da idade dos cafezais que não ofereciam mais tão boa produtividade ficou 

difícil fixar a mão de obra no campo, havendo assim um aumento na migração campo-cidade. 

Apesar de esse trabalhador na cidade integrasse o exército de reserva da indústria, barateando 

o seu custo, isso se tornou um empecilho para o desenvolvimento da economia do café, que 

era o foco do Estado brasileiro. A solução encontrada foi o desenvolvimento de uma política 

que estimulasse o imigrante a se tornar pequeno proprietário. Essa pequena propriedade do 

imigrante passou a circular as grandes fazendas de café, inclusive coexistindo com outras 

formas de relações de trabalho. 

Além deste campesinato, podemos citar também o ex-escravo que, em muitos 

momentos, se manteve marginalmente às fazendas de café, e que, muitas vezes, eram 

incorporados a esse tipo de produção pela experiência que tinham e que superavam os 

imigrantes no trato do café. Então o desenvolvimento de um grupo social marginal às 

fazendas de café beneficiou sobremaneira sua disseminação, principalmente no sudeste. 

 
Porém, essas condições favoráveis para a economia cafeeira paulista só 
poderiam efetivar-se ao se transformar a força de trabalho do pequeno 
proprietário, de potencial para real. Isso somente se viabilizaria mediante 
pelo menos duas situações: a situação econômica do pequeno proprietário 
deveria ser sempre precária, o que obrigaria a complementar seus ganhos 
assalariando-se temporariamente nas fazendas de café. Em segundo lugar, 
era preciso forjar uma situação de dependência do pequeno proprietário para 
com o fazendeiro. (BARREIRO, 1986, p. 107). 
 

Essa situação de dependência que é atualmente também base da relação entre 

grandes propriedades de terra do agronegócio e as pequenas propriedades familiares é ainda 

parte de uma estrutura que gradativamente dá lugar ao que Sales (2010) considera como a 

cultura da dádiva, na qual o grande proprietário é visto pelos seus dependentes como o senhor 

que dá a cidadania. Essa relação é estruturante da pobreza rural e tem a ver não somente com 

a submissão econômica, mas também com a submissão política e social. 

A marginalidade das grandes fazendas, no caso do Sudeste, em que o campesinato 

que estava se desenvolvendo se inseria, fez com que esses sujeitos se mantivessem em muitos 

momentos dependentes. No caso do Nordeste a relação também era a mesma, porém o 

produto base da economia era outro, o que implicava noutras formas de produção e até em 

outros sujeitos, como é o caso do vaqueiro. O importante desse processo é que mesmo na 

marginalidade o camponês manteve e mantêm uma relação à lógica da grande propriedade, 

nesse caso específico, através de uma dependência criada pela estrutura da pobreza/riqueza no 
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campo, mas que também pode ser decorrente da venda de seus produtos, que são apropriados 

ou por empregados da grande propriedade ou pelos próprios grandes proprietários de terras. 

No Brasil o grupo social camponês não pode ser caracterizado de forma única, 

então há uma variedade grande de sujeitos e grupos dentro do próprio campesinato. Assim, a 

própria definição de seu desenvolvimento é complicada, já que eles se relacionam de 

diferentes maneiras com o espaço em que vivem, e com grupos próximos. Por exemplo, o 

campesinato que se desenvolveu próximo às fazendas de café tiveram uma lógica diversa 

daqueles que se desenvolveram no sertão amazônico, ou no Nordeste, ou no Cerrado 

brasileiro. As relações com a natureza, como exemplo, marcantes no campesinato, encontram 

no meio diferentes bases, assim, cognição, cultura, misticismo, crendice terão características 

próprias. 

A partir desse panorama de desenvolvimento de um campesinato brasileiro com 

uma ampla variedade de formas e relações, criando uma série de territórios, com suas 

estruturas de poder sobre a terra e sobre a natureza, é possível compreendermos a 

complexidade da inserção desse grupo na expansão da fronteira agropecuária brasileira e na 

economia nacional. A expansão da fronteira agropecuária atualmente tem íntima relação com 

os grandes projetos de incentivo, inicialmente com fins geopolíticos principalmente, e de 

colonização, com o atrelamento do viés econômico na estrutura dada a essa expansão que se 

deu e se dá com grandes investidores. Isso acontece sem contemplar os grupos camponeses 

que se estruturam nas regiões de expansão da fronteira “moderna”. 

 

 

3.2 O Campesinato no Maranhão e em Balsas 

 

 

“Seu moço, quer saber, eu vou cantar num baião 
Minha história pra o senhor, seu moço, preste atenção” 

João do Vale (Minha História). 
 

Os dois sujeitos que compuseram os “centros” e as “beiras” na ocupação do 

território maranhense são exemplos de formas diferentes do campesinato que se 

desenvolveram no Maranhão. Essas diferenças se expressam em sua economia, nas formas de 

trato da terra, na cultura, nas simbologias e, principalmente, na sua organização espacial, onde 

o primeiro, dito "nordestino", tem como elemento de organização principal o "centro", ou 

seja, o próprio povoado formado na dinâmica de ocupação do espaço pelo camponês, 
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embrenhando-se na mata. O "caboclo" tem na "beira" seu elemento espacial principal, 

próximo ao rio, com alimento e água bem abundantes. Esses componentes também 

relacionados às relações sociais tidas com outros grupos, como por exemplo, grupos indígenas 

ou comerciantes são importantes na compreensão do desenvolvimento da economia e cultura 

camponesa. 

Algumas formas de organização espacial do campesinato maranhense ainda 

obedecem às lógicas do seu desenvolvimento. Um exemplo, como já foi mencionado 

anteriormente, é o nome de muitas localidades no Maranhão, em que grupos de migrantes 

nordestinos se fixaram para "fixar roça". Em outras localidades, como é o caso da região da 

"Baixada Maranhense", no Norte do Estado, em que parte da população ainda tem nas 

pequenas embarcações seu principal meio de transporte, assim como os caboclos descritos por 

Andrade (1968). 

Os elementos culturais e econômicos são também marcantes, como no caso das 

quebradeiras de coco babaçu, principalmente na região dos Cocais e do Médio-Mearim, mas 

que são presentes em quase todo o Estado onde a mata de babaçu predomina. Ao contrário do 

que Andrade (1968) descreveu como sendo a "civilização do Babaçu", esse povo está longe 

de se enquadrar num “marasmo” que ele caracteriza como sendo dessa “civilização”, bem 

pelo seu caráter de luta, como pela sua persistência quanto ao tipo cultural por eles proposto, 

o da intimidade com a terra, que tem na palmeira de babaçu o elemento principal, 

representativo da "Mãe". Nessa relação, o aproveitamento feito pelo grupo do seu meio é 

exposto pelos produtos da palmeira de babaçu, com a amêndoa, mesocarpo, a casca, enfim. 

Os grupos camponeses que são encontrados no Estado se apresentam de formas 

bem dinâmicas e com maneiras variadas de organização. Nos diferentes territórios que se 

reproduzem, diferenciam-se estruturando formas diversificadas de produção, de se relacionar 

culturalmente, economicamente e com a natureza. Ao analisarmos o leste maranhense, por 

exemplo, Andrade (1995) coloca que a "terra de dono", caracterizada nessa região, se 

distancia do que seria a "terra de dono" localizada por Martins (1991) em outras regiões do 

Estado. Em outros contextos, como o da Pré-Amazônia, a "terra de dono" ou "terra de 

negócio" é uma antítese a "terra de trabalho", significando a apropriação capitalista da terra, e 

a expansão da frente pioneira. Nesse contexto particular, a "terra de dono" é garantida pelo 

uso, que em muitos casos é feito de forma comunal entre herdeiros e parentes (ANDRADE, 

1995). 
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As diferentes formas do campesinato no Maranhão vão engendrar diferentes 

concepções de terra e as relações sociais são diversas, não se restringindo ao contexto da 

frente de expansão de Martins (1975). 

A economia praticada por esses grupos camponeses, de maneira geral, é feita de 

forma local, atendendo as necessidades da comunidade ou das comunidades próximas. A 

produção agrícola do campesinato maranhense é, principalmente, de arroz, feijão, mandioca, 

milho. O camponês aqui enunciado é descrito por Almeida e Mourão (1976) como sendo 

aquele sujeito que organiza suas atividades a partir da unidade de produção camponesa, que se 

baseia fundamentalmente no trabalho familiar, e somente secundariamente na compra de 

trabalho de outros sujeitos. Outras características lembradas por eles é em relação a produção 

que tem menor qualidade, menor preço e, principalmente, abastece as camadas de renda mais 

baixa. 

No Maranhão, a agricultura familiar que pode ser em parte relacionada ao 

camponês representa em torno de 91% do total de estabelecimentos no estado, enquanto no 

Brasil esse número é de 84%. Esse número cai nas áreas de concentração do agronegócio, 

principalmente em decorrência da expropriação desses sujeitos pelos grandes 

empreendimentos. No município de Balsas o número de empreendimentos da agricultura 

familiar representa 74% do total no município (Tabela 01). 

 
Tabela 01: Comparação da Agricultura Familiar e não familiar – Brasil/MA/Gerais de Balsas/Balsas - 
2006 
 Agricultor não familiar Agricultor Familiar Total 
Brasil 807.587 4.367.902 5.175.489 
Maranhão 24.948 262.089 287.037 
Gerais de Balsas – MA 1.107 4.473 5.580 
Balsas – MA 437 1.287 1.724 
Fonte: IBGE - Censo Agropecuário (2006) 

 
O número relativamente alto de estabelecimentos da agricultura familiar no estado 

reflete como a agricultura do estado se estruturou. Formada a partir da expansão/migração de 

pequenos agricultores, principalmente do Nordeste, a agricultura maranhense está baseada, 

sobretudo, nos produtos da cultura camponesa como, por exemplo, o arroz e o feijão. O 

primeiro por muitos anos foi também o principal produto da monocultura maranhense da 

passagem do século XIX para o XX e que deu destaque para o Maranhão nacionalmente. 
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Tabela 02: Área plantada do Feijão, Arroz e Mandioca – Brasil/MA/Gerais de Balsas/Balsas – 2008. 
 Feijão % Arroz % Mandioca % 
Brasil 3.967.51 6,74 2.869.285 4,88 2.008.539 3,41 
Maranhão 85.913 5,27 467.405 28,69 223.077 13,69 
Gerais de Balsas - MA 5.669 1,95 11.361 3,91 1.210 0,42 
Balsas – MA 4.370 3,40 4.246 3,31 320 0,25 
Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal (2009d). 
 

A mandioca também é um dos produtos que simbolizam a agricultura camponesa. 

Essa que é plantada muitas vezes em consórcio com outros produtos dá origem a subprodutos 

como a farinha, que é utilizada para a alimentação de forma geral de grupos diversos, não só 

camponeses, mas também chegando às cidades, principalmente às periferias. 

A economia desses grupos camponeses se articula com a sua produção para o 

consumo, em que parte do que é colhido é utilizado pela própria família, sem, no entanto, 

deixar de utilizar a produção para as trocas, que são feitas ou no próprio povoado ou, muitas 

vezes, em povoados próximos e na cidade. 

A economia camponesa espacialmente se articula com o que está próximo 

localmente, mas tem repercussões não-locais. Tal economia que produz a um preço menor 

acaba por ser o produto que é consumido pelos mais pobres, os mesmos que migram para as 

regiões do agronegócio ou são exportados como trabalhadores escravos. Constitui-se, dessa 

maneira, a lógica de reprodução de uma força-de-trabalho a custos baixos mantida com 

produtos básicos para a sua subsistência também com preços baixos. 

A participação na área plantada dessas culturas também é indicativa da 

importância que a agricultura camponesa tem no Maranhão. O arroz no Maranhão representa 

mais de 28% da área cultivada no estado, enquanto no Brasil esse valor cai para 

aproximadamente 4,88%. Em relação à área plantada com mandioca no Maranhão em torno 

de 13,69% da área cultivada é com esse produto da agricultura camponesa, já no restante do 

país apenas 3,41% da área cultivada é com a cultura da mandioca. 

Essa participação nas áreas de expansão da moderna agricultura é ainda menor 

que no restante do país. Em Balsas, por exemplo, o arroz só representa 3,31% da área 

plantada e a mandioca apenas 0,25% do total da área cultivada no município. 

Apesar de estarmos usando esses dados para nos referirmos aos camponeses, esses 

termos não são os únicos. Podemos muito bem dizer que as comunidades quilombolas, que se 

inserem como grupos camponeses, realizam a agricultura familiar ou que tem sua base 

produtiva na mandioca e no arroz, ou que comunidades tradicionais que também podem ser 

identificadas como camponesas produzem a partir da agricultura familiar, porém não são 
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apenas os grupos camponeses que estão inseridos na agricultura familiar, assim definir esses 

grupos como sendo agricultores camponeses também serve para diferenciá-los de outros 

grupos que também se inserem. 

Há uma diferença entre grupos que produzem a partir da agricultura camponesa e 

os que estão diretamente ligados ao mercado, mas que o fazem diante de uma agricultura 

familiar. Essa diferença é tida por Fernandes e Leal (2010) como sendo uma diferença de 

ordem política para situar os sujeitos diante de reivindicações de classe. 

É importante diferenciar também os grupos camponeses que acontecem no 

Maranhão. Essa diferença decorre de uma série de processos de formação que ocorrem de 

maneiras diversas. 

Andrade (1994) cita os processos envolvendo o incremento econômico do 

Maranhão e se refere à fundação da Companhia Geral de Comércio do Maranhão e do Grão-

Pará como dinamizadora da economia exportadora de arroz e do algodão no século XVIII, 

que desenvolveu a utilização do escravo africano. A utilização desses sujeitos pelas grandes 

monoculturas no estado vai dar origem a alguns grupos camponeses que, com a fragmentação 

dessas grandes fazendas, a partir da abolição da escravidão e pelas dificuldades econômicas 

sofridas, desenvolvem ou um campesinato de herdeiros dessas propriedades, ou que fogem 

para os quilombos e formam as terras de preto. 

Com a retomada da economia maranhense a partir das plantações de cana-de-

açúcar em meados do século XIX, esses grupos sobem os principais rios maranhenses em 

direção ao centro do Maranhão. 

Vários outros grupos se desenvolvem a partir de outras formas econômicas de 

produção. Grupos camponeses se desenvolvem no leste do estado, no norte, no centro em 

varias regiões do Maranhão. No centro maranhense, principalmente seguindo o ecossistema 

da mata de babaçuais, se desenvolve grupos ligados a coleta do coco babaçu, normalmente 

estruturando a sua economia familiar no trabalho feminino da quebradeira de coco. Esse é só 

um dos exemplos para retratar a diversidade camponesa no estado, em que nesse caso 

específico retira do centro da estrutura familiar o elemento masculino e a mulher aparece 

como a produtora cultural e base da economia familiar. 

No sul do Maranhão, Andrade e Souza Filho (2008) descreve o desenvolvimento 

de grupos campesinos denominados de vaqueiros, agregados e proprietários. Segundo a 

autora: 
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Toda a vasta região que se estende da atual cidade de Caxias até os rios 
Parnaíba, Balsas e Manoel Alves Grande, passa a ser explorado em fins do 
século XVII por criadores de gado, em um movimento em direção ao 
Tocantins (Paula Ribeiro; 1819: 42). Criadores da Bahia e Pernambuco são 
atraídos pelas pastagens naturais – os chamados pastos bons – que se 
estendem desde Caxias até a atual Alto Parnaíba (Carvalho; 1924: p. 17). As 
fazendas de gado se espalham por toda a região, contando-se, em 1718, 
cento e vinte delas, segundo César Marques (Marques; 1970: 512). 
(ANDRADE; SOUZA FILHO, 2008, p. 59). 
 

Pela região, que atualmente é o município de Pastos Bons, passa o que se 

denominou chamar de frente pastoril. As fazendas de gado não tinham um limite fixo e o 

gado andava solto, sendo cuidado pelos vaqueiros. Assim, a fazenda não era a extensão de 

terras, mas sim o gado e os bens em determinada área. O demarque das terras aparece na 

região como uma ruptura das estruturas de posse que havia e determinavam as reações sociais. 

Esse processo toma corpo a partir da década de 1950, quando o Estado promove um 

reordenamento jurídico, visando legitimar a propriedade do solo. 

Como afirma Andrade e Souza Filho (2008, p. 63): “com a demarcação é 

introduzida a cobrança do aluguel da terra, até então desconhecida na região, processo 

descrito por eles [pelos camponeses] como a instauração do que chamam de sujeição e de 

cativeiro”. O reordenamento da posse da terra, baseado na posse jurídica e que, muitas vezes, 

deu margem a grilagem das terras do sul do Maranhão, inaugurou na região novas relações de 

produção. 

Atualmente, o campesinato do sul do Maranhão e, especialmente, do município de 

Balsas se encontra em constante tensão com os grandes proprietários de terras, que quando 

denominados de fazendeiros não devem ser confundidos com os fazendeiros do contexto de 

expansão da frente pastoril e de povoamento da região. Nesse caso, os fazendeiros 

identificam suas fazendas com o limite das propriedades e não com o gado ou com os bens 

como no caso do campesinato da região. 

A adequação/resistência das relações de produção camponesa com as novas 

relações impostas por sujeitos novos ao local imprime um quadro de insegurança dentro dos 

grupos e das comunidades do município. Dentro das organizações, onde obtivemos algumas 

informações, como é o caso da Associação Camponesa (ACA), precisamos de todo um 

aparato de mediadores, em que a Comissão Pastora da Terra se encarregou de fazê-lo. Isso 

demonstra a insegurança no que diz respeito também às entidades que representam os centros 

de pesquisa, como por exemplo, a Universidade, que no caso da expansão da soja tem se 

mostrado conivente com os processos de acumulação de terras causados por essa atividade no 

sul do estado. 
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Esta adequação/resistência se dá de forma contraditória no espaço de Balsas, com 

elementos que indicam mais uma conformação em que os grupos camponeses parecem se 

subordinarem facilmente às relações de produção da soja. Um exemplo dessa subordinação, 

ou melhor, dessa aceitação da grande produção, são os casos de expulsão de posseiros em que 

os pequenos agricultores, ao se depararem com o argumento do sujeito que se diz dono da 

terra, pouco fazem ou por não saber dos procedimentos legais ou até pela forma impositiva 

que esses sujeitos se colocam. Esses despejos acontecem com o aval da polícia, que em 

alguns casos acompanham o suposto proprietário, mesmo sem nenhum mandado judicial e 

nem mesmo documento comprobatório. Há relatos na região de pessoas que foram 

despejadas, sendo que o proprietário alegava para o posseiro que aquela área seria sua 

propriedade, porém, permitindo ao posseiro trabalhar em sua terra com remuneração e 

pagando indenização pelas benfeitorias feitas no terreno. Após alguns anos, algo em torno de 

3 a 4 anos, o sujeito retornava e alegava que não era mais de interesse que o pequeno 

agricultor continuasse, pagando direitos trabalhistas e solicitando que se plantasse capim na 

área, expulsava o camponês das terras. Dois fatos são importantes aqui, o primeiro diz 

respeito ao preço das terras que foram “adquiridas” pelo que se disse dono, o valor da 

indenização, do salário e dos direitos trabalhistas, valor irrisório comparando-se ao valor16 das 

terras conseguidas dessa forma. O segundo fato é em relação à produção camponesa, que 

solicitados pelo “dono” da terra, são obrigados a plantar capim, fato que atinge o orgulho dos 

grupos, já que o capim não significa na estrutura social camponesa o produto do trabalho. 

De maneira contrária temos dentro dessa estrutura social casos em que a 

resistência se fez presente pela persistência em continuar na terra. Há casos em que o posseiro 

foi despejado quatro vezes do mesmo terreno, mas sempre retornando para o mesmo local, 

demonstrando o caráter de ligação com determinada porção de terra do camponês e sua 

identificação com o local de sua moradia. 

Essa resistência e continuação da cultura camponesa, além da aceitação em alguns 

casos, é parte da dialética dos grupos camponeses, tanto no Maranhão como um todo, mas, 

principalmente, na região do sul do estado, no município de Balsas, espaço onde os 

camponeses mantêm a relação de conflito com a agricultura da soja. 

 

 

                                                 
16 Aqui, ainda estamos pensando a terra na sua forma monetária, o seu valor de troca, porém, para o camponês 
esse valor é o de uso do terreno, onde se produz existência, com essa referência com certeza essa terra adquire o 
valor da vida dos grupos camponeses que nela trabalham. 
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3.3 O arranjo espacial camponês enquanto organização da produção 

 

 

“Vou dar uma volta 
Lá na mata do sapé 

Onde mora o papa-mé 
O furão e a caipora 

Que o gato fora de hora 
Faz visita no poleiro 

É no pé do lajeiro 
Aonde a onça mora” 

João do Vale (Pé do Lajeiro). 
 

A análise do arranjo espacial camponês é uma análise que deve ser feita de forma 

a levar em conta a totalidade, porém aqui se prezou pela apropriação do espaço por estes 

sujeitos, o que Santos (2002) expõe quando escreve que: 

 
Tempo, espaço e mundo são realidades históricas, que devem ser 
mutuamente conversíveis, se a nossa preocupação epistemológica é 
totalizadora. Em qualquer momento, o ponto de partida é a sociedade 
humana em processo, isto é, realizando-se. Essa realização se dá sobre uma 
base material: o espaço e seu uso; o tempo e seu uso; a materialidade e suas 
diversas formas; as ações e suas diversas feições. (SANTOS, 2002, p. 54). 
 

Assim, pensamos que da realidade material do camponês em que ele organiza o 

espaço para a sua produção, há uma forma distintas, por exemplo, de classificar as áreas 

específicas do espaço que o cerca. 

O campesinato do sul do estado elabora uma complexa classificação das regiões 

em que mantém a sua produção, ligando características físicas de clima, solo, relevo e 

vegetação, o que justificaria ou não a apropriação e uso dos recursos naturais de determinado 

terreno. A lógica de classificação dá ordem à apropriação pelas principais atividades 

desenvolvidas pelo campesinato, a agricultura e a pecuária. 

As chapadas, compostas por terrenos planos, tem uma vegetação de porte baixo, 

tem um clima seco e são propícias para a caça, coleta de frutos, criação de animais. A 

barraria aparece como sendo mais úmido, com vegetação de mato seco, como eles 

denominam, e é formada por árvores mais altas de madeira nobre; e a vargem composta por 

árvores mais baixas, escassas, e onde há um capim que é utilizado para a criação de gado. A 

barraria pode se desenvolver em terrenos mais altos onde é utilizada no cultivo da mandioca, 

milho, algodão e fava; e também em terrenos mais baixos, onde é denominada de baixões, que 

é utilizada, sobretudo para a agricultura do arroz pelo campesinato da região. As brejarias são 
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áreas muito úmidas próximas a riachos e rios, nelas o cultivo de arroz é oportuno. As varedas 

são terrenos planos e úmidos com presença de capim utilizado também para a criação de 

gado, que se refugia nessas áreas durante o verão. 

Essa mesma lógica de produção é explicada por Andrade e Souza Filho (2008, p. 

68): 

 
Terras de chapada, brejaria, barraria, são apropriadas e manejadas 
distintamente, destinando-se prioritariamente à agricultura ou à pecuária. 
Enquanto a criação do gado bovino é possível tanto em uma como na outra, 
a lavoura tradicional é impraticável na chapada. Por outro lado, é aí que a 
caça e o extrativismo assumem importante função para a alimentação 
camponesa, sendo ainda o lugar dos mortos, dos antepassados, onde estão 
plantados os inúmeros cemitérios do chamado sertão. 
 

A mesma autora ressalta que na lógica camponesa não há um espaço inútil ou 

vazio, o que de certa forma vai de encontro com o que os planejadores do Estado alegam para 

os investimentos em produtividade, em mecanização ou em colonização nas regiões de 

Cerrado brasileiro, em que a justificativa é não produção nesses espaços e a não ocupação 

desses espaços por grupos relevantes. Essa pequena descrição da estrutura da relação 

produção e recursos naturais na região fazem com que seja necessário que esse discurso seja 

submetido a reflexões o que não será feito aqui por não ser objetivo deste trabalho. 

A relação entre produção camponesa e características locais é relevante aqui para 

evidenciar o saber camponês nessas regiões, e que cada vez mais vem sendo negado. O saber 

que vem da experiência com o uso da terra, em que a caracterização não segue uma lógica 

científica, porém tem íntima relação com o concreto, com o vivido e o percebido. Esse saber 

caracteriza, diferencia, localiza e permite a implantação da atividade mais proveitosa para a 

cultura camponesa no espaço. 

Essa estrutura de produção é rompida com a “invenção” de um cerrado 

improdutivo, já que essas áreas são tidas pelos planejadores estatais como despovoadas. Tal 

discurso justifica a tomada das chapadas pelas grandes fazendas de soja. Essa desestruturação 

da produção camponesa é parte de um processo em que a reestruturação dos espaços é base de 

uma tentativa de saída da crise capitalista de acumulação que vem acontecendo desde as 

últimas quatro décadas. No Brasil, essa reestruturação dos espaços vem obedecendo a uma 

imposição de uma internacionalização da economia e de acumulação de divisas através da 

exportação de produtos primários, principalmente da agropecuária. 
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4 A SOJA REINVENTA O SERTÃO ou A CULTURA DEVORADORA DE CERRADOS 

E DE GENTE 

 

 

“Terras que se encontram literalmente ‘(des)terradas’ por uma prática 
agrícola de apropriação da terra e dos seus povos e não, por uma 

(agri)cultura praticada por mãos "laboristas" que lavram a terra e plantam 
sementes para alimentar os filhos (da terra) e a fome da população 
brasileira, mas, por máquinas que "arrancam" as raízes da terra e 

(des)senraízam a sua gente para produzir grãos (soja) para exportação.” 
Lúcia Helena Batista Gratão (Agricultura Cerradeira e 

Agronegócio). 
 

Nesta parte do trabalho, trataremos, especificamente. da cultura de soja, do 

crescimento de sua produção no Brasil e nas áreas de Cerrado, principalmente no Maranhão,  

no município de Balsas. Aqui prezaremos por responder o porquê dessa cultura no atual 

contexto; o porquê do Brasil como grande produtor e exportador para o mercado mundial; o 

porquê do Maranhão, e o contexto da produção maranhense, bem como situar o campesinato 

de Balsas nesse processo. 

A expansão da produção da soja no Brasil ocorre em parte pelo caráter de abertura 

da fronteira agrícola brasileira, em que os investimentos do Estado para a ocupação do 

Centro-Oeste e da Amazônia se somaram aos interesses e capitais de investidores 

internacionais. 

Desde o Programa para o Desenvolvimento do Cerrado (POLOCENTRO) até as 

várias fases do Programa Cooperativo Nipo-brasileiro para o Desenvolvimento do Cerrado 

(PRODECER) os vários projetos para o desenvolvimento da região que compreende o bioma 

do Cerrado brasileiro visaram uma meta geopolítica de ocupação de supostos espaços vazios, 

além de serem importantes ferramentas para empresários e agricultores na acumulação de 

terras e capital. Esses programas serviram mais a interesses particulares do que políticas para 

o desenvolvimento das regiões onde eram implantados. 

Para além da necessidade geopolítica do governo militar brasileiro da década de 

1970, a constatação de Harvey (2005) de que a sobrevivência do capitalismo é atribuída à 

capacidade constante de acumulação "pelos meios mais fáceis" é visível nesse contexto. Aqui 

a “expansão geográfica e a concentração geográfica são ambas consideradas produtos do 

mesmo esforço de criar novas oportunidades para a acumulação de capital” (HARVEY, 2005, 

pp. 52-53).  
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A expansão geográfica da soja para novas regiões, neste caso, para o cerrado 

brasileiro, incrementando o comércio exterior e exportando capital serve para elaborar um 

novo nível de demanda efetiva, juntamente com a penetração do capital em novas esferas de 

atividade; criação de novos desejos e novas necessidades; e a facilitação para o crescimento 

populacional (HARVEY, 2005). 

A nova configuração do capital significou, para as regiões de fronteira agrícola, 

novas dinâmicas produtivas. Essa configuração nas áreas agrícolas está associada ao uso 

intenso da tecnologia e da ciência transformando o meio no que Santos (2006) chama de 

“meio-técnico-informacional”, e é assim expresso nas suas palavras: "É a ciência que, 

dominada por uma técnica marcadamente informacional, aparece como um complexo de 

variáveis que comanda o desenvolvimento do período atual. O meio técnico-científico-

informacional é a expressão geográfica da globalização.” (2006, p. 21). 

Assim, as transformações no sistema resultaram em profundas modificações 

produtivas, a qual no Brasil é ligado, sobretudo, ao avanço desta fronteira por regiões de 

Cerrado e da Amazônia brasileira, e tem na produção de soja um dos seus principais 

componentes. 

A produção de soja se situa no contexto internacional como um importante 

componente da produção e acumulação de capital, e se insere na política estatal brasileira 

dentro de um discurso modernizador e desenvolvimentista dos lugares. 

 

 

4.1 A reestruturação dos espaços brasileiros e a apropriação capitalista dos territórios  

 

 

As transformações que o modo de produção capitalista vem passando nos últimos 

50 anos são responsáveis por inúmeras reestruturações no nível espacial dos países. O que 

poderíamos chamar de fases de uma reestruturação geral do capitalismo, que não se dão de 

forma homogênea no espaço-tempo, têm íntima relação com as mudanças produtivas. O que 

nos interessa nessa reestruturação é situar em qual sentido está se dando a nova forma de 

organizar o território no modo de produção, e quais as formas de construção/produção do 

espaço, entendido, como já foi dito antes, no sentido da segunda natureza, de incorporação e 

modificação da primeira natureza e modificação pela reprodução das relações sociais. A 

produção como apropriação da natureza pelo indivíduo, como Marx (1982), no interior e por 

meio de uma determinada forma de sociedade. 
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As décadas de 1950 e 1960 são para o modo de produção capitalista uma longa 

fase de auge, uma "idade de ouro", com grande acumulação. Destoando com as altas taxas de 

crescimento do capitalismo avançado, o neoliberalismo surge como corrente teórica e política 

contra o Estado intervencionista e de bem-estar social do pós II Grande Guerra Mundial. Era, 

na verdade, um ataque as limitações dos mecanismos de mercado do Estado, e se tornou uma 

ofensiva ao Estado de Bem-Estar europeu e o "New Deal" norte-Americano. 

A "Sociedade de Mont Pèlerin", grupo formado por teóricos que se contrapunham 

às políticas intervencionistas, e encabeçada por Friedrich Hayek, polemizava, principalmente, 

contra a regulação social por parte do Estado. Como afirma Anderson (1995), ao fazer um 

balanço do Neoliberalismo: "Desafiando o consenso oficial da época, eles argumentavam que 

a desigualdade era um valor positivo – na realidade imprescindível em si -, pois disso 

precisavam as sociedades ocidentais. Esta mensagem permaneceu na teoria por mais ou 

menos 20 anos" (ANDERSON, 1995, p. 10). Nisso, essa desigualdade era mais que deixada 

como vestígio do desenvolvimento do capitalismo, ela era pregada como condição para a 

acumulação capitalista. 

Ao fazer a análise da "situação da classe trabalhadora na Inglaterra" no século 

XIX, Engels (1986, pp. 38-39) já afirmava da proliferação da pobreza em meio ao seio do 

capitalismo industrial da época. Os "bairros de má reputação", "bairros de ladrões" já se 

multiplicavam no meio do "grande mundo" de Londres, centro do capital daquele período, 

sendo consequência do desenvolvimento capitalista, e da Revolução Industrial, elemento da 

grande acumulação da época. 

No liberalismo clássico a pobreza era vista como uma consequência necessária do 

desenvolvimento capitalista. Assim, o crescimento da pobreza nas grandes cidades como 

Londres, por exemplo, foi acompanhado pelo poder público de forma passiva. As políticas de 

ajuda aos pobres nada mais eram que políticas de contenção e de garantia da sobrevivência de 

parte da massa trabalhadora. 

Com a década de 1970, a "grande crise" do modelo econômico, quando todo o 

mundo capitalista caiu numa profunda recessão, as idéias neoliberais ganharam terreno. 

Segundo Anderson (1995, p. 10) Hayek e seus companheiros tinham ao que a crise estava 

assentada: 

 
[...] no poder excessivo e nefasto dos sindicatos e, de maneira mais geral, do 
movimento operário, que havia corroído as bases de acumulação capitalista 
com suas pressões reivindicativas sobre os salários e com sua pressão 
parasitária para que o Estado aumentasse cada vez mais os gastos sociais. 
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A manutenção do Estado forte, com a capacidade de romper com tal poder, parco 

nos gastos sociais e na intervenção econômica, com disciplina monetária, com contenção de 

gastos com bem-estar, restauração da taxa "natural" de desemprego seria a saída da crise. 

Assim, "uma nova e saudável desigualdade iria voltar a dinamizar as economias avançadas" 

(ANDERSON, 1995, p. 11). 

O neoliberalismo, ou novo liberalismo, detém parte desse ideário de reprodução 

das desigualdades. As desigualdades são vistas como necessárias a acumulação capitalista, já 

que elas, juntamente com outros fatores, e entre eles o exército de reserva de trabalhadores 

desempregados, criado dentro do sistema, tem o poder de coagir as classes desfavorecidas a 

não solicitarem direitos, ou mesmo se colocarem contra o sistema capitalista, retirando o 

poder dos sindicatos de reivindicação. Sendo assim, a precarização do trabalho é eminente 

nessa conjuntura. Grande exemplo disso é que no Brasil, por exemplo, no período do 

presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), uma série de medidas tirando a 

seguridade dos empregos foi aprovada, com a criação de empregos temporários. Nesse 

mesmo período, os percentuais de desempregados no Brasil atingiam recordes, e a 

necessidade do salário fazia com que muitos brasileiros aceitassem as mínimas condições de 

trabalho, desde salários abaixo do mínimo estabelecido por lei, até mesmo a negação de 

direitos, como carteira e seguridade social. 

A implementação de políticas dessa natureza não aconteceu do dia para a noite, 

foi se processando de forma pontual em alguns países, se alastrando desde a Inglaterra, com a 

eleição de Margareth Thatcher; nos Estados Unidos da América (E.U.A), com o governo de 

Ronald Reagan, em 1980;  no resto da Europa, no ano de 1982, quando Khol assume o poder 

na Alemanha; e em 1983 no governo direitista de Shluter, na Dinamarca. Estes governos, 

quando não faziam todas as medidas em conjunto, faziam pontualmente, elevando taxas de 

juros, baixando impostos para as rendas mais altas criando níveis de desemprego, garantindo 

um exército de reserva para o desenvolvimento capitalista, e cortando gastos, além de um 

amplo programa de privatização. 

As consequências foram devastadoras nos países do "Terceiro Mundo", sobretudo 

nos países da América Latina, obrigados a contrair dívidas com os países do centro capitalista 

para investirem em uma suposta “modernização” que desenvolveria a indústria e/ou da 

agricultura. As exigências dos países desenvolvidos eram de prover a acumulação de capitais 

pelos governos do "Terceiro Mundo”, assim, gastos sociais tinham que ser mínimos, dando 

suporte apenas ao investimento em seus territórios e base para a reprodução das desigualdades 

nesses países. 
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No Brasil a experiência neoliberal, chamada por Oliveira (1995, p. 25) como o 

"neoliberalismo à brasileira", pode ser descrita como um processo ruminante em que na 

ditadura militar (1964-1984) houve uma dilapidação do Estado brasileiro, que prosseguiu no 

governo civil de José Sarney (1985-1989) com a "superinflação" e no governo Fernando 

Collor (1990-1992) com a depredação da saúde, educação e de todas as políticas sociais, além 

do simbolismo dos marajás e da má distribuição de renda. Porém, ainda assim, foi 

acompanhada de uma intensa vitalidade da sociedade civil, que combateu os ataques 

neoliberais organizando-se combativamente na década de 1990, quando várias centrais 

sindicais se destacaram, e vários movimentos sociais tiveram expressiva participação nas 

mobilizações políticas a nível nacional. 

Mas é somente no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso que as 

políticas neoliberais foram implantadas com força no Brasil, com o processo de privatização 

de grandes empresas, como por exemplo, das empresas de telefonia, empresas de mineração. 

Além das privatizações há a tentativa de capitalização com “moeda forte” do Banco Central 

brasileiro, a partir, principalmente, dos empréstimos solicitados a organismos supranacionais, 

como o Fundo Monetário Internacional (FMI). Esses empréstimos tinham como contrapartida 

do governo brasileiro uma política forte de contenção de despesas e de superávit, cobrança 

imposta como forma de assegurar o pagamento desses empréstimos. 

Esses vários acontecimentos vão incidir na reprodução do que Oliveira (2005) 

chama de “mecanismo da dívida externa”. Esse mecanismo se baseia num modelo produtivo 

voltado a sanar essa dívida, ou seja, a produção agropecuária brasileira é em sua maioria para 

a exportação, feita em parte nos grandes latifúndios, mobilizando intensos recursos e com 

pouca mão-de-obra por sua característica técnica e científica. O que esse mesmo autor chama 

de “industrialização da agricultura” vem sendo feita no processo de internacionalização da 

economia brasileira. E segundo Oliveira: 

 
É por isso que, nas últimas décadas, tem ocorrido no Brasil uma rápida 
expansão das culturas de produtos agrícolas para a exportação (café, cana-
de-açúcar, soja, laranja etc.) quase sempre em detrimento daqueles produtos 
alimentícios destinados ao mercado interno (arroz, feijão, mandioca etc.), 
produtos esses que deveriam servir ao consumo da população brasileira. 
(OLIVEIRA, 2005, p. 77). 
 

Juntamente com um processo de desmobilização social e associado a este, a 

inserção desse tipo de política no Brasil irá modificar o espaço brasileiro e suas práticas 

territoriais. As modificações espaciais no Brasil vão estar ligadas ao que Santos (1997a) 

chama de “aceleração contemporânea”, em que há a imposição de uma temporalidade 
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hegemônica vetor da ação dos agentes hegemônicos da economia, da política e da cultura, que 

agem sobre temporalidades hegemonizadas. O espaço irá se adaptar a essa imposição de 

tempos globais na valorização de lugares para servir a reprodução do modo de produção 

capitalista. 

A (re) valorização da fronteira, nessa reestruturação, irá acontecer de modo a 

transformar espaços com mínima importância para a reprodução das relações capitalistas em 

espaços do capital. Ou seja, o que Santos (1993) chamou de “lugares de reserva” para o modo 

de produção são transformados em espaços de intensa acumulação, os “espaços luminosos” 

do território brasileiro. 

Os Cerrados e a Amazônia brasileira vão participar de forma primordial desse 

processo de revalorização dos lugares. Apesar de não serem os únicos, para a expansão da 

agricultura capitalista17, nesse contexto, eles vão ser de grande importância já que 

representam regiões a serem apropriadas pelo capital. 

Essas regiões vão ser importantes para o processo de acumulação que vai ocorrer 

no Brasil e se intensificar nas últimas décadas do século XX. Harvey (2005) explica que para 

o processo de acumulação ocorrer são necessários um excedente de mão-de-obra, 

ocasionando numa expansão da produção, mecanismos para o aumento da oferta de força de 

trabalho (ex: crescimento populacional; correntes migratórias; elementos latentes, como as 

situações de trabalho não-capitalista), criação de desemprego, quantidades necessárias de 

meios de produção (máquinas, matérias-primas, infra-estrutura), mercado para absorver 

quantidades de mercadorias – necessidades e demandas efetivas. 

O excedente de força de trabalho é garantido pela expropriação campesina, que 

cria uma mão-de-obra disponível e barata para o processo de reprodução do capital nas áreas 

do agronegócio, e as quantidades necessárias dos meios de produção são garantidas por 

frestas na jurisdição, que possibilitam a aquisição de terras nessas áreas, por financiamentos 

estatais ou ainda por facilidades criadas por estes. 

O caso do Cerrado explicita um movimento dentro da sociedade brasileira que 

demonstra que o processo de expansão e desenvolvimento de relações capitalistas no território 

acontece com uma desvalorização e uma valorização do espaço em que a utilização para fins 

comerciais rege tal processo. O Cerrado brasileiro até a década de 1970 era uma região de 

pecuária extensiva, inclusive sendo vista como propícia a essa atividade. Porém, com a 

intensa valorização de regiões de fronteira agropecuárias antigas, em que a produção nesses 

                                                 
17 Citemos os exemplos de expansão da agricultura capitalista nas regiões de Semi-Árido Nordestino, onde o 
crescimento da fruticultura irrigada é protagonista nesse processo. 
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lugares passou a ser inviável competitivamente, a Amazônia e, principalmente o Cerrado, que 

tinham vastas áreas a serem “ocupadas” a preços baixos para os investidores foram se 

modificando a partir da migração de agricultores de outras regiões do país, os chamados 

gaúchos18. 

Os custos com a aquisição e com a efetivação da agricultura capitalista nessa 

região foram feitos pelo Estado, com intuitos geopolíticos e a migração de colonos para essa 

região foi feita com intuito econômico. Assim, várias centenas de colonos vindos do Sul do 

país se alojaram na região, ocupando-a (para o Estado) e com imensos benefícios econômicos 

(para os colonos). 

Um importante exemplo do financiamento do Estado com vistas à “ocupação 

produtiva” do cerrado brasileiro foi o Programa de Cooperação Nipo-Brasileiro para o 

Desenvolvimento dos Cerrados (PRODECER), que efetivamente se dividiu em quatro etapas, 

designado de acordo com a ordem de implementação do Projeto, do PRODECER I ao IV. 

Segundo Osada (2009) o PRODECER foi idealizado em 1974 para suprir o 

mercado japonês de produtos agrícolas, já que os Estados Unidos, principal fornecedor desse 

tipo de produto para o Japão, suspendeu suas exportações de grãos com um embargo 

provisório do governo de Richard Nixon. 

A partir de 1978 o programa foi implantado nos cerrados brasileiros, até então 

local visto como impróprio para a agricultura. Em 1979, o PRODECER I foi estabelecido no 

Estado de Minas Gerais, com investimentos de US$ 50 milhões, e abrangendo 70 mil hectares 

nesse estado. Os cerrados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Bahia foram 

incorporados no ano de 1985, com o PRODECER II, que mobilizou US$ 350 milhões e 

abrangeu 200 mil hectares. Outros 80 mil hectares foram incorporados pelo PRODECER III 

nos estados do Pará, Rondônia, Tocantins, Piauí e Maranhão com investimentos de US$ 138 

milhões. O PRODECER IV foi liberado com um orçamento de cerca de US$ 510 milhões. 

Para a coordenação deste programa foi criada a Companhia de Promoção Agrícola – 

CAMPO, que tinha 51% do seu capital brasileiro e 49% japonês. O acordo findou-se em 

2001, que segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 2009), 

resultou na incorporação ao “Processo Produtivo” de mais de 350 mil hectares de área de 

Cerrado. 

                                                 
18 O termo gaúchos designa não somente os agricultores provenientes do Rio Grande do Sul, mas nas regiões do 
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, esse termo foi generalizado para se referir também a paranaenses, Gaúchos, 
Paulista etc. 



 77 

As empresas que se instalam nessas regiões dispõem de uma infinita gama de 

possibilidades de crescimento, com insumos técnicos, pesquisas financiadas, maquinaria etc. 

Bernardes (2002, p. 328) diz que: 

 
As grandes empresas, via de regra oriundas do Centro-Sul, quase sempre se 
deslocam para a região dispondo de instrumentos técnicos que aumentam o 
seu poder, imobilizando importantes recursos de capital, seja em termos de 
instalações, maquinaria e equipamento, seja em estoques armazenados ou em 
infra-estrutura. Trata-se de aproveitar no Brasil Central as vantagens de 
localização em escalas mais amplas, que permitem mudanças na magnitude 
da produção e nos níveis de produtividade, possibilitando a manipulação 
estratégica das diferenças territoriais. 
 

Assim, dentro do processo de reestruturação dos espaços brasileiros, os cerrados e 

a fronteira que avança sobre a Amazônia se tornaram vastos territórios do capital, que, nesse 

sentido, não apenas mercantiliza as relações, mas também as torna globais, já que a venda dos 

produtos dessa região é feita nas bolsas de valores do mundo inteiro, como é o exemplo do 

farelo de soja que tem 80% de sua produção vendida na bolsa de valores de Chicago, nos 

Estados Unidos, caso demonstrado por Bernardes (2002) em estudo sobre as estratégias do 

capital na região. 

A organização territorial é feita de maneira a obedecer aos mandamentos 

exógenos ao que é local nessas regiões com uma forte especialização dos territórios, onde 

predomina a natureza da Divisão Internacional/Territorial do Trabalho. O Brasil se insere de 

maneira a participar na economia globalizada com a exportação de produtos agropecuários. 

Apesar da integração aos mercados internacionais se dar na forma das 

especializações, a integração local da produção dá competitividade aos produtos a serem 

exportados. Em decorrência de inúmeras desvantagens da soja provinda do cerrado, bem 

como distância dos portos exportadores, a articulação com outros tipos de atividades como a 

avinocultura e a suinocultura tem sido feita com vistas a torná-la mais competitiva. Essa 

relação se dá, por exemplo, em forma da subordinação dos pequenos produtores de aves, que 

se comprometem com grandes empresas que, além de fornecer aves jovens, ração e outros 

insumos, se dedicam na compra da soja para seu tratamento, com a fabricação de óleo ou de 

farelo para rações, que também são utilizados pelos pecuaristas da região. 

Com a chegada dos produtores de soja, as várias atividades que já eram 

desenvolvidas no Cerrado, como a pecuária, suinocultura e avicultura, se articularam 

objetivando minimizar perdas, modificando-se também para esse fim, por exemplo, como 

aconteceu na pecuária, com a utilização do confinamento em parte do ano melhorando a 

qualidade da carne e sendo mais rápida a engorda. Essas transformações modificaram, 
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também, o mercado de trabalho da região, que agora tem a possibilidade de contratar menos 

vaqueiros19, por exemplo. 

A financeirização desses espaços implica uma ordem desestabilizadora das 

relações locais. Os territórios camponeses, por exemplo, são colocados de forma marginal a 

esse processo, tornando-se até nocivos, já que representam o “atraso” do desenvolvimento 

baseado na ordem global. Essa inserção é feita de maneira a se negar qualquer ordem local, 

inclusive com a ideologia dos espaços não produtivos, demonstrado pelas denominações 

explicitadas na avaliação de programas como o PRODECER, no qual o programa transforma 

o Cerrado em “Áreas do Cerrado Incorporadas ao Processo Produtivo”, negando qualquer 

modelo produtivo pré-existente. 

A “tecno-esfera” como resultado da crescente artificialização do meio ambiente 

toma conta desses espaços, com a sobreposição de tempos hegemônicos e exógenos a ordem 

do local (SANTOS, 1997c). Os “Povos do Cerrado”20 são vistos como empecilhos para a 

colocação em prática de um tempo que é da globalização, de um tempo que não é deles. Dessa 

forma, o domínio da natureza pela imposição de técnicas cada vez mais precisas e 

modificadoras vai também ser o domínio do homem pelo homem, da mesma forma que Porto-

Gonçalves, ao dizer que: 

 
Desse modo, ‘dominar a natureza’ pressupõe dominar outros homens pelo 
trabalho e, assim, junto com o homem burguês, temos aqueles expulsos da 
terra, constrangidos a viver por meio de algo abstrato que é o salário e que, 
como o próprio nome diz, é o sal necessário para conservar a carne. 
(GONÇALVES, 2007, p. 379). 
 

A dominação da natureza nos espaços de cerrado no Brasil se dá com uma intensa 

incorporação técnica estruturado pelos impactos causados pela revolução técnico-científico-

informacional. Como afirma Silva (2007, p. 300) “[...] é um espaço-tempo de forças latentes, 

como valorização das terras, destruição do cerrado e encontro de territorialidades 

culturalmente diferentes e conflitantes”.  

A territorialização21 do capital, nesses espaços, se dá na forma do controle 

financeiro imposto aos grandes e médios proprietários, além do controle exercido sobre a 

mão-de-obra e sobre a produção camponesa nessas regiões, que de maneira indireta se oferece 

                                                 
19 As informações prestadas pelo Sindicato dos Produtores de Balsas foram importantes para se chegar a essas 
constatações. 
20 São "Povos originários", como os Kaiapó; "Populações negras", como os Kalunga em Goiás, Quilombo do 
Mata-Cavalos Mato Grosso, Gorutuba no norte das Minas Gerais entre outros; "Populações camponesas", que 
permanecem com diferentes matrizes culturais, preservando hábitos culturais, como aponta Gonçalves (2009) ao 
falar das várias riquezas dos Cerrados brasileiros. 
21 Território e Territorialização são conceitos distintos que serão aprofundados no Capítulo 5. 
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nas formas de apropriação dos excedentes pelo capital de tal produção. Cada vez mais as 

paisagens nesses espaços se dão a comportar o grande agronegócio, com vastas extensões 

desmatadas, com a apropriação privada e capitalista dos recursos por parte dos grandes 

proprietários, com as monoculturas se expandindo a ritmos de destruição dos cerrados. E em 

conjunto com esse processo, e também como conseqüência, a expropriação do campesinato de 

suas terras e a destruição da cultura campesina nessas regiões. A expansão territorial do 

agronegócio modifica as paisagens, cria e recria o espaço, desestabiliza relações locais, 

destrói e remonta territórios pré-existentes. Os territórios campesinos têm um papel de 

resistência, porém, cada vez mais, tem sofrido as consequências da territorialização do capital, 

tendo que se adequar às novas demandas deste. 

Santos coloca que: 

Com a modernização contemporânea, todos os lugares se mundializam. Mas 
há lugares globais simples e lugares globais complexos. Nos primeiros 
apenas alguns vetores da modernidade atual se instalam. Nos lugares 
complexos, que geralmente coincidem com as metrópoles, há profusão de 
vetores: desde os que diretamente representam as lógicas hegemônicas, até 
os que a elas se opõem. (SANTOS, 2002, p. 322). 

 

Assim, o autor deixa claro que a modernização dos espaços cria complexificações 

que distinguiriam cada um desses, sendo que para nós o caso da fronteira da agricultura 

moderna é exemplo dessa modernidade.  O caso do Maranhão representa a sobreposição de 

fronteiras, com uma intensa conflituosidade nesse espaço. A inserção dessa Fronteira nos 

espaços maranhenses está se dando sem a visualização dos povos locais das regiões de 

cerrado, dos "Povos do Cerrado" que no Maranhão habitam, e recriam formas culturais com a 

natureza e a partir da natureza. A lógica de inserção do agronegócio nesse estado se dá de 

maneira a destruir a cultura desses povos, como se eles lá não existissem. 

 

 

4.2 A inserção da Fronteira Agropecuária Maranhense nos Circuitos Globalizados: 

quando os territórios campesinos são esquecidos 

 

 

“Aqui começa, portanto a redenção econômica do nosso Estado. Esta é a 
vez do Maranhão! Essa obra vale por cinco Alumar, vale por muitas 
hidrelétricas, essa obra custará mais do que a ponte Rio/Niterói, são 

escassas as iniciativas desse porte no Brasil” 
Senador Edson Lobão (Ministro garante à Jackson Lago investimento para o 

Maranhão). 
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As diferentes formas do campesinato no Maranhão vão engendrar diferentes 

concepções de terra e relações sociais diversas, não se restringindo ao contexto da frente de 

expansão de Martins (1975). 

A economia praticada por esse campesinato é em sua maior parte feita de forma 

local, atendendo às necessidades da comunidade ou das comunidades próximas. Os produtos 

cultivados por esse campesinato é em grande parte o arroz, o feijão, a mandioca, o milho. 

Almeida e Mourão (1976) lembram ser a unidade de produção camponesa baseada no 

trabalho familiar e, secundariamente, na compra de trabalho de outros. A produção 

camponesa, segundo eles, tem como características, a menor qualidade, o menor preço e, 

principalmente, abastece as camadas de renda mais baixa. 

No Maranhão, não se pode falar apenas de um tipo, ou caracterizar de forma 

estática o campesinato. A formação do campesinato se deu de maneiras diferenciadas, 

levando em conta os sujeitos, o tempo histórico, o contexto cultural, enfim uma série de 

variáveis que definiram vários grupos campesinos no Estado. 

A partir desse panorama de desenvolvimento de um campesinato com uma ampla 

variedade, se colocando no espaço de diferentes formas, e criando uma série de territórios, 

com suas estruturas de poder sobre a terra e sobre a natureza, é possível compreender a 

complexidade da inserção da fronteira agropecuária maranhense na economia nacional. A 

característica mais marcante dessa inserção é que ela é feita através de grandes projetos, 

visando o que o discurso dos planejadores afirma ser o desenvolvimento do Estado, e que se 

dá de forma a não contemplar os grupos camponeses das regiões que eles se expandem. 

O projeto de desenvolvimento do Estado do Maranhão atualmente tem como 

estrutura principal a estrada de ferro Carajás - São Luís e o complexo portuário do Itaqui-

Madeira. A partir desses fixos, vários outros objetos se interligam/relacionam como é o caso 

da Ferrovia Norte-Sul e o conjunto de estradas no sul do estado. Além do objetivo de escoar a 

produção de minério de ferro da jazida de Carajás no Pará, serve ao transporte de passageiros 

(secundariamente), e escoa a produção de soja para ser vendida para a Europa, Ásia e 

América. 

As ramificações da economia do ferro serão dadas pelas facilidades da infra-

estrutura oferecida pela estrada de ferro, pelo amplo investimento do estado, pelo Porto do 

Itaqui, localizado na Ilha do Maranhão, bem como os outros dois portos (Porto da Madeira, de 
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propriedade da empresa "VALE"22, e porto da ALUMAR, de propriedade da empresa de 

mesmo nome) e pelas demandas criadas pelo escoamento de minério, que por sua vez, tem 

íntima relação com as necessidades da economia global e da nova Divisão 

Internacional/Territorial do Trabalho. 

Uma das novas configurações do capital, que vai ter ênfase na crise ambiental, é a 

realocação de grandes indústrias poluidoras, que não serão mais bem vindas nos territórios 

dos países desenvolvidos, por exigência de organismos internacionais e de pressões populares 

que estabelecem um novo padrão de produção e de bem estar ambiental. Nesses países, será 

demandada uma produção limpa visando o meio ambiente. Porém, com as saídas encontradas 

pelos seus governantes em consonância com as grandes empresas, o que se inclui os créditos 

de carbono, essas empresas vão poder negociar a emissão de carbono em países que não tem 

grandes emissões, caso dos países em desenvolvimento como o Brasil. Fatores que explicam 

uma debandada de indústrias poluidoras para o Brasil na última década, e da possibilidade de 

instalação de várias outras. 

O Maranhão, já com várias gusarias23, principalmente na região do município de 

Rosário adentra nesse contexto. Essas indústrias fazem parte do projeto governamental de 

agregar valor ao minério de ferro extraído no Pará e exportado através do Maranhão e 

integram o projeto Carajás, denominado pela "VALE" de "Programa Corredor de Exportação 

Norte", que tem como objetivos a geração de cargas comerciais e o desenvolvimento regional 

(COMPANHIA VALE DO RIO DOCE, 1993). 

Essa conjuntura produtiva baseada no minério de ferro criou situações propícias 

ao desenvolvimento do agronegócio no Estado, com a instalação de infra-estruturas e a 

criação de demandas. Um exemplo dessa criação de demandas é a produção de carvão, 

principalmente no Leste do Estado, região que é conhecida como "Região do Baixo 

Parnaíba", ou ainda na Região "Tocantina", no Oeste do Estado. Nessas regiões prevalecem a 

ação de usinas de ferro gusa, como a MARGUSA; de madeireiras, e empresas de papel e 

celulose, como a CELMAR. As chamadas "reflorestadoras", como bem indica Andrade 

(1995), ao tratar da MARFLORA (braço florestal da MARGUSA), são, paradoxalmente à sua 

denominação, destruidoras do Cerrado e da vegetação nativa das chapadas, colocando em 

risco a agricultura camponesa nessas áreas. 

                                                 
22 A empresa "VALE" se refere a antiga denominação de "Companhia Vale do Rio Doce", a mudança de nome 
ocorreu no ano de 2008 com fins de marketing da empresa. 
23 Gusaria: forno onde o gusa é produzido. Este é o produto imediato da redução do minério de ferro pelo coque 
ou carvão e calcário num alto forno. 
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Bernardes (2002, p. 365) expõe que a "[...] a constituição desses espaços seletivos 

da produção só pode ser compreendida no âmbito do processo de articulação capitalista do 

espaço nacional com a macro-estrutura capitalista internacional.” E essa articulação não se 

dará de forma local, mas sim no global. A mobilização será no âmbito local, mas as grandes 

demandas serão tidas fora do local, muitas vezes obedecendo a sujeitos que estão do outro 

lado do mundo. A própria dinâmica de produção que se faz a partir das imposições de 

consumo das empresas exportadoras de minérios é prova disso. Essa imposição visa 

reconstruir o espaço sem tomar nota de que ele já está se reproduzindo com uma dinâmica 

própria que é a do campesinato. A imposição que vem de fora percebe o espaço que vai ser 

mobilizado como um grande espaço vazio, no sentido da matemática, de lugar a se colocar 

algo, um vazio demográfico a ser preenchido com atividades produtivas, como se o 

tradicional, a produção camponesa, não fosse produtiva. Assim é com a produção de carvão, 

com a plantação de eucalipto, e também com a produção de soja. 

 

 

4.3 A ocupação do Cerrado pela Soja 

 

 

O problema da ocupação dos sertões brasileiros se impôs à geopolítica do governo 

militar como medida de ordem de um país que se colocava como uma pretensa potência 

mundial. Assim, para essa ambição se concretizar, o território brasileiro deveria ao menos ser 

totalmente ocupado, para que interesses de outras potências não se sobrepujassem sobre os 

"espaços vazios" do Brasil. Tomando esta base geopolítica, vários foram os programas e 

projetos que se destinaram a essa questão de forma explícita, como os projetos de 

colonização, e de maneira implícita, como é o caso de programas de crédito e investimento. 

O caso da Amazônia é evidente pelo espaço na mídia mundial que esse bioma 

tem, por representar a grande riqueza de biodiversidade e por ter uma das maiores reservas de 

água doce do mundo. O Cerrado nesse contexto não aparece como rico ecossistema, espaço 

de biodiversidade e diversidade cultural e social a ser preservado. Ao contrário, o Cerrado 

aparece como "espaço vazio" em todos os sentidos. Muito mais que a Amazônia, que pelos 

discursos oficiais e de muitos setores da sociedade civil aparece como "espaço vazio" das 

sociabilidades e da "civilização", mas possui uma riqueza dos ecossistemas que compõem este 

Bioma, o Cerrado de acordo com esses discursos nem riqueza natural e nem cultural dispõe. 
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Os governos militares, que tiveram início em 1964, se apoderaram muito bem 

desse pensamento. Araújo e Araújo explicitam esse fato ao dizer que: 

 
[...] no contexto do regime militar, a partir de 1964, o Estado atuou 
diretamente através de políticas públicas visando, dentro da geopolítica 
desses governos, incorporarem a região dos cerrados no conjunto de 
prioridades governamentais. De fato ambicionava-se ocupar os espaços 
'vazios' para manter o controle do território nacional. (2007, p. 37). 
 

A incorporação dessas regiões se deu na forma de uma nova colonização de terras 

brasileiras. Os colonizadores, a partir da lógica produtivista do capital, anexaram às regiões 

de Cerrado como se fossem espaços sem produção e sem presença cultural e social, 

destruindo qualquer sociabilidade ou presença cultural, como Bernardes abrevia sobre esse 

processo: “Tratava-se de uma conquista do espaço, cujo conteúdo anterior seria aniquilado.” 

(2002, p. 331). 

Essa incorporação tinha, e ainda tem como conseqüência, a valorização das terras, 

juntamente com o aprimoramento tecnológico, baseado na revolução verde, viabilizando alta 

produtividade enfatizando o potencial exportador, o que é bem explicado pelo “mecanismo da 

dívida externa” (OLIVEIRA, 2005), já mencionado anteriormente. 

A participação do Estado como agente promotor de modificações espaciais na 

região do Cerrado pode ser exemplificada, principalmente, a partir de dois programas de 

desenvolvimento, o POLOCENTRO e o PRODECER, os dois programas com maior impacto 

sobre a região de Cerrado brasileiro. 

Criado em 1975, o POLOCENTRO desenvolveu uma ampla rede de infra-

estruturas na região, através de concessões de linhas de créditos, de investimentos e do custeio 

de taxas de juros. Beneficiou, sobretudo, médios e grandes fazendeiros, que se utilizaram dos 

recursos para se fixar na região. Além do investimento direto junto aos produtores, também 

houve investimentos na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), visando 

o desenvolvimento de tecnologias, e modernização da agricultura no Cerrado (ARAÚJO; 

ARAÚJO, 2007). O resultado do investimento na modernização da agricultura no Cerrado é 

visível com o aparecimento de variedades de sementes melhoradas de soja, com o 

melhoramento genético e o cruzamento de espécies distintas, que resultou em sementes 

altamente adaptáveis ao clima e ao solo do Cerrado. Sobre isso, Bernardes (2002) explica: 

“Tratando-se do melhoramento genético, a produção de sementes genética e básica constitui 

atividades desenvolvidas pela EMBRAPA, cabendo ao setor privado a reprodução de 

sementes comerciais” (2002, p. 340). 
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Como resultado do processo de modernização, a agricultura da soja no Cerrado é 

inicialmente exclusão dos demais produtores que não são municiados por esses recursos 

técnicos. Há um processo de exclusão por dentro, havendo uma seletividade dos produtores 

que irão concorrer nos circuitos superiores de acumulação e somente os que dispõem dos 

recursos mais tecnificados da agricultura podem competir em outras esferas. 

Outro programa que teve como consequência importantes transformações nessa 

região é o PRODECER. Este programa como já foi citado anteriormente, se constitui a partir 

de uma necessidade do governo japonês de estabelecer áreas produtoras de grãos para o seu 

mercado em decorrência do embargo americano aos seus produtos. O Japão que era um 

grande importador de grãos tem o seu mercado interno desabastecido. 

O Cerrado que há anos pareceu aos produtores brasileiros como área exclusiva 

para a pecuária de corte, foi vista pelos investidores estrangeiros como excelente área para 

praticar uma agricultura extensiva com alta capacidade técnica. 

Para administrar o programa foi criada uma empresa binacional:  a Companhia de 

Promoção Agrícola (CAMPO), formada pela Companhia Brasileira de Participação 

Agroindustrial (BRASAGRO), de capital nacional, e outra de capital internacional, liderada 

pela Japan International Corporation Agency (JICA). (ARAÚJO; ARAÚJO, 2007) 

O programa realizou vários assentamentos de agricultores ditos experientes do 

Sudeste e do Sul do país. Segundo Araújo e Araújo (2007), o programa selecionou 

cooperativas e colonos com capacidade técnica para atender os rigores da CAMPO. Dessa 

forma, migraram para a região produtores provindos do Paraná, São Paulo e, principalmente, 

do Rio Grande do Sul, o que motivou a denominação desses migrantes de Gaúchos, como no 

trabalho de Haesbaert (2002) “Gaúchos e Baianos no Novo Nordeste: entre a Globalização 

Econômica e a Reinvenção das Identidades Territoriais”, ao que ele afirma ser uma vasta 

“ rede regional gaúcha” no “Novo” Nordeste brasileiro: 

Atraídos pelas terras baratas em sua expansão capitalista (especialmente 
através do plantio de soja, viabilizado nos cerrados graças ao endividamento 
externo e aos investimentos biotecnológicos do Estado via EMBRAPA), 
esses novos pioneiros aproveitam os incentivos fiscais da SUDENE e, com a 
queda dos subsídios na área da SUDECO, atingiram em cheio os cerrados 
nordestinos a partir dos anos 1980. (HAESBAERT, 2002, p. 390). 
 

O Cerrado maranhense foi incluso nesses programas a partir do PRODECER III, 

que beneficiou a região do Município de Balsas/MA, além de algumas regiões do Estado do 

Tocantins. 
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No Maranhão, esse programa foi responsável por incorporar uma área de 80 mil 

hectares no Sul do Estado, sendo que 42 colonos exploraram mais de 40 mil hectares. O 

investimento na área foi de aproximadamente US$ 138 milhões, com fontes do governo 

brasileiro, a partir do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e 

do Banco do Nordeste do Brasil (BNB), além de fontes com origem no governo japonês, a 

partir da Japan International Corporation Agency (GIORDANO, 1999) 

Além desses dois programas que privilegiaram a produção de grãos e a criação de 

infra-estruturas para a circulação de mercadorias, podemos também citar a criação da 

Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) em 1959, que a partir do 

financiamento dado a projetos nos Cerrados nordestinos, facilitou a transferência ou expansão 

de áreas produtoras de soja para o Oeste da Bahia, o Sul do Piauí e o Sul do Maranhão. 

Temos também, anteriores ao PRODECER e ao POLOCENTRO, o I Plano Nacional de 

Desenvolvimento (PND), que entre 1972 e 1974 visava estabelecer corredores de exportação 

para o Nordeste. O Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria no 

Norte e Nordeste (PROTERRA), criado em 1973; o Programa de Desenvolvimento das Áreas 

Integradas do Nordeste (POLODORDESTE), criado em 1974; o II PND, de 1974 a 1979, 

com o intuito de integrar, expandir e explorar os diversos espaços regionais, dentre outros 

programas que tiveram impactos mais sub-regionais. 

Esses programas se não atuaram diretamente no financiamento da produção de 

soja no Nordeste, contribuíram no estabelecimento de infra-estruturas que mais tarde 

facilitariam o estabelecimento de pólos produtores nessa região. Seguindo uma lógica de 

inclusão dos Cerrados na produção mundializada, baseada na alta produtividade e 

consequentemente alta competitividade, possibilitada pelos incrementos técnicos da revolução 

verde. 

Como consequência, a expansão de grandes empresas nas regiões de Cerrado, o 

avanço do agronegócio da soja, a acumulação de terras, a concentração de renda que 

gradativamente modificam os espaços e suas relações, com a modificação da paisagem que se 

torna cada vez mais padronizada, homogênea e artificial. A essa expansão dos fronts Santos 

coloca dessa maneira: 

 
Trata-se, assim, da produção de uma nova geografia feita de belts modernos 
e de novos fronts no Brasil. Esses belts são, por vezes, heranças e 
cristalizações de fronts próprios de uma nova divisão territorial do trabalho 
anterior; áreas que, ocupadas em outro momento, hoje se densificam e se 
tecnificam. Neles amadurecem as inovações de ontem e chegam outras, 
próprias do período, para criar novos arranjos, com a resistência e a 
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cooperação das rugosidades do lugar. Constitucionalmente integradas a 
sistemas de engenharia complexos, essas terras ganham novas valorizações 
que acabam por ‘expulsar’ certos produtos para áreas ainda não utilizadas. 
(SANTOS, 2006, p. 119). 
 

Os fronts ou fronteiras da moderna agricultura da soja se expandem pelo Cerrado 

em direção a Amazônia brasileira, próprios da nova divisão territorial do trabalho, se 

tecnificam para se tornarem competitivos no mercado mundial, criando novos arranjos e 

modificando as organizações espaciais locais. O incremento tecnológico que ocorre nas 

“modernas frentes pioneiras das savanas e dos campos” (SANTOS, 2006, p. 121) acontecem 

em manchas, principalmente no Nordeste, onde acontece uma modernização descontínua, 

especializada e seletiva. As culturas agrícolas modernas, sejam elas da fruticultura irrigada, 

seja o cultivo da soja, invadem de forma veloz áreas destinadas ao que o mesmo autor 

chamou de produções domésticas, havendo uma desvalorização das culturas alimentares 

básicas, como o feijão, o arroz e a mandioca, tradicionalmente assentada em pequenas “roças” 

no Norte e Nordeste do país·. 

Bernardes (2002) apresenta a soja como “o esteio do complexo”, ou seja, é a partir 

da soja que se desenvolve um extenso processo de produção de capital no Cerrado brasileiro. 

Juntamente com a soja, e em benefício da maior produtividade desta cultura se desenvolve 

uma gama de atividades que vai desde o próprio melhoramento de sementes, à indústria de 

esmagamento de soja, avicultura, pecuária, suinocultura, infra-estrutura de escoamento e 

armazenamento e comercialização da produção do complexo da soja. Segundo a mesma 

autora: 

No final dos anos 70 a soja chega timidamente ao cerrado mato-grossense, 
suplantando pouco a pouco outros cultivos, como o arroz de sequeiro, na 
época a lavoura de maior destaque na região. Triunfou sobre as lavouras de 
subsistência e a pecuária extensiva, e venceu também o espaço vazio ou 
quase vazio. (BERNARDES, 2002, p. 330) 
 

E realmente triunfou. Os produtores de soja financiados pelo aparelho financeiro 

do Estado, como o BNDES e o BNB, se apossaram dos “espaços vazios” do Brasil Central, 

do Cerrado brasileiro. 

A transferência do modelo produtivo da soja do Sul do país para o Cerrado do 

Centro-Oeste e do Nordeste significou o aumento da produção que somente com esse modelo 

sendo feito em grandes propriedades, possibilitando um maior investimento em insumos 

técnicos, principalmente de colheita. A estrutura fundiária do Sul do país, com a saturação 

natural das propriedades era um problema ao emblema do moderno trazido pela agricultura 

globalizada da soja. Assim, o principal produtor, com mais de 90% da produção nacional, o 
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Produção vegetal em toneladas - Soja em grão (1940-1995)
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Rio Grande do Sul, deu lugar gradativamente aos estados do Centro-Oeste, principalmente, e 

posteriormente aos estados do Nordeste brasileiro. 

O ritmo de crescimento da produção de soja no Cerrado brasileiro é acompanhado 

de perto pelo ritmo de crescimento da produção brasileira de soja e de sua inserção no 

mercado mundial dessa commodity. 

A Gráfico 1 demonstra o grande crescimento da produção de soja das décadas de 

1940 até o ano de 1995. Essa série demonstra como timidamente a soja já aparece nos 

primeiros anos do século XX, especificamente na década de 1940, início da série 

demonstrada. 

 
Gráfico 1: Produção vegetal em toneladas – Soja em grão (1940-1995) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: IBGE - Série Estatísticas IBGE (2009e). 
 

Em 1940, primeiro ano da série, a produção brasileira de soja era de apenas 1.928 

T, em 1950 a produção já era de mais de 45 mil toneladas, em 1960 a produção já 

ultrapassava as 216 mil toneladas. Nos anos subsequentes a produção aumenta em 1970 para 

mais de um milhão e oitocentas mil toneladas, em 1975 para mais de 8 milhões de toneladas. 

Na década de 1980, a produção brasileira já ultrapassava 12 milhões. Na década de 1990, a 

produção brasileira de grãos de soja era de 21.563.768 T. Isso significa um aumento na 

produção brasileira de mais de 11 mil vezes no período correspondente a 65 anos. 

Os Estados Unidos atualmente são o maior produtor, seguido pelo Brasil, 

Argentina e China. Na década de 1970 o Brasil passa a superar a China, se aproximando de 

ser o maior produtor. No período de 1990 até o ano de 2008, a quantidade produzida de grão 

de soja no Brasil subiu de aproximadamente 19 mil toneladas para mais de 59 mil toneladas, 
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um aumento de aproximadamente 3 vezes, demonstrando que a tendência a expansão dessa 

atividade nessa última década do século passado perdurou. 

Para o ano de 2009, a estimativa do IBGE (2009a) é que a produção de soja seja 

de aproximadamente 58,5 milhões de toneladas. A queda na produção se dá, sobretudo, em 

virtude das consequências da crise internacional nas exportações brasileiras, porém não 

colocando em risco a ampla expansão dessa cultura agrícola no cerrado. 

Oliveira (2006, pp. 4-5) coloca sobre a expansão da soja no Cerrado o seguinte: 

“Sua expansão para a região Centro-Oeste passou a ser interpretada como sinônimo de 

reprodução em plena virada do Século XXI, de um novo Middle West norte-americano em 

território brasileiro”. Essa expansão, assim como no meio-oeste estadunidense, se dá como 

uma conquista do espaço. No caso norte-americano com a subjugação dos indígenas, 

inclusive com a participação do exército24. O caso brasileiro se dá de forma mais velada, com 

a subjugação de populações camponesas, quilombolas, indígenas entre outras com a 

passividade do sistema jurídico, ou até mesmo com o apoio deste. 

Além da produção, a expansão da agricultura da soja se dá de forma a aumentar a 

área produzida no Brasil principalmente com os incentivos do Estado. Com a valorização da 

soja no mercado externo há uma forte tendência de antigos agricultores que cultivavam 

produtos agrícolas como o arroz, ou o milho, ou ainda de antigas áreas produtoras da 

agricultura tradicional substituí-las pela agricultura da soja, ou senão, serem expulsos pela 

pressão exercida pelo mercado da soja. 

 
Tabela 03: Área plantada e Área colhida no Brasil da lavoura Temporária - Soja 

Área plantada e área colhida no Brasil da lavoura temporária - Soja 
 1990 2000 2007 
Área plantada (Hectare) 11.584.734 13.693.677 20.571.393 
Percentual 25,19 30,05 36,81 
Área colhida (Hectare) 11.487.303 13.656.771 20.565.279 
Percentual 26,41 31,02 37,16 
Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal (2009d). 
  

No ano de 1990 a área plantada de soja no Brasil significava mais de 25% do total 

da área plantada, sendo que foram mais de 11 milhões de hectares plantados com soja. No ano 

2000, a área plantada ultrapassou os 13 milhões de hectares. Em 2007, foram plantados mais 

de 20 milhões de hectares com soja, significando mais de 36% da área plantada naquele ano. 

                                                 
24 Há uma boa descrição desse processo no texto de Dee Brown (2009), onde este define como uma “abertura” 
do Oeste Americano as viagens de exploração para o interior estadunidense, com aspas mesmo, pois o branco 
era o sujeito principal que iria descortinar os mitos do Velho Oeste americano. 
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Em 2008, o IBGE (2009a) calculou que foram plantados 21.231.084 ha com soja 

no Brasil, sendo que a região Centro-Oeste responde por mais de 45% da área total plantada, a 

região Sul tem pouco mais de 38% do total, e a região Nordeste tem 7,4% do total da área 

plantada com soja. 

 

 

4.2 As Gerais de Balsas e a invasão dos chapadões pela Soja 

 

 

“Quando eu morrer, que me enterrem na 
beira do chapadão 

-- contente com minha terra 
cansado de tanta guerra 

crescido de coração” 
Guimarães Rosa (Grande Sertões Veredas cantado por Chico Buarque). 

 

O município de Balsas é historicamente marcado pela presença de fazendas, que 

em sua história vem a justificar seu nome. A ligação que havia entre as fazendas existentes 

nesse município no século XIX era feita através de balsas pelo extenso rio tributário do Rio 

Parnaíba, o Rio Balsas. O Porto de Caraíbas, o local de melhor acesso para o embarque das 

balsas, logo se transformou num pequeno povoado, denominando-se depois Vila Nova que 

com a atividade comercial, através de mercadores, principalmente de fumo que se instalaram 

ali passou a crescer economicamente. No início do século XX, no ano de 1933, a Vila de 

Santo Antonio de Balsas como passou a ser chamada, foi elevada à categoria de município 

(PORTAL MUNICIPAL, 2009). 

Atualmente o município conta com 78.845 habitantes em uma área territorial de 

13.142 Km². Detém um Produto Interno Bruto (PIB) de 694.608, e um PIB per Capita 

de 9.406 (IBGE, 2009c). 

Com o movimento de internacionalização da economia e a expansão da moderna 

agricultura da soja nas áreas de Cerrado, o município de Balsas passa a ser considerado pólo 

atrativo para essa atividade, principalmente, por suas características Físico-Ambientais, que 

favorecem o cultivo em grande escala de monoculturas, que potencializam a mecanização, e 

pelas facilidades criadas com incentivos do PRODECER, SUDENE, e BNB. 

Outros fatores, como a possibilidade de utilização de um sistema integrado de 

transportes, como a ferrovia Carajás - São Luis (ligando os municípios de Açailandia a São 

Luis) e a ferrovia Norte - Sul (ligando os municípios de Estreito a Açailandia), o escoamento 
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pelo Porto do Itaqui (São Luis/MA), os investimentos em Infra-estrutura na região por parte 

do governo estadual, a proximidade dos mercados Norte-americano, Europeu e Nordestino, a  

topografia favorável, entre outros também, são apontado por Giordano (1999) como 

favoráveis ao município de Balsas para sua inserção como pólo produtor de soja de grande 

importância na região Nordeste. 

Esse conjunto de fatores fez com que o município se transformasse em região 

atrativa para migrantes de outras regiões com o intuito de produzir soja. 

O pensamento tradicional de que as áreas de Cerrado e da Amazônia são lugares 

vazios é reproduzido também nesse município, como podemos perceber em citação de 

Giordano (1999) a qual se refere à justificativa do “verdadeiro vazio demográfico” que há em 

Balsas: 

Esses vazios podem ser parcialmente explicados pelo fato de que estes 
locais, agroecologicamente adequados para o plantio de soja, em função das 
características de micro-clima, umidade relativa e temperatura, não eram, 
necessariamente, os locais mais procurados pelas populações primitivas para 
fazerem seus povoados. No máximo haviam populações nômades que 
perambulavam ocasionalmente pela região dada a baixa presença de caça. 
São locais ermos, distantes da infra-estrutura física, com acesso difícil e fora 
da rota do comércio. (GIORDANO, 1999, p. 121). 
 

Essa citação se coloca contraditória em relação à realidade. Primeiro, os indígenas 

no século XIX, com a chegada da “sociedade nacional”, são dizimados. Depois, com a 

formação de um conjunto de grupos camponeses que vivem e se reproduzem até hoje persiste 

na região. O “vazio demográfico” é, na verdade, um cálculo relativo da sociedade 

contemporânea que vive da produtividade. Então, se há poucas pessoas em determinados 

espaços isso já indicaria que não há ninguém. Ora, as populações que se desenvolvem na 

região tem um esquema próprio de organização em que demandam vastas áreas para suas 

atividades, o que não é percebido, ou é silenciado pelos planejadores. 

Esses fatores explicariam os “vazios demográficos” e, para os investidores 

privados, deveriam ser sanados com obras de infra-estrutura que viabilizassem o escoamento 

da produção e atraísses o setor produtivo a esse município. Segundo a “VALE”, em 

documento para diagnosticar o “Programa Corredor Norte de Exportação”, que abrange a 

região, algumas ações deveriam ser realizadas para a viabilização de seus investimentos. 

Dentre as “ações indicadas para o Crescimento da Produção” estariam: ampliação da 

capacidade de transporte ferroviário; ampliação e melhorias no terminal graneleiro do Porto 

da Madeira; construção de terminais de fertilizantes; divulgação da região a investidores 

potenciais; diferimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), 
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Criação de linhas de créditos específicos e adequação de armazém para a saída de grãos 

(COMPANHIA VALE DO RIO DOCE, 1993, pp. 46-47)25. 

O cultivo da soja no Maranhão, especificamente nos Cerrados do sul do Estado, 

apesar de já serem constatados nas safras de 1977-78, por iniciativa de um produtor holandês, 

que cultivou nesses anos 32 ha de soja26, teve lento crescimento até as safras de 1982-83, 

quando atingiu uma área de 4.263 ha. Na safra de 1988-89, a área plantada foi de 22.850 há. 

Nas safras de 1990-91 sofreu leve declínio chegando a pouco mais de 4 mil hectares 

plantados. Esse declínio pode ser relacionado aos fatores mencionados como: obstáculos a 

empresas de se instalarem na região, a comercialização do produto a preços baixos, a pequena 

disponibilidade de recursos no crédito rural e outros (COMPANHIA VALE DO RIO DOCE, 

1993). 

Com a criação do “Programa Corredor de Exportação Norte”, a soja produzida no 

Estado passou a ser exportada no mercado externo. A maior oferta de recursos para custeio e 

calagem dos solos serviu como motivação aos produtores cultivarem na safra de 1991-92 

mais de 20 mil hectares, e na safra 1992-93 mais de 42 mil hectares de soja, significando um 

aumento de aproximadamente 108% de uma safra para outra (COMPANHIA VALE DO RIO 

DOCE, 1993). 

O aumento na área cultivada que se segue nos anos posteriores até o fim do século 

XX acompanha uma tendência ao crescimento, exceto na safra de 1996, quando houve um 

pequeno decréscimo na área cultivada, porém aumentando quase que o dobro no ano 

subsequente. No ano de 2000, a área cultivada no Maranhão por soja já era de 178.716 ha, 

significando, aproximadamente, 15% do total de área plantada no estado (ver Tabela 3). 

Especificamente no município de Balsas, no período de 1994 até o ano de 2000, 

houve um crescimento de aproximadamente 400% na área plantada de soja, passando de 21 

mil hectares para mais de 84 mil hectares. No ano 2000 a área plantada por soja significava 

mais de 70% da área cultivada no município (ver tabela 4). 

 
Tabela 04: Área Plantada de Soja e Participação na Área Total Cultivada – Maranhão/Balsas 1994-
2000 

                                                 
25 A empresa “Vale” está se especializando na produção de projetos que são doados ao Estado com o intuito 
forjado de atender os interesses da população, que na verdade seguem interesses próprios de acumulação e de 
expansão de suas atividades. 
26 Ferreira (2008, p. 104) escreve que “[...] 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.” 
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Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal (2009d).  
 

Do ano de 2001 a 2007, o crescimento da área plantada por soja no Maranhão 

passou de 213.436 ha para 384.474 ha, um crescimento de mais de 80%. Houve uma 

tendência contínua de crescimento na área plantada no estado e, também, um crescimento 

consecutivo da participação da cultura da soja na área total plantada no estado, passando de 

um pouco mais de 17% dessa participação para mais de 23% do total. 

No município de Balsas esse crescimento permaneceu contínuo até o ano de 2005, 

passando em 2001 de 83.485 ha para mais de 125 mil hectares no ano de 2005. Em 2006 

ocorreu um decréscimo na área plantada nesse município, passando para 122.596 ha, e em 

2007 novamente houve um acréscimo, alcançando 122.716 ha. Esse pequeno decréscimo 

pode ter relação com a expansão dessa atividade para outras regiões do Estado, como é o caso 

da região de Cerrado no Leste Maranhense, nos municípios de Chapadinha, Brejo, Anapurus 

etc. 

 
Tabela 05: Área Plantada de Soja e Participação na Área Total Cultivada – Maranhão/Balsas 2001-
2007 

Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal (2009d).  
 

No ano de 2008,, segundo dados do IBGE (2009a) a extensão cultivada de soja no 

Estado do Maranhão foi de 421.470 ha, havendo um acréscimo de mais de 9% sobre a safra 

de 2007. 

No início de 2009, a área cultivada com soja registrada pelo IBGE já era de 

390.361 ha, apresentando uma queda de mais de 7% em relação ao ano de 2008. A 

Área Cultivada de Soja e Participação na Área Total Cultivada - Maranhão/Balsas 1994-2000 
 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Maranhão 62.896 87.690 63.652 109.769 146.389 166.389 178.716 
Percentual de Área total 
Cultivada 

3,25 4,43 6,61 10,67 12,95 14,5 14,72 

Balsas 21.640 27.083 21.648 41.769 43.509 78.805 84.834 
Percentual de Área total 
Cultivada 

69,27 73,44 75,34 75,1 80,03 66,16 70,77 

Área Cultivada de Soja e Participação na Área Total Cultivada - Maranhão/Balsas 2001-2007 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Maranhão 213.436 238.173 275.252 340.403 372.074 383.284 384.474 
Percentual de Área total 
Cultivada 

17,01 18,38 19,47 22,39 23,17 23,82 23,73 

Balsas 83.485 91.791 101.346 112.880 125.045 122.596 122.716 
Percentual de Área total 
Cultivada 

84,52 84,56 88,09 86,29 85,76 88,18 88,09 
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participação do Estado no total da área plantada com soja em todo o país no ano de 2008 era 

de 2% e em 2009 diminuía para 1,8%. 

Em relação à quantidade produzida de soja, o Maranhão apresentou do ano de 

1994 até o ano 2000, um crescimento de mais de 223%, passando de 140 mil toneladas para 

mais de 454 mil toneladas (tabela 6). 

 
Tabela 06: Quantidade produzida de Soja em Grão (Maranhão e Balsas) 1994-2000 

Quantidade produzida de Soja em Grão (Maranhão e Balsas) 1994-2000 
 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Maranhão 140.637 162.375 137.283 221.535 290.438 409.012 454.781 
Balsas 32.888 36.794 40.698 65.877 68.003 128.259 152.141 
Participação 
na produção 
estadual (%) 

23,39 22,66 29,65 29,74 23,41 31,36 33,45 

Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal (2009d).  
 
Até o ano de 2005, há um expressivo crescimento na produção de soja no estado, 

alcançando mais de 996 mil toneladas nesse ano. No ano de 2006, há um ligeiro decréscimo 

de 6,6% na produção, porém, se recuperando em 2007 quando a produção de soja no Estado 

alcança a quantia de 1.125.094T. Do ano de 1994 até 2007, o aumento na produção de soja no 

Maranhão foi de quase 700%. 

 
Tabela 07: Quantidade produzida de Soja em Grão (Maranhão e Balsas) 2001-2007 

Quantidade produzida de Soja em Grão (Maranhão e Balsas) 2001-2007 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Maranhão 491.083 561.718 660.078 903.998 996.909 931.142 1.125.094 
Balsas 162.714 186.286 216.053 262.980 289.655 246.468 324.300 
Participação 
na produção 
estadual (%) 

33,13 33,16 32,73 29,09 29,06 26,47 28,82 

Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal (2009d).  
 
A quantidade produzida de soja no estado em 2008 foi de 1.262.560T, havendo 

um acréscimo em relação à safra de 2007 de aproximadamente 12%. Para 2009, a safra 

esperada é de 1.086.038, uma queda de quase 14%. A participação do estado na produção de 

grãos de soja brasileira passará de 2,1% no ano de 2008, para 1,9% em 2009 (IBGE, 2009a). 

Essa queda em parte pode ser decorrência da “crise econômica mundial”, que afeta as 

exportações com a diminuição dos recursos disponibilizados pelos importadores, além de uma 

queda no rendimento médio que em 2008 era de 2.996 Kg/há. Em 2009 esperou-se um 

rendimento médio de 2.782 Kg/ha, ou seja, uma queda de 9,3% em relação a safra de 2008. 
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Em 1994, Balsas produzia aproximadamente 32 mil toneladas, representando 23% 

da produção total do Estado. Até o ano de 2005, assim como no resto do estado, a produção 

agrícola de soja no município tem forte crescimento, chegando nesse ano a 289 mil toneladas. 

No ano seguinte, houve uma queda na produção, sendo que no município esta queda foi de 

14%, mais do que o dobro da queda que houve no estado. Em 2007, novamente a produção de 

soja no município voltou a crescer, chegando a 324.300T. A participação do município na 

produção de grãos de soja do estado passou a ser nesse ano de 28,82%. 

O cultivo da soja é feito em áreas planas para possibilitar a mecanização agrícola, 

dessa forma, a agricultura da soja se efetiva nos topos das chapadas e das serras, que são 

denominados pelos camponeses da região de Gerais, designação que dará razão ao nome da 

micro-região Gerais de Balsas. 

Essas chapadas historicamente se mantiveram não apropriadas e não cercadas pelo 

caráter comunitário que elas tinham. Os campesinos fazem a roça de toco na base da serra, 

praticando a agricultura do arroz, feijão, mandioca, milho, e outras culturas para o consumo 

doméstico, como de verduras e frutas. As áreas de chapadas eram utilizadas para as atividades 

extrativas e de criação. Segundo Andrade (1995), no Sul Maranhense, a partir da década de 

1970, quando começam a chegar os primeiros Gaúchos, essas chapadas começam a ser 

cercadas. Ao mesmo tempo em que os agricultores de soja se apropriavam das áreas de 

chapada para o plantio dessa cultura, propriamente dito, também se apoderavam dos espaços 

de baixão para averbar a reserva legal, obrigação dada pelo código ambiental brasileiro. 

Assim, o conflito com o campesinato se instaura, tanto pela desorganização da economia 

camponesa pela apropriação das chapadas pelo agro-negócio da soja, como também pela 

expulsão do campesinato das terras de pé de serra. 

Onde “no máximo haviam populações nômades que perambulavam 

ocasionalmente pela região dada a baixa presença de caça” (GIORDANO, 1999, p. 121) 

presenciamos, na verdade, um rico campesinato com intensa atividade nas regiões de Cerrado. 

A agricultura da soja praticada por esses empresários no município de Balsas é 

feita, exclusivamente, para exportação, seguindo o corredor de exportação norte. No 

complexo portuário do Itaqui, em São Luis, ilha do Maranhão, é embarcado em navios pelo 

porto da Ponta da Madeira, que é propriedade da VALE  Grande parte das atividades criadas 

atualmente em Balsas são para atender as especificidades do “Arranjo Produtivo da Soja” na 

região e, principalmente, do próprio município de Balsas, principal produtor. As principais 

empresas da região estão relacionadas à atividade sojícula, assim como as empresas de 

máquinas, de fertilizantes, agro-químicos, sementes, de assistência técnica e de calcário 
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(SINDIBALSAS; PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS, 2005). Esta última é para 

atender a demanda específica das áreas de Cerrado, que necessitam de correção do solo, por 

este ser altamente ácido, o que daria menor propensão à agricultura. A correção se dá com a 

adição de calcário, material básico, que neutraliza o Ph ácido do solo. 

Segundo documento produzido pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Balsas 

(SINDIBALSAS) e pela Prefeitura Municipal de Balsas, dispondo sobre “Solicitações e 

Reivindicações da Classe Produtora do Maranhão”, e que fazia caracterização do arranjo 

produtivo da soja no “Pólo Sul do Maranhão”, o número de empresas exportadoras de grãos 

de soja no Sul do Estado, no ano de 2005, era de 3 empresas, possuindo 80% do total do 

mercado de Balsas (SINDIBALSAS; PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS, 2005). 

Segundo esse mesmo documento, em 2002, a renda obtida pela produção de soja 

foi de mais de R$ 181 milhões, porém com um potencial de aproximadamente meio milhão de 

reais, além do potencial de 750.000 ha de soja a serem plantados no município. Obviamente 

essa estimativa de potencial não leva em consideração a permanência de outras produções e 

nem de populações que vivem no Cerrado que se estende em Balsas e despreza qualquer 

existência de fauna e flora nativa do Cerrado. 

A produção de soja, no ano de 2005, segundo esse documento, era feita por 307 

empresas, que se dividiam pelo tipo de gestão: familiar ou empresarial. Somente uma tinha 

como tipo de gestão, o empresarial, e detinha 44% da área total de soja plantada. Assim 

sendo, fica explícito que a economia da soja tem o caráter concentrador não percebendo o 

ambiente do Cerrado e suas especificidades no sul do Maranhão. Uma economia insustentável 

do ponto de vista ambiental e do ponto de vista social. 

 

 

4.3 Tecnologia e Internacionalização da produção em Balsas  

 

 

Apesar da exclusão de parcela importante da população do modelo produtivo em 

que vive o Brasil, isso não elimina a produção de necessidades por ela, apenas fixadas como a 

subsistência calcada no consumo das classes mais ‘abastadas’ para a sua sobrevivência. 

Santos (2002) coloca que há, assim, uma divisão do trabalho imitativa e caricatural, com um 

quadro ocupacional não fixo, extremamente móvel ao sabor da conjuntura, uma metamorfose 

do trabalho, uma “flexibilidade tropical”. Essa flexibilidade é apresentada as classes excluídas 

do modelo imposto à população brasileira como redentor, como sendo a própria condição 
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humana e, ainda, representando o estigma do brasileiro que busca a saída de determinada 

condição social27. 

Nos campos da soja e, especificamente, no município de Balsas, a atual 

modernidade, com marcantes princípios de produtividade da “Revolução Verde”, ou ainda 

como é dita por Edward Soja (1993), a quarta modernidade, há um processo de 

internacionalização da lavoura, que traz para a produção agrícola insumos técnicos que cada 

vez mais artificializam o espaço, criando o que Milton Santos (1997c) denomina de meio 

técnico-científico-informacional. Neste meio, os processos espaciais de modificação da 

natureza se intensificam criando formas atípicas aos lugares e exógenas a eles. O município 

de Balsas dentro do contexto de expansão dessa atividade é um novo pólo que assimila as 

inovações técnicas para se tornar competitiva nos mercados mundiais, sendo um novo espaço 

para o capital. 

Há também a inserção de modelos científicos inovadores e para isso a EMBRAPA 

detêm uma unidade específica que realiza pesquisas para o melhoramento da semente da soja. 

Além desta empresa também temos no município a Fundação de Apoio à Pesquisa do 

Corredor de Exportação Norte “Irineu Alcides Bays” (FAPCEN), fundação que foi criada em 

1993 com a parceria entre a iniciativa privada e a EMBRAPA (FERREIRA, 2008). Essas 

empresas são as responsáveis por encontrar saídas as dificuldades encaradas pelos produtores 

de soja e, principalmente, por gerar formas mais eficientes de produção em que se aumente a 

produtividade desses espaços. 

As empresas que se instalam nos espaços do Cerrado brasileiro criam uma rede de 

compensações produtivas baseadas no lucro e que tem como eixo a soja para a exportação. 

Segundo relatório do Sindicato de Produtores de Balsas (SINDIBALSAS) e da Prefeitura 

desse município, as empresas de insumos e serviços no ano de 2005 eram no número de 74, e 

quase todas tinham alguma ligação com a produção da soja, direta ou indiretamente, desde as 

empresas de máquinas que fornecem maquinário agrícola para as fazendas produtoras de soja; 

as empresas envolvidas com a extração e comercialização de calcário pra usos corretivos nos 

solos ácidos das chapadas; o comércio de fertilizantes, agro-químicos e sementes melhoradas; 

E finalmente, um ramo ligado principalmente às zonas urbanas, assistência técnica e o de 

serviços gerais (SINDIBALSAS; BALSAS, 2005). 

                                                 
27 O exemplo da campanha veiculada na mídia pelo governo federal em que o jargão é “Sou brasileiro e não 
desisto nunca”. Segundo Miglioranza (2010) a campanha tem o objetivo de “[...] incitar nos brasileiros um 
sentimento de determinação pessoal e pertencimento social”. Além desse exemplo outras campanhas 
publicitárias de ‘vitórias’ individuais em que sempre uma pessoa de periferia passa no vestibular, consegue um 
emprego sem necessariamente contextualizar a situação social com um quadro de exclusão da estrutura societal 
brasileira. 
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As inovações técnicas que são balizares no período técnico-científico-

informacional, e que justificam as novas relações de trabalho baseados tanto na capacitação 

técnica por um lado, como na sua precarização, são aparentes no complexo sojicultor de 

Balsas. Um exemplo dos insumos técnicos e sua utilização que se intensifica em Balsas é a 

utilização de maquinário agrícola, como é o caso dos dados sobre o uso de tratores no 

Maranhão e em Balsas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 08: Comparativo da utilização de Tratores - Brasil/NE/MA/Gerais de Balsas – 1996 - 2006 

 

Número de estabelecimentos 
agropecuários com tratores 

(Unidades) 

Número de tratores existentes nos 
estabelecimentos agropecuários 

(Unidades) 
 1996 2006 1996 2006 
Brasil 512.144 519.302 799.742 788.053 
Nordeste 36.347 41.493 55.476 58.736 
Maranhão 2.269 3.411 3.965 5.866 
Gerais de 
Balsas - MA 211 355 503 1.028 
Balsas - MA 122 197 249 622 
Fonte: IBGE - Censo Agropecuário (1996, 2006). 
  

O aumento do número de estabelecimentos com tratores no Brasil foi de 

aproximadamente 1,39% no período entre os anos de 1996 e 2006, já no Nordeste esse 

aumento foi de mais de 14%. Nesse mesmo período, o crescimento do número de 

estabelecimentos agrícolas que utilizavam tratores no Maranhão foi de mais de 50%, sendo 

que na micro-região de Gerais de Balsas esse aumento ultrapassou os 68% e no município de 

Balsas o crescimento foi de aproximadamente 62%, passando de 122 estabelecimentos para 

197. O número de tratores no município aumentou quase 150%, enquanto no Brasil houve um 

decréscimo de aproximadamente 1,5%. 

A modernização da agricultura que há nesses espaços se dá com o objetivo de 

alcançar os mercados internacionais. A soja produzida no Maranhão é comercializada nas 

principais bolsas de valores do mundo, inclusive na Bolsa de Valores de São Paulo 

(BOVESPA) e na Bolsa de Valores de Chicago. Os preços alcançados nesses mercados 
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oscilam de acordo com a oferta do produto e com a demanda no exterior, um exemplo é que 

entre o ano de 2006 e 2009 o preço da soja comercializada na BOVESPA passou de R$ 

27,00/saca de 60Kg (março/2006) para mais de R$ 48,00/saca de 60Kg (março/2009) 

(CEPEA, 2009). Esse aumento se deu de acordo com a demanda criada com o mercado de 

soja, tanto a nível nacional como internacional. 

Além da comercialização desse produto se dar nas principais bolsas de valores do 

mundo, essa atividade conta com a capacidade produtiva de grandes empresas como BUNGE, 

MONSANTO, CARGIL, entre outras que dão suporte financeiro e técnico. 

Empresas como a BUNGE se instalam na região com forte capacidade de 

processamento de grãos e com um aporte de exportação que monopoliza a utilização de portos 

na região, como é o caso do Complexo Portuário da Ponta da Madeira, onde funcionam três 

portos (Itaqui, ALUMAR, e Madeira) e que disponibiliza estrutura moderna para o embarque 

de grãos.  

De fato a modernidade, que muda padrões de produção e impõe novas formas de 

relação com o mercado em que preponderam os preços internacionais, também muda relações 

locais, criando tensões com as populações dos lugares. Essas populações são tidas pelos 

agentes da modernidade como empecilhos e sujeitos a serem removidos do lugar. O 

planejamento na nova espacialidade da modernidade se dá com ênfase na produtividade, e 

assim, as populações camponesas que tem sua produção voltada para relações familiares e 

comunitárias são negadas, tendo que, ou serem substituídas pelos verdadeiros produtores na 

modernidade ou serem ainda introduzidas nos rápidos circuitos do capital, sendo inseridas nos 

complexos produtores. As consequências desse processo modernizador são visíveis a partir de 

vários elementos que se tornam contraditórios ao discurso do Estado de desenvolvimento, 

desde a periferização que acontece no espaço urbano de Balsas, à exclusão de parte da 

população do produto das atividades que acontecem no município e no meio rural. As 

consequências são descritas dessa maneira por Ferreira (2008, pp. 51-52): 

 
Essas repercussões são sentidas junto aos trabalhadores rurais do sul do 
Maranhão a partir das transformações introduzidas no mundo do trabalho, 
pela agricultura capitalista, quando grandes contingentes de trabalhadores 
são excluídos dos postos de trabalho que executavam anteriormente, para dar 
lugar a uma mão-de-obra mais qualificada para executar as atividades 
exigidas pelo novo sistema produtivo, implicando na formação de uma 
grande quantidade de trabalhadores agrícolas desempregados, mas que não 
possuem condições de pleitear trabalho em outra área, dada a sua baixa, ou 
nenhuma, formação escolar, favorecendo a prática de trabalhos temporários. 
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A tensão que há com o avanço dessa modernidade entre o uno e o diverso, ou seja, 

entre o princípio unificador das partes e a diversidade espacial irá criar conflitos para o 

domínio do território, de recortes do espaço qualificados pelo sujeito, como diria Rui Moreira 

(2007). Os sujeitos, sejam o campesinato ou o empresariado do agronegócio, agentes por 

excelência da modernização, serão os contrapontos do conflito para o domínio do território. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 CONFLITOS E RESISTÊNCIAS NO SERTÃO 

 

 

“Quem quer que o veja defunto, 
Havendo-o tratado em vida, 

Pensará: todo um alagado 
Coube aqui nesta bacia.” 

João Cabral de Melo Neto  (Velório de um comendador). 
 

Diante da expansão da soja no sul do Maranhão, pensar nos conflitos entre o 

campesinato local e o empresariado que vislumbra a monocultura da soja como redentora e 

promotora do desenvolvimento é refletir sobre a resistência percebida no município de Balsas 

a partir da organização camponesa, que se faz a nível local através de associações e em muitas 

entidades criadas e que se alojam no espaço do município com o intuito de assessorar a luta 

camponesa. 

Podemos expor essa resistência a partir de dois pontos de partida, que distintos em 

si pelo caráter que tomam a sociedade e pelas suas características, mas que em essência 

significam a mesma resistência camponesa e sua territorialização no campo. Poderíamos 

chamar o primeiro de conflito direto do camponês contra o latifundiário. Este primeiro é mais 

evidente, pelas suas características de violência que acabam por muitas vezes tendo como 

consequência os sujeitos tombando na luta. Normalmente, é a partir deste que se verifica a 

situação conflitiva no campo, apesar de não ser o único. O segundo se dá de forma escondida 
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ao restante da sociedade, é o que optamos por chamar de conflito velado ou silencioso, pois 

não se dá de forma direta e nem tão evidente quanto o primeiro. Enquanto o primeiro se dá 

através de ocupações acampamentos, reivindicações, o segundo se dá a partir da produção 

camponesa que compete com a produção do agronegócio, e sua territorialização ocorre pelo 

aumento da produção do campesinato. 

A definição28 dada pela Comissão Pastoral da Terra (CPT) para registrar os 

conflitos de terra no Brasil deixa explicito o enfrentamento direto que há na primeira forma de 

resistência.  

Grande parte dos conflitos tem ocorrido pelo simples fato de a reforma agrária ter 

sido excluída da agenda das políticas públicas para o campo brasileiro. Em vez disso, muitas 

outras políticas têm sido executadas no seu lugar, dando margem a antagonismos explícitos. 

Caso exemplar disso são os investimentos dados pelo Estado, tanto para a agricultura familiar, 

quanto para o agronegócio, fato que tem acirrado conflitos entre os sujeitos dessas duas 

modalidades de cultivar a terra, o latifundiário e o camponês. 

Aqui pretenderemos discorrer sobre os dois tipos de resistência entre camponês e 

o agronegócio. Ressaltamos que  nem sempre essa resistência se dá de forma direta, assim, 

contra “quê”, ou “quem” o camponês luta nem sempre se mostra para esse sujeito tornando 

ainda mais difícil uma coesão de classe dentro desses grupos sociais. 

O conflito entre camponeses e latifundiários da soja no município de Balsas é 

marcante, nesse sentido, por não haver ali uma organização camponesa uniforme, mas sim 

várias formas que de imediato não conseguem a adesão de um amplo número de sujeitos 

camponeses, em decorrência, sobretudo, dessa fragmentação e das formas indiretas que o 

conflito nessa região costuma se dá, ou ainda pelas formas ludibriosas corroboradas pelo 

estado que os latifundiários da soja se instalam na região, impondo suas formas de produção 

através de uma pseudo-legalidade. 

Tanto uma forma quanto a outra podem nos remeter ao que Santos alertava 

quando expôs que “Quanto mais desigual a sociedade e a economia, tanto maior o conflito.” 

(SANTOS, 2002, p. 336), implicando que as formas de haver a desigualdade na sociedade são 

geradoras de conflitos cada vez mais intensos, mesmo que não o pareçam. Assim, podemos 

falar das desigualdades advindas da situação de determinado grupo em relação ao poder. 

                                                 
28 Como já foi citado anteriormente o conflito por terra são as “[...] ações de resistência e enfrentamento pela 
posse, uso e propriedade da terra e pelo acesso a seringais, babaçuais ou castanhais, quando envolvem posseiros, 
assentados, remanescentes de quilombos, parceleiros, pequenos arrendatários, pequenos proprietários, ocupantes, 
sem terra, seringueiros, quebradeiras de coco babaçu, castanheiros, etc.” (CPT, 2007, p. 10). Aqui, também 
ressaltamos os cuidados para abranger os vários sujeitos camponeses que imprimem ações de resistência. 
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Nesse caso específico, o poder vai pressupor ao grupo regalias que no espaço podem refletir 

no domínio deste. Dessa forma, Andrade explica o conceito de território, relacionando com a 

dominação de determinada área: 

 
O conceito de território não deve ser confundido com o de espaço ou de 
lugar, estando muito ligado à idéia de domínio ou de gestão de uma 
determinada área. Assim, deve-se ligar sempre a idéia de território à idéia de 
poder, quer se faça referência ao poder público, estatal, quer ao poder das 
grandes empresas que estendem os seus tentáculos por grandes áreas 
territoriais ignorando fronteiras políticas. (ANDRADE, 2002, p. 213). 
 

Paralelamente ao território, que a partir do mesmo autor pode ser entendido de 

duas formas, tanto concreta como abstrata, a territorialidade assim aparece: 

 
Admitimos que a expressão territorialidade pode ser encarada tanto como o 
que se encontra no território e está sujeita à gestão do mesmo, como, ao 
mesmo tempo, ao processo subjetivo de conscientização da população de 
fazer parte de um território, de integrar ao território. (ANDRADE, 2002, p. 
214). 
 

Para o autor, a ampliação do território dito nacional, ou melhor, dos grupos sociais 

que representavam o Estado-Nação (seja português, no período colonizador, ou brasileiro), 

representou a ampliação das territorialidades. Sendo que esses processos foram 

acompanhados proporcionalmente pela desterritorialização de outros grupos e mediadas por 

formas violentas de conquista territorial. 

Desterritorialização, territorialização serão processos que acontecerão de forma 

paralela, ou seja, enquanto grupos se territorializam, outros são desterritorializados. Já que o 

conceito de território está ligado ao de poder, e esse só pode ser mantido através da relação 

social, em que não subsiste apenas o individuo, e sim o conjunto de indivíduos. Assim sendo, 

a territorialização de um grupo haverá quando outro for desterritorializado. 

 

 

5.1 A resistência velada no território camponês 

 

 

“- Cemitérios gerais 
Onde não só estão, os mortos. 

- Eles são muito mais completos 
Do que todos os outros. 

- Que não são só depósito 
Da vida que recebem, morta. 

- Mas cemitérios que produzem 
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e nem mortos importam.” 
João Cabral de Melo Neto  (Congresso no polígono das secas). 

 

Marx e Engels no Manifesto do Partido comunista fazem um breve resumo de 

como se dá as lutas dos operários contra a burguesia29 que os oprime. Colocam assim: “No 

princípio, lutam operários isolados, depois os operários de uma mesma fábrica, a seguir os 

operários de um mesmo ramo da indústria, numa dada localidade, contra o burguês singular 

que os explora diretamente.” (MARX; ENGELS, 2006, p. 53). O final dessa descrição deixa 

clara a relação direta que eles fazem quanto à opressão, em que o burguês tem uma relação de 

dominação direta sobre o operariado, as formas de exploração se dão através da apropriação 

do produto do trabalho e da expropriação dos meios de produção. 

Quando a exploração se dá de maneira direta, havendo a contraposição entre os 

que exploram, ou seja, os donos dos meios de produção, e os explorados, os que não detêm 

mais os meios de produção, a facilidade dos termos faz com que a resistência às formas de 

acumulação sejam mais fáceis, já que as classes estão bem definidas. 

Segundo Damasceno, “a tendência geral observada consiste na expropriação da 

terra, ou seja, consuma a separação entre o lavrador e o seu principal meio de produção, 

transformando o camponês em proletário e assim poder explorar diretamente a sua força de 

trabalho” (DAMASCENO, 1990, p. 20). Assim, sendo a lei básica do capital a sua expansão 

no sentido de apropriação e controle de todos os ramos da produção, a expansão se dá 

expropriando o camponês, porém não se descarta a possibilidade da semi-proletarização, ou, 

como a mesma autora explica, a manutenção da posse da terra leva a subordinação do 

camponês ao capital, através do que vem a ser a renda da terra. Daí tem-se que a sujeição da 

renda da terra se dá através de duas maneiras, pela concentração da terra, visível nas áreas em 

que a renda da terra é alta e outra nas áreas onde ela se torna baixa, aí o capital não se 

apropria da terra, “age criando condições para extrair o excedente econômico” 

(DAMASCENO, 1990, p. 22). A partir da circulação e do consumo, o capital se apropria do 

produto do trabalho camponês, em que pode exercer pressão para a modificação da produção 

e modificando as próprias relações camponesas com a terra. 

                                                 
29 Para deixar claro a utilização desse termo trazemos o que Marx e Engels (2006, p. 45) expõe no Manifesto do 
Partido Comunista: “Por burguesia entende-se a classe dos capitalistas modernos, que são proprietários dos 
meios de produção social e empregam trabalho assalariado. Por proletariado, a classe dos trabalhadores 
assalariados modernos, que, não tendo meios de produção próprios, são obrigados a vender sua força de trabalho 
para sobreviver.”, porém, assim como todas as outras formas de conceitualização que este trabalho trouxe, esta 
deve ser entendida no sentido de se pensar vários grupos sociais, diferentes, heterogêneos, e assim como pensar 
os camponeses como um conjunto de grupos no plural, também, pensar a burguesia é imaginar grupos no plural.  
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A segunda situação de expansão do capital, em que não há a expropriação do 

camponês, e que a apropriação do trabalho deste sujeito se dá de forma indireta causa 

situações conflitiva difícil de definir, principalmente, por seus sujeitos não aparecerem uns 

aos outros como opositores. 

Em função dessa obscuridade, o conflito não se dá de maneira direta, dificultando 

a organização do campesinato, já que uma das características das organizações de classe no 

campo é a necessidade material, que coloca esses grupos sociais numa posição desfavorável 

individualmente. 

Assim sendo, o conflito que se dá de forma silenciosa, principalmente sendo 

percebido com a progressão ou regressão da produção camponesa, em Balsas exprime de, 

certa maneira, uma característica da política de expansão da cultura da soja, que é através, 

principalmente, de um discurso silenciador, já que o desenvolvimento do estado tem como 

pressuposto atualmente a exportação de grãos. Talvez devido a esse discurso silenciador, 

também seja difícil a organização dos camponeses em uma única instância na região. Ou a 

organização se dá somente após a expropriação já ter acontecido, ou por pressão dos 

latifundiários para o despejo dos pequenos agricultores, que, geralmente, acontece de fora pra 

dentro, já que há o intermédio marcante de instituições como a Comissão Pastoral da Terra 

(CPT). Essa situação exprime a não consciência de explorados dos camponeses, visto que não 

se têm a vista os seus opressores. 

Denominamos de resistência velada a territorialização do campesinato na região 

através do aumento da produção camponesa no município. Esse aumento na produção de 

gêneros como o feijão e a mandioca se dão em contraposição a territorialização do capital pela 

expansão do agronegócio da soja, torna-se um conflito silencioso entre os sujeitos 

representativos de cada grupo social, sem um embate direto. O domínio de espaço e a 

produção estarão no centro do conflito. 

O arroz, o feijão e a mandioca são os principais produtos da agricultura 

camponesa em todo o estado. Essa reflexão aqui pretendida não se dá tomando em 

consideração o arroz, pois grande parte dos produtores imigrantes de outros estados, que se 

instalaram na região por incentivo do Estado, vieram com o intuito de produzir arroz, mas por 

haver uma dificuldade nesse tipo de produção em larga escala, como foram as suas 

instalações, em decorrência do clima, logo transformaram as suas atividades para a 

sojicultura. Assim é possível distinguir uma agricultura camponesa do arroz e outra 

agricultura de negócio do arroz, que depois deu lugar ao agronegócio da soja. 
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A agricultura do arroz de 1990 até o ano de 2000 tinha relativa importância no 

município de Balsas, representando na primeira década cerca de 69%, percentual que é devido 

a atividade inicial relacionada aos produtores sulistas que se instalaram na região. A Tabela 

abaixo compara o arroz, produto nessa região muito atrelado ao agronegócio, juntamente com 

a soja, que o substitui em importância para a agricultura empresarial, o feijão e a mandioca 

que fazem parte da produção camponesa. 

 
Tabela 09: Área produzida: arroz, feijão, mandioca e soja – 1990, 2000 e 2008 
 1990 2000 2008 
 Absoluta (ha) Relativa (%) Absoluta (ha) Relativa (%) Absoluta (ha) Relativa (%) 
Arroz 19.396 69,61 19.713 23,24 4.246 3,31 
Feijão 110 0,39 530 0,62 4.370 3,40 
Mandioca 50 0,18 340 0,40 320 0,25 
Soja 5.952 21,36 60.040 70,77 110.505 86,02 
Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal (2009d). 
 

No período de 1990 a 2000, a variação total da área plantada de arroz em termos 

absolutos foi praticamente inexpressiva, representando aproximadamente apenas 1,6%. Porém 

a sua participação na área plantada do município de Balsas passa de mais de 69% da área total 

do município para apenas 23%, o que pode ser explicado pelo crescimento da área plantada de 

soja, que inicialmente não concorreu diretamente com a cultura do arroz por dois motivos: o 

primeiro foi que houve uma transferência das áreas experimentais de soja para lavouras 

efetivas, assim não existiu ainda a substituição do arroz, mas sim a efetivação de áreas já 

destinadas a soja, isso nas áreas da agricultura de negócio do arroz. Nas regiões da agricultura 

camponesa do arroz, não houve grande pressão, pois a soja também não concorria 

espacialmente, já que eram atividades que eram feitas em regiões com características 

diferentes, enquanto a soja era cultivada nos topos das chapadas, o arroz do campesinato era 

preferencialmente feito nas partes baixas. 

De forma contrária, a área produzida de soja tem um crescimento de mais de 

908%, representando o fortalecimento do agronegócio nesse município. Essa expansão se dá 

de forma a criar territórios do capital, em que o espaço passa a ser organizado de maneira a 

possibilitar a produtividade máxima. Essa característica interpõe ao conflito a própria 

paisagem como diferente nos dois contextos. E a modificação da paisagem passa também a 

ser elemento justificador da luta. Esse aumento da área plantada foi fruto da devastação de 

vastas áreas de Cerrado, com perda da diversidade de flora e fauna. No ano de 1990, a 

participação dessa atividade era de 21,36% do total de área plantada no município, já no ano 

de 2000 essa participação passa a ser de mais de 70%. Isso significa dizer que das atividades 
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que ganharam importância nessa região a soja tem protagonismo, sendo que 

aproximadamente ¾ da área plantada no município nesse ano era pelos agricultores da soja. 

No período que se segue de 2000 a 2008, houve uma queda significativa na área 

plantada de arroz e na sua participação na área total plantada no município de Balsas. A queda 

na área plantada foi de aproximadamente 78,46%, a sua participação passou de 23,24% para 

apenas 3,31% da área plantada no município. Nesse caso, de forma diferente ao período 

anterior, houve uma transferência das áreas agrícolas da cultura do arroz para a da soja, onde 

grande parte do empresariado migrou de atividade. Alguns dos fatores que podem ser 

apontados foram às facilidades de financiamento dado pelo Estado, e a dificuldade encontrada 

para o cultivo do arroz em decorrência do clima da região. 

Essa expansão da agricultura da soja poderia ser pensada apenas pela via do 

agronegócio, fazendo-nos pensar que haveria um consenso e que os sujeitos daquela região 

estariam fadados a corroborar com a situação e, aceitando, negariam sua cultura camponesa. 

Isso, como afirma Lefebvre, é parte da ideologia da burguesia, já que ela é “[...] a classe que 

nega as classes e isto faz de sua definição como classe.” (apud AJZENBERG, 2005, p. 09). 

Porém, o crescimento da agricultura camponesa nos faz pensar de maneira contrária, já que é 

indicativo de que esses sujeitos persistem em seus territórios. 

A área plantada de feijão no período de 1990 a 2000 aumentou aproximadamente 

381,81%, passando de uma participação de 0,39% para 0,62% da área plantada no município. 

No período posterior o crescimento na área plantada foi de aproximadamente 724,52%, 

havendo a participação passada para 3,40% da área plantada em Balsas. No caso da mandioca, 

essa variação também é sentida. No primeiro período aqui exposto, o aumento da área 

plantada foi de 580%, havendo a participação aumentado de 0,18% para 0,40% e no período 

seguinte cai para 0,24%. 

Quanto à pecuária houve um ligeiro crescimento no rebanho de bovinos, 

acompanhado com a queda dos suínos no município, mas  interessa-nos aqui a distinção entre 

a criação de galos, frangas, frangos e pintos, feito, principalmente, pelo agronegócio, sendo 

parte do complexo agroindustrial da soja na região. De outro lado, fazendo parte 

principalmente da produção camponesa a criação de galinhas. O primeiro obteve um 

crescimento, já o segundo decresceu de forma geral no período de 1990 até 2008, mas que 

entre 2000 e 2008 obteve ligeiro crescimento. 

 
Tabela 10: Produção pecuária no Município de Balsas – 1990, 2000 e 2008 
 1990 2000 2008 
Bovino 45.900 48.491 53.998 
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Suíno 10.400 7.821 3.413 
Caprino 1.900 344 2.016 
Galos, frangas, 
frangos e pintos 

42.500 51.098 54.050 

Galinhas 29.400 21.840 24.096 
Fonte: IBGE - Pesquisa Pecuária Municipal (2009b) 
 

Enquanto o rebanho de bovinos obteve um crescimento de 17,64% e o de suínos 

decresceu em torno de 67%, a criação de frangos em geral obteve um crescimento de 

aproximadamente 27,17%. Esse fato se deve a cadeia produtiva da soja inserir essa atividade 

no aproveitamento dos restos de sua produção. Já a produção de galinhas, apesar de ter tido 

uma diminuição geral, conheceu dois momentos, no período de 1990 para 2000, o decréscimo 

foi de aproximadamente 25,71% refletindo um enfraquecimento da criação de pequenos 

animais pelos camponeses. O segundo período, de 2000 a 2008, houve um crescimento de 

10,32% novamente demonstrando que apesar de ter sofrido com a expansão da soja, o 

campesinato resiste a partir de suas formas diversas de luta, incluindo-se aí a luta a partir da 

valorização da sua agricultura. 

Esse crescimento na produção camponesa reflete as formas de luta, e as novas 

maneiras de reivindicação que vem surgindo no campo, principalmente a partir dessa última 

década. O quadro político de uma pseudo-participação popular fez com que os problemas 

sociais não se demonstrassem tanto diante da sociedade, fazendo com que os movimentos de 

luta perdessem sua articulação e suas bandeiras ficaram encobertas pela ideologia do 

desenvolvimento que, por exemplo, a agricultura da soja banca. Esse contexto faz com que as 

classes sociais se organizem e as suas lutas se enquadram no que Ajzenberg (2005) chama de 

formas modernas de luta. O autor assim escreve: 

 
As lutas das mulheres e também aquelas pela regulamentação dos ‘sem 
papéis’, e, mais genericamente, as de todos os ‘sem’, as lutas por uma ‘outra 
mundialização’, contra as guerras, etc., são ilustrações particularmente 
expressivas dessas formas modernas de lutas de classe, em escala planetária. 
(AJZENBERG, 2005, p. 17). 
 

Essa fragmentação se dá em muito pelo domínio da mídia pela burguesia. Esse 

domínio pode impregnar em parte da população, não mais afetividade ou dando legitimidade 

às lutas que contornariam para a totalidade, mas sim em ódio e intolerância. Um exemplo 

disso são as notícias em relação às greves decididas por sindicato de classe, a notícia na maior 

parte das vezes é dada de forma a expor somente os malefícios à população ou ainda a quebra 

de algum direito. 
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As classes têm se estruturado em lutas específicas, como por exemplo, a igualdade 

racial ou de gênero, o que, porém traz consequências no que diz respeito à inserção de cada 

categoria no âmbito da totalidade. 

A forma como se dá a cooptação de parte dos pequenos agricultores a partir do 

discurso desenvolvimentista do agronegócio da soja faz com que a luta contra esse tipo de 

atividade seja bem complexa e, muitas vezes, tomada por inúmeros retrocessos nas 

organizações. 

A história da Associação Camponesa (ACA)30, entidade que atua no município de 

Balsas, é exemplo dessas formas diversas de organização e traz consigo as experiências para 

buscar a permanência da coesão de classe do campesinato. Essa associação surgiu a partir da 

união do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTR) de Balsas com a 

Comissão Pastoral da Terra (CPT), em que o não acesso aos meios de transporte para o 

escoamento da produção dos camponeses, que se situavam longe da sede municipal, fez com 

que esses se associassem com orientações de um padre alemão que agregava a CPT. 

Compraram uma caminhonete “pick-up” para esse fim. Esta fez o papel de abrir caminhos e 

veredas por onde se chegava até as comunidades de mês em mês, também servindo para o 

transporte de pessoas. 

A constituição dessa organização não se fez perante conflitos diretos entre 

camponeses, mas sim de forma silenciosa. A compra desse veículo fez com que os 

camponeses pudessem vender seus produtos nas feiras da cidade, possibilitando a sua 

reprodução e podendo também gerar um excedente. 

Atualmente, as formas de luta agremiam outras estratégias que se sintetizam na 

finalidade da Associação, dentre elas: a produção de alimentos com ênfase na proteção 

ambiental, o desenvolvimento integrado das comunidades; a representação dos associados 

junto a órgãos públicos; a elaboração de projetos e assistência técnica aos camponeses. Seus 

objetivos são claramente explícitos no sentido de gerar condições aos camponeses de produzir 

e, dessa forma, se fortalecer frente ao avanço do agronegócio. 

Essa perspectiva de luta está inserida em algumas estratégias adotadas pela 

associação, que atua em parceria com outras entidades como o próprio STTR, a CPT, pastoral 
                                                 
30 A ACA tem atuação nos municípios de Balsas, Tasso Fragoso, Alto Parnaíba, Sambaíba, São Raimundo das 
Mangabeiras, Loreto, São Felix de Balsas, Fortaleza do Nogueiras, Nova Colinas, São Pedro dos Crentes, Feira 
Nova do Maranhão, Riachão e Carolina. As informações sobre a ACA e da Escola Família Agrícola de “Rio 
Peixe”, bem como do povoado foram retirados de Histórico (ASSOCIAÇÃO CAMPONESA, 2009) e historio da 
EFA Rio Peixe (ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA RIO PEIXE, 2009),  organizados por sua direção e 
disponibilizado quando da ocorrência das entrevistas na referida associação, além de informações orais prestadas 
por Adelúcio Ramos (Associado a ACA) e por Antonio Carlos (professor da EFA Rio Peixe). 
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da mulher, Fórum Carajás, entre outras. Há atualmente 26 associações sendo acompanhadas 

pela ACA na região. Uma das ações que envolvem a ACA é a implantação de sistemas de 

produção agro-ecológicos, dentre eles a criação de abelhas, fruticultura, suinocultura, 

caprinocultura e a psicultura. Além da produção, também há uma atenção para a recuperação 

de áreas degradadas, explicitando uma preocupação com as questões ambientais que 

permeiam as discussões acerca da expansão de monoculturas como a da soja. Essa ênfase, 

inclusive, é parte da estratégia camponesa de territorialização no espaço, já que as práticas 

camponesas se mostram sustentáveis, e isso se torna grande instrumento de luta na 

contemporaneidade. 

A estratégia de luta adotada pela ACA é em parte pelos posicionamentos dos 

agricultores produtores de soja, que não expandem suas fazendas com a expulsão explícita 

dos camponeses da região. As formas de enfrentamento da ACA se tornam diferentes de 

outros movimentos, como no caso do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

(MST), pois os conflitos são travados mais no campo jurídico. Segundo o senhor Adelúcio é 

um “conflito amigável” em que os sujeitos não se colocam como classes antagônicas. Ele 

explica que o empresário da terra, que nem sempre será o mesmo empresário da soja, pois 

esse apenas adquire a terra para depois vendê-la, apresenta um suposto título aos camponeses 

que vivem em determinada área, ou apenas se diz dono do terreno. Esse empresário dá uma 

indenização a esses camponeses por suas benfeitorias, que para a atividade da soja será 

irrisório o valor; Contrata os camponeses para trabalharem temporariamente, onde o 

trabalhador prepara o terreno para receber a plantação de soja. O empresário que conseguiu a 

terra negocia o terreno para o empresário da soja, já com ela regularizada, sendo que o último 

despeja os camponeses que se encontravam no terreno para implantar efetivamente a 

agricultura da soja. 

As formas de lutas dos camponeses em que conseguem se fortalecer 

produtivamente expressam, primeiramente, um pressuposto de que para o sujeito se fazer 

historicamente ele precisa primeiro existir materialmente, dessa forma, a subsistências dos 

grupos camponeses é o passo inicial para eles se reproduzirem historicamente. 

Em segundo lugar, o que Corrêa coloca como sendo a reprodução dos grupos 

sociais, em que para este autor um dos meios principais por onde acontece essa reprodução é a 

partir do espaço. O autor assim coloca: 

 
A reprodução dos grupos sociais faz-se através de muitos meios. A 
transmissão do saber, formalizada ou não, constitui um. Outro, e dos mais 
importantes, é a organização espacial. Ao fixar no solo os seus objetos, 
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frutos do trabalho social e vinculados às suas necessidades, um grupo 
possibilita que as atividades desempenhadas por estes alcancem um período 
de tempo mais ou menos longo, repetindo, reproduzindo as mesmas. Nestas 
condições, o grupo social se reproduz, porque a reprodução das atividades 
ligadas às suas necessidades viabiliza o próprio. A organização espacial, ou 
seja, o conjunto de objetos criados pelo homem e dispostos sobre a 
superfície da Terra, é assim um meio de vida no presente (produção), mas 
também uma condição para o futuro (reprodução). (CORRÊA, 1986, p. 55). 
 

A organização espacial é expressão da produção material do homem resultado de 

seu trabalho social, refletindo as características do grupo que a criou. Assim sendo, a 

produção camponesa faz com que a sua organização espacial apresente características 

próprias e diferentes do espaço do agronegócio. De início, já a paisagem se mostra distinta, 

em que o agronegócio demonstra a homogeneidade da monocultura, fazendo com que vastas 

extensões de cerrado com diversidade em todos os seus aspectos cedam lugar a grandes 

campos de plantação de soja. 

Nesse aspecto, o conflito silencioso também se coloca, onde as classes se mostram 

como detentoras de atributos que irão solucionar determinado problema. Enquanto os 

agricultores da soja expõem seu discurso de portadores de potencialidades de 

desenvolvimento econômico para o estado, os camponeses, além de contraporem esse 

discurso, apresentam-se a si (sua organização espacial) e a sua produção (que em parte origina 

a primeira) como detentores de uma forma alternativa e sustentável para o desenvolvimento 

das famílias da região. 

 

 

5.2 O conflito enquanto forma de territorialização 

 

 

A constituição de territórios implica dizer de relações sociais de dominação sobre 

determinado espaço, e que incidirá sobre uma relação dual, dentro de um processo em que há 

a separação entre os que dominam e os que não dominam o espaço, ou em outras palavras, 

dominados e dominantes. Esse pressuposto vem em decorrência deste conceito advir de 

relações de poder em que esta só poderá existir se houver relação entre pessoas. O poder, 

como ressalta Stoppino (1991, p. 934), “[...] não reside numa coisa [...], mas no fato de que 

existe um outro e de que este é levado por mim a comportar-se de acordo com os meus 

desejos. O poder social não é uma coisa ou a sua posse: é uma relação entre pessoas”. Assim, 

quando nos referimos às fazendas de soja, ao agronegócio, ao “crescimento da soja”, estamos 
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nos referindo a um poder constituído por uma competência específica de determinado grupo 

de pessoas que, nesse caso, tem seu poder a partir da atividade que desenvolvem como 

empresários ligados a agricultura da soja. Quando nos referimos ao conflito direto, estamos 

dizendo de um conflito em que claramente aparecem como antagônicos os latifundiários da 

agricultura da soja e os camponeses da região de expansão dessa atividade. 

A referência para tratar desse assunto no que diz respeito à sistematização de 

informações e dados dos conflitos de terra no Brasil são, principalmente a CPT, e o Banco de 

Dados da Luta pela Terra (DATALUTA), da Universidade Estadual Paulista (UNESP). A 

partir deles é possível visualizar os conflitos pela terra a partir da ótica da luta pela terra. 

Esse conflito se insere em nossa leitura de que há uma relação entre expansão no 

campo de atividades do grande capital, como por exemplo, o agronegócio da soja e as 

políticas públicas para o espaço rural brasileiro. No último caso, há uma leitura feita por Marx 

e Engels sobre a interferência do Estado na luta de classes antagônicas. Para eles: “O poder 

político do Estado moderno nada mais é do que um comitê para administrar os negócios 

comuns de toda a classe burguesa.” (MARX; ENGELS, 2006, p. 47). 

Assim, paralelamente às políticas de investimento do Estado, que já foram 

oportunamente analisadas, e com o crescimento do agronegócio, cresce também a ocorrência 

de conflitos no Maranhão. Percebemos que onde o agronegócio se instala e em seu entorno, 

normalmente áreas que sofrem com a especulação, o número de conflitos por terra tendem a 

crescer. 

Com a dinâmica tida no estado nas últimas décadas, principalmente com a 

implementação de políticas neoliberais no espaço maranhense, em que a internacionalização e 

a criminalização dos movimentos sociais de luta tendem a ficar mais evidentes, o número de 

conflitos registrados pela Comissão Pastoral da Terra (CPT) aumentou significativamente. 

Abaixo tabela que demonstra a ocorrência de conflitos no Estado do Maranhão de 1997 a 

2008. 

 
Tabela 11: Ocorrência de conflitos no Estado do Maranhão no período de 1997 a 2007 
 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Área 56.714 647.591 120.859 96.304 337.116 579.419 344.994 275.055 961.025 229.358 649.723 1.329.899 

Nº de 
Familias 2.336 1.585 1.095 1.010 3.177 4.047 9.008 5.432 8.844 3.896 5.968 4.167 

Nº de 
Conflitos 17 18 16 12 68 58 75 85 91 -*  76 71 

Fonte: CPT, 2009 
 

No ano de 1997, em todo o estado foram registrados 17 conflitos por terra, 

enquanto em 2008, esse número foi de 71 conflitos, sendo que nesse período, em 2005, 
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aconteceram 91 conflitos. O crescimento ocorrido no estado chegou a ser de 

aproximadamente 436%. 

Não podemos dizer que os conflitos por terra somente ocorreram em municípios 

que tem expansão do agronegócio e, muito menos, apenas referir-nos a eles como se fossem 

consequência do agronegócio da soja, já que ao espacializá-los percebemos que há uma 

distribuição pelo estado. Porém, devemos atentar que a maior ocorrência nessas décadas está 

sendo no Leste maranhense, onde o agronegócio é ligado as gusarias e no Sul do Maranhão 

onde cresce a agricultura da soja31. 

Outra região que nos últimos anos vem conhecendo a expansão da economia da 

soja, especialmente nessa década, é a região do baixo Parnaíba maranhense. Nessa região a 

expansão da agricultura da soja é eminente, já que é uma região, que assim como a das 

chapadas do Sul maranhense, se apresentam com vastas áreas planas, com pluviosidade que 

permite as plantações de soja e como ponto diferenciador, suas terras tem sido mais baratas do 

que no sul do estado, devido a não ter ainda pressão forte de grandes empresários para se 

instalarem aí. 

 

 

 

                                                 
31 É importante também fazer referência aos conflitos envolvendo o acesso aos babaçuais, em que o cerceamento 
de fazendas e a limitação das quebradeiras têm gerado situações conflitivas na região da mata dos cocais, 
trabalhos como o de Luciene Figueiredo (2005) e Roberta Figueiredo (2008), além de nossos também, Rodrigues 
(2007) vem mostrando a resistência dos camponeses a partir de suas organizações. 
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Figura 3: Mosaico da Progressão dos conflitos por terra no Maranhão de 1997 a 2007 
Fonte: CPT, 2009 
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A ocorrência dos conflitos é expressão da resistência de grupos camponeses, 

assim como os assentamentos representa sua territorialização. Os conflitos são a tentativa de 

se apoderar do espaço e criar territórios. Junto a CPT nos deparamos com uma constatação do 

próprio campesinato em que este tem consciência de uma política de assentamentos que não 

representa a Reforma Agrária. Nas comunidades em que houve assentamentos pelo Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) ou pelo Instituto de Terras do 

Maranhão (ITERMA), como é o caso do assentamento “Rio Peixe”32, a população exprime 

sua percepção de que ali não se constitui como um assentamento de Reforma Agrária. 

Os “acampamentos legalizados”33, como é comumente dito pelos agricultores 

assentados acerca dos assentamentos de Reforma agrária, continuam a luta que se iniciou 

apenas pela terra, mas agora assume a luta por educação (fato da criação da EFA de “Rio 

Peixe”) e até de registrar a terra para se conseguir financiamento. 

Fato curioso na relação entre os “acampados legalizados” e os órgãos planejadores 

da Reforma Agrária é que mesmo esses órgãos terem distribuído as terras e os camponeses já 

produzirem efetivamente nestas, eles não conseguem registrar, pois outros sujeitos já o 

fizeram. Casos como esses são comuns na região de Balsas, em que pessoas registram suas 

terras em locais diferentes da realidade onde se encontram. 

Tanto a CPT quanto a ACA em suas ações não são partícipes diretas dos conflitos, 

na maior parte das vezes, apenas atuam ajudando e dando assistência às comunidades que 

estão em conflito. Sua atuação é na forma mais indireta, porém se colocam nas frentes de luta, 

nos momentos necessários para a não desarticulação dos grupos camponeses, como é o caso 

de ocupação ocorrida nas proximidades da zona urbana de Balsas, em que 200 famílias 

realizaram uma ocupação de área supostamente ligada ao agronegócio da soja e a CPT está 

participando das negociações com o suposto proprietário da terra. 

A ACA que iniciou suas atividades agindo de forma até assistencialista 

abandonou essas práticas. Como os próprios componentes da Associação assumem as 

atividades dela começaram de forma errada. Os camponeses que detinham um nível de vida 

muito baixo também não conseguiam uma produção condizente com as necessidades de sua 

família, assim a associação pagava um técnico para a resolução desse problema, além de 

comprar máquinas e pagar as diárias para que fossem possíveis os trabalhos nas comunidades. 

                                                 
32 O Assentamento referente a comunidade Rio Peixe inicialmente contou com uma desapropriação de 45 mil 
hectares e que depois foi somado com a desapropriação de área referente a comunidade de Ribeirão da Ásia. 
33 Essa expressão é utilizada por eles para designar que apenas a terra foi distribuída, sem haver nenhuma 
melhoria nas condições de vida dos agricultores. Nesses “acampamentos” não existe infra-estrutura de 
transporte, de saneamento, e não oferecem condições de produção e sobrevivência para os assentados. 
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Esse sistema não deu muito certo primeiramente pela resistência dos agricultores a novas 

técnicas, pois os pequenos produtores não faziam reservas para sustentar a lavoura do ano 

seguinte. Assim a ACA realizou vários cursos de formação e elaborou vários projetos para 

que fizessem parte da organização da produção camponesa na região, além de ter sido 

fundadores da EFA “Rio Peixe”, baseando o ensino na Pedagogia da Alternância forma em 

torno de 60 técnicos por temporada para trabalharem sob os princípios da agro-ecologia. 

Essa articulação é síntese de um processo de conflitos diretos e velados, em que a 

posição dos agricultores de resistirem e de conseguirem os assentamentos (ou como eles 

denominam “acampamentos legalizados”) territorializa suas lutas, fazendo com que 

determinadas porções do espaço sejam dominadas por esses grupos, formando territórios 

camponeses e elaboração de projetos que visem à produção e à organização desta por parte 

das famílias camponesas. É o fortalecimento desses grupos a partir de um conflito velado que 

se trava contra a atividade da agricultura moderna da soja. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

“E não há melhor resposta   
que o espetáculo da vida:   

vê-la desfiar seu fio,   
que também se chama vida,   

ver a fábrica que ela mesma,   
teimosamente, se fabrica,   

vê-la brotar como há pouco   
em nova vida explodida   

mesmo quando é assim pequena   
a explosão, como a ocorrida   

como a de há pouco, franzina   
mesmo quando é a explosão   

de uma vida severina.” 
João Cabral de Melo Neto  (O carpina fala com o retirante que esteve de 

fora, sem tomar parte em nada/Morte e vida severina). 
 

Este trabalho teve o intuito de refletir sobre a conflituosidade da organização 

camponesa a partir da sua resistência nas regiões de Cerrado do município de Balsas, 

principalmente, frente à expansão da moderna agricultura da soja. As permanências, avanços 

e retrocessos em sua organização indicam processos de modificação em suas estruturas. A 

forma de avanço da agricultura da soja atualmente nos faz pensar a partir da conflituosidade 

que existe na fronteira, ou seja, pensar esse conceito a partir de sua base concreta, o conflito 

entre os sujeitos sociais presentes nesse espaço. 

A incorporação de áreas novas pela fronteira do agronegócio da soja desfaz 

territórios camponeses nas regiões de Cerrado e, atualmente, avançando pelas florestas densas 

da Amazônia. Essa fronteira se sobrepõe sobre antigas fronteiras que fizeram parte da 

ocupação do território maranhense, especialmente, do município de Balsas. As formas de 

organização do campesinato nas áreas de chapada nesse município que obedeciam a uma 

estrutura comunitária em fazendas e que não necessariamente diziam respeito à propriedade 

da terra ou ainda a demarcação de limites de terras, são rompidas pelos cercamentos dos topos 

de chapadas para o cultivo da soja. 

Podemos nos referir a várias fronteiras no Maranhão, e em Balsas, da mesma 

forma, não na sua composição e nem em seus processos, mas sim dizer que há diversos 
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tempo-espaços na (re) produção desses espaços, que denominamos neste trabalho de 

fronteiras. De início, a própria ocupação por parte da sociedade nacional, ou seja, o 

colonizador branco que entra em conflito com os indígenas. Esse encontro, marcado por ter 

dizimado as tribos que existiam na região dos Pastos Bons, região que mais tarde deu origem 

a vários municípios, dentre ele Balsas. Outras fronteiras estão associadas ao próprio 

movimento de ocupação dessas áreas. Atualmente o choque entre essas povoações e a 

modernidade caracterizada pelos princípios de produtividade da Revolução Verde são a marca 

do contato e dos processos no interior da fronteira da moderna agricultura. 

As formas diversas de desenvolvimento do campesinato no Maranhão imprimiram 

no espaço de Balsas grupos com características próprias. Essas características podem ser 

associadas a sua relação com a natureza de onde tiram diretamente a sua existência material a 

partir do trabalho familiar na agricultura, pecuária ou extrativismo. Esses grupos em Balsas 

criam nomenclaturas próprias para os terrenos onde desenvolvem atividades, criando 

tipologias para cada região de acordo com suas características climáticas, de solo e de 

geomorfologia, sem obedecer nenhum critério científico, mas sim da experiência do trato com 

a terra. 

O projeto de desenvolvimento brasileiro em que o Maranhão se insere com áreas 

periféricas, porém com o aparecimento de pontos luminosos, caso de Balsas, segue princípios 

do neoliberalismo de reestruturação dos espaços, e de reprodução de pobreza para 

potencializar a acumulação capitalista. A atividade da agricultura da soja feita no município é 

um dos ‘cavalos de batalha’ desse projeto e significa a revalorização dos Cerrados brasileiros 

e maranhenses, áreas que eram tidas como não propícias a agricultura. Sua expansão pelo 

Cerrado brasileiro obedece a uma nova configuração da divisão internacional/territorial do 

trabalho, onde áreas periféricas ficam com o ônus ambiental e social das demandas criadas 

por uma necessidade virtual de produtos agressivos desse ponto de vista. 

Os níveis tecnológicos que essa atividade vai requerer, bem como suas formas de 

organização que são estabelecidos de maneira exógena ao lugar, não são pressupostos do 

desenvolvimento na região, pois além de não agregar a mão de obra que é criada a partir dos 

processos de proletarização e semi-proletarização, ela desestrutura relações sociais dos vários 

grupos encontrados e já estabelecidos no município. 

O processo de expansão da fronteira da moderna agricultura da soja encontra 

como barreira os grupos camponeses que estão estabelecidos há séculos na região. Esses 

grupos, a partir das necessidades de subsistência, da impossibilidade de se inserirem em 

outras atividades senão a agricultura familiar realizam ações de resistência contra o 
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agronegócio da soja, em que percebemos duas vertentes: o conflito que se dá de forma direta, 

ou seja, aquele em que o camponês se contrapõe de forma explícita ao grande produtor, 

havendo aí ocupações, acampamentos, e cujo resultado mais visível são as desapropriações de 

propriedades e os assentamentos de famílias na região. 

Outra ação que se refere à ação de resistência desses grupos pode ser observada a 

partir da persistência na produção de culturas alimentares típicas da agricultura camponesa, 

como, por exemplo, a mandioca e o arroz. A essa resistência optamos por chamar de 

resistência velada, ou silenciosa, por ser uma resistência em que primeiro, o camponês não se 

coloca de frente a seu opositor. Dominado e dominante ficam implícitos nesse processo. Aqui 

retornamos a semi-proletarização dos trabalhadores rurais, em que estes ainda detêm a posse 

da terra, porém, mesmo assim não detém o poder sobre esta, já que necessitam colocar o 

produto de seu trabalho nos ramos da Produção Geral, na circulação e distribuição, sendo que 

o modo de produção capitalista domina todos os ramos da produção. 

A organização do campesinato em Balsas não tem uma homogeneidade, com o 

aparecimento de sindicatos, de associações além de organizações que agem de forma indireta, 

ou seja, vêm a partir de outras entidades, como por exemplo, a CPT, ligada à igreja católica. 

Esses grupos se intitulam como camponeses, negando a alcunha de agricultor familiar apenas, 

já que alegam ser essa categoria generalista, podendo incluir inclusive os produtores de soja. 

Percebemos que a fragmentação nas entidades de apoio a esses grupos de certa 

forma desestrutura a luta camponesa, fazendo com que a coesão de classe seja um fim difícil a 

ser alcançado. 

A territorialização do capital a partir do movimento da fronteira desterritorializa 

os camponeses, mas esses resistem com o intuito de manter seus territórios. A reprodução da 

pobreza e suas várias formas e relações com o agronegócio, seja a partir de relações próximas 

ou distantes, também é importante nesse processo de acumulação de terras e de perda dos 

territórios camponeses, porém não foi objeto deste estudo, mas que pode ser elemento de 

reflexão futura. 

 

 

 

. 
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