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Considerações iniciais 

 

 

Neste artigo descrevem-se os vários contextos históricos e territoriais de um sertão 

delineado a partir do século XIX pelos escritos, originários das experiências das viagens de 

Francisco de Paula Ribeiro ao que denominou de “Sertão dos Pastos Bons”. Um sertão que se 

fez no sentido de leste a oeste, da região de Pastos Bons à região de Imperatriz, daí até o sul 

do Maranhão. Na clássica distinção litoral/sertão: a do litoral representa a capital São Luís, 

onde é o lugar privilegiado das decisões e da supremacia historiográfica. A do interior 

representa a grande área sertaneja entre o rio Parnaíba e o rio Tocantins. O que se distinguirá, 

com a colonização, pela formação social relacionada com a criação de gado. De área 

eminentemente rural, sertaneja a espaço de inserção do capital em tempos atuais, campo de 

implantação de grandes projetos econômicos e de desenvolvimento, incorporado ao Cerrado 

central do Brasil.  

 

Sertão: múltiplos conceitos  

 

O território do sertão do Maranhão é um conceito historicamente construído. E não 

menos impreciso e ambíguo em relação a outros conceitos de sertões. Dado a complexidade e 

as variadas representações do termo sertão,  

 
É que os sertões de hoje não são os dos tempos dos bandeirantes, região virgem, 

desconhecida, tenebrosa, habitada por índios e onde se ia em busca de ouro e 

pedrarias; o conceito atual é simplesmente o de região inculta, pouco povoada ou 

desabitada, e assim, cada município do país tem os seus sertões, sejam os 

municípios litorâneos, sejam os do interior. (SAMPAIO, 1944, p. 21). 

                                                           
* Professor de História no Departamento de História e Geografia do Centro de Estudos Superiores de Imperatriz, 
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Sampaio (1944) em sua obra Alimentação sertaneja e do interior da Amazônia: 

onomástica da alimentação rural descreve autores que dão conta do significado do termo 

sertão, segundo ele, Couto Reis, em Mapa Topográfico de Campos escrevia então "Sertam", 

palavra relacionada com o adjetivo latino sertus: entrançado.  Em O Pequeno Dicionário 

Brasileiro da Língua Portuguesa: "Lugar inculto, distante de povoações ou de terrenos 

cultivados; floresta no interior de um continente ou longe da costa". (SAMPAIO, 1944). 

Ainda na análise de Sampaio, O Novo Dicionário Português-Alemão, de A. Enenkel e Souza 

Pinto, 1903: "Sertão: Innere eines unbebauten Landes; Küstenwälder " (Interior de uma terra 

inculta; Floresta costeira ou do litoral). Assim, sertão é o interior inculto, geralmente longe da 

costa, mas também pode ser uma floresta do litoral, segundo as definições mencionadas e 

descritas por Sampaio (1944). Assim se pode observar que em geral. A palavra sertão, no 

Brasil, implica comumente sem qualquer distinção toda e qualquer região interior, distando 

bastante da costa litoral. Enquanto “zonas fisiográficas", na Divisão Regional das Unidades 

Federadas Brasileiras. Acrescenta ainda que nos demais Estados, ao que parece, exceção da 

Amazônia onde não se diz sertão, mas "interior", o termo designa zonas incultas, pouco 

povoadas, inclusive taperas, cujo abandono vale como sertanização. Enquanto comumente 

sertão corresponde à região inculta e pouco habitada. Já a famosa expressão sertão bruto é a 

parte do sertão que é desabitada. Assim, cada município tem os seus sertões, na acepção 

ampla do termo. (SAMPAIO, 1944). 

Historicamente, desde as mais remotas discussões sobre o sentido do termo sertão 

duas foram mais usuais: a espacial de interior e a social de deserto, de região pouco povoada. 

Além é claro, de ser também, uma referência institucionalizada sobre o espaço no Brasil: 

conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que o institui oficialmente 

como sendo uma das subáreas nordestinas, árida e pobre, situada a oeste das duas outras, a 

saber: "agreste" e "zona da mata". Em particular, no Nordeste sertão transcende a tudo isso. 

No Maranhão duas frentes de colonização e povoamento – a do litoral e a do interior – 

ganharam contornos opostos bem delineados. De um lado a do litoral e do outro a do interior, 

caracterizada, grosso modo, pelo sertão. Abreu (1998) faz também uma distinção que 

nominou de “sertões de fora”, que segundo ele ia da Paraíba ao Ceará e “sertões de dentro” 

indo do rio São Francisco ao sudoeste do Maranhão. A categoria “sertão de dentro”, no qual 

se insere o território maranhense, constitui-se numa verdadeira “marcha para o oeste”, pela 

porção central do Maranhão, do Rio Parnaíba (extremo leste do Estado) ao rio Tocantins 

(extremo oeste do Estado), daí até o sul do Estado.  
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Algumas representações históricas do sertão maranhense  

 

Os Interpretes da região centro-sul do Maranhão estão classificados segundo a ótica de 

Pachêco Filho (2011) em duas categorias: Militares (Sebastião Gomes da Silva Berford, 

Francisco de Paula Ribeiro e João Pereira Caldas) e Intelectuais (Cândido Mendes de 

Almeida, João Parsondas de Carvalho, Carlota de Carvalho, João Dunshee de Abranches 

Moura e Maria do Socorro Coelho Cabral) que com suas obras e percepções reordenaram uma 

cartografia da região e deram suas versões sobre a colonização, os sertanejos e suas 

características sociais e o contato com tribos indígenas. Essas análises, resguardadas pelo seu 

contexto histórico e suas visões de mundo, e pelo lugar social as quais pertencem, forjaram de 

acordo com Pacheco Filho (2011) as seguintes configurações: um sertão mesopotâmico, um 

sertão-político, um sertão-fronteira e um sertão-conquistado. Essas percepções dos sertões 

maranhenses, escritos desde a primeira metade do século XIX, deram certa perspectiva à 

historiografia local. Assim classificadas: (a) Sertão mesopotâmico, caracterizado pela 

descrição minuciosa da geografia fluvial de todo o território maranhense e da ampla região 

amazônica. E tem como expoentes Carlota Carvalho (O sertão), que ao contrário do sertão 

semiárido de Os sertões de Euclides da Cunha, retrata um sertão das águas. (b) Sertão político 

onde se destaca o clima tenso e político em que se fez a República no Maranhão, em especial 

nos altos sertões maranhenses, com a proclamada República de Pastos Bons em 1827. E a 

famosa Guerra do Leda na região de Grajaú entre grupos políticos rivais. Como expoentes se 

destacam Dunshee de Abranches (A esfinge do Grajaú), que descreve os descontentamentos 

dos sertanejos distanciados da Capital. Parsondas de Carvalho através de relatos na imprensa 

(com textos nos jornais A Pacotilha de São Luís e no Jornal do Brasil do Rio de Janeiro) 

divulga os acontecimentos e contendas entre grupos partidários. (c) Sertão fronteira – 

expressos pelas descrições Comitiva para fixação de limites entre a Capitânia do Maranhão e 

a Capitânia de Goiás, em que foi elaborado um relatório circunstanciado para fins 

demarcatórios. Existência de campos naturais nos vales dos rios. Expoentes: Francisco de 

Paula Ribeiro (Roteiro da viagem que fez o Capitão Francisco de Paula Ribeiro ás fronteiras 

da Capitania do Maranhão e da de Goyaz no ano de 1815), em que esteve pessoalmente e 

descreveu esse roteiro. Cândido Mendes de Almeida (A Carolina ou a definitiva fixação de 

limites entre as Províncias do Maranhão e Goiás) que faz um relato contundente em favor do 

Maranhão nesse litígio territorial. Maria do Socorro Cabral (Os Caminhos do gado), pela 

descrição da expansão da frente pastoril baiana rompendo fronteiras. (d) Sertão conquistado – 
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Caracterizado Presença da Corte portuguesa no destacamento de Pastos Bons e incursões em 

todo o centro-sul do Maranhão, com poderio bélico contra povos originários para afugentá-los 

dando lugar a fazendas reais para criação de gado. Expressos em Francisco de Paula Ribeiro 

(Descrição do território de Pastos Bons, nos sertões do Maranhão), que descreve a 

propriedade de seus terrenos, suas produções, o caráter de seus habitantes colonos, e estado 

atual dos seus estabelecimentos. 

 

Sertões maranhenses 

Ribeiro (1992), em sua Descrição do território dos Pastos Bons, nos sertões do 

Maranhão com base em sua experiência denominou esse território de “outra porção da 

capitania ou sertões dos Pastos Bons.” E inaugura em caráter definitivo a consolidação de 

uma categoria absolutamente essencial em construções historiográficas sobre o Maranhão. 

Esse registro dentre outros, foram fruto de suas andanças pelos sertões maranhenses nas duas 

primeiras décadas do Século XIX. Essa anotação em particular foi publicada em 1849 pela 

revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro em 1874. Em certa passagem revela 

como inicialmente ocorreu essa marcha aos sertões de dentro nas primeiras décadas do Século 

XIX. Descreve que: 

 
Domingos Afonso Sertão e outros seus companheiros que do rio São Francisco, nos 

sertões da Bahia, vieram atravessando e povoando todo Piauí, por eles 

verdadeiramente então descoberto, foram os primeiros que, passando aquém do 

Parnaíba, estabeleceram as primeiras povoações de Pastos Bons, sacudindo para o 

sudoeste e para oeste o referido gentilismo. Seus progressos de população foram 

bastantemente rápidos: lançaram-se as primeiras fazendas de gado nas cabeceiras 

do rio Piauí, e como um momento apareceu a capitania deste nome, a sua capital, 

as suas vilas e até os estabelecimentos de Pastos Bons, aquém do dito rio Parnaíba, 

chegando logo a sessenta léguas de extensão, montaram no ano de 1810, às 

margens do Tocantins, mais de cento e vinte distantes das primeiras povoações do 

distrito, no riacho e fazenda Serra. (RIBEIRO, 2002, p.148). 

 

Nessas incursões, pelo interior da Capitania do Maranhão, na segunda década do 

século XIX, realizando expedições e contribuindo para a demarcação da fronteira entre a 

Capitânia do Maranhão e a de Goyaz, o militar português Francisco de Paula Ribeiro estava 

a realizar serviços em nome da Coroa Portuguesa. De suas expedições oficiais e registros de 

viagem resultou em mais dois trabalhos Memória sobre as nações gentias que 

presentemente habitam o Continente do Maranhão e Roteiro da viagem que fez o Capitão 

Francisco de Paula Ribeiro ás fronteiras da Capitania do Maranhão e da de Goyaz no ano 

de 1815. Com base nos seus textos e suas viagens, produziu também um detalhado mapa da 
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região dos sertões maranhenses. Seus escritos constituem um marco referencial da 

historiografia sul maranhense. O sertão se faz pelo etnocentrismo, pelo ponto de vista do 

colonizador, pelo olhar, pelo registro, pela pena. 

No Maranhão há a clássica distinção litoral/sertão, onde a do litoral representa a 

capital São Luís, sendo o lugar privilegiado das decisões. Já a do interior ganhou contornos 

reais a partir dos “Sertões dos Pastos Bons”. Que segundo Carlota Carvalho, representava a 

grande área sertaneja entre o rio Parnaíba e o rio Tocantins. O que se distinguirá, com a 

colonização, pela formação social relacionada com a criação de gado, característica comum 

em toda região Sul do Maranhão. “Nos sertões, a pecuária, atividade dominante e com 

características próprias, determinou não só a organização produtiva, mas a forma de 

povoamento e de ocupação do território”. (CABRAL, 1992, p. 144). Os caminhos do gado 

“forjaram” processos culturais ensejando uma característica peculiar ao “sertanejo”, 

múltiplo em sua dimensão étnica. Bem como deram uma nova configuração espaço-regional 

genericamente chamado de Sul do Maranhão, com particularidades inerentes a ela. Uma 

região distinta nos aspectos socioeconômicos e culturais. Um território à parte: os sertões do 

Maranhão. Um sentimento regido por valores culturais se enraizou e uma cultura refinada e 

fecunda de identidade sertaneja, “Criou-se no decorrer dos anos uma mentalidade 

“bairrista”, no bom sentido do povo inteligente e culto, rivalizando-se os seus intelectuais, 

poetas, escritores, musicistas e beletristas aos dos grandes centros do país.” (COELHO, 

1979, p. 71). 

  A cultura também se fez valer pelo gado: são comuns as vaquejadas, onde geralmente 

agrupa um grande número de famílias sertanejas para apreciar o protagonista da cerimônia – o 

gado. Há a famosa competição da ferradura do gado, Comidas típicas, onde a carne bovina é o 

principal prato. Cânticos em formas de toadas expressam a bravura e coragem do vaqueiro e 

seu sentimento sertanejo. Um pequeno trecho de uma dessas canções demonstra isso: 

“Liberdade, no sertão, não é ter imperador; aqui manda o coração, é ele o nosso senhor. 

Amamos muito esta terra; somos povo brasileiro, por isso fazemos guerra a tudo que é 

estrangeiro” (ABRANCHES, 1993, p. 133-4). Enfim, a memória de sertão ainda hoje está 

arraigada na região sudoeste do Maranhão e se configura num cotidiano que há muito vem se 

transformando consideravelmente. Eis que o sertão foi incorporado ao grande cerrado central 

do Brasil. 

Por volta dos anos 1950, período dos grandes projetos de modernização do país, via 

frentes de expansão, uma das maneiras pelos quais se dá o processo de reprodução ampliada 

do capital, o sertão começa a sofrer drásticas mudanças. “Acompanhou” as frentes de 
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expansão de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Acre e Amazonas. Passando a 

se enquadrar numa situação de fronteira, criada pela expansão territorial do grande capital que 

ajuda a definir a modalidade do desenvolvimento capitalista em nossa sociedade. Daí a região 

Sudoeste maranhense se traduziu numa posição geopolítica privilegiada. Ela é praticamente 

entrelaçada à bacia Araguaia-Tocantins, uma das mais importantes do país. Configurou-se 

numa região, que possui diversos pólos de desenvolvimento e, também, palco de disputas 

fundiárias. Por ser parte da Amazônia Legal, constitui-se como fronteira-limite na parte 

Oriental. Hoje é polo estratégico de desenvolvimento, no plano da produção, da circulação e 

do consumo. Em relação com os aspectos das migrações, do crescimento econômico e do 

êxodo rural em massa.  

 

Territorialidades no sertão maranhense na Amazônia legal 

 

As políticas públicas engendradas num plano macro levaram a efetivação do cenário 

atual. Em linhas gerais, praticamente duas classes sociais determinaram e possibilitaram a 

expansão capitalista nesta Região da Amazônia: os grupos econômicos que pra cá vieram 

expandir seus negócios e migrações de trabalhadores que pra cá vieram à procura de trabalho. 

Aos grupos econômicos o Governo Federal concedia às grandes empresas, nacionais e 

multinacionais, incentivos fiscais, isto é, a possibilidade de um desconto de 50% do Imposto 

de Renda. E tinha mais ainda: “O governo militar oferecia aos empresários 75% do capital 

que necessitavam para o novo empreendimento, cabendo-lhes entrar com 25% de recursos 

próprios. Ou podiam se associar a grandes proprietários de terra para estabelecer as novas 

atividades econômicas” (MARTINS, 1997, p. 87). 

As fases dessas estratégias, levando em conta os aspectos mais relevantes, foram: 

 
De 1946 a 1964 – com o Estado direcionando recursos para valorizar o capital na 

região. Nesse período através dos incentivos fiscais o estado efetivou a 

transferência dos grupos econômicos para a região, com destaque para, o Plano de 

valorização da Amazônia (1953), e a construção de rodovias, entre elas a Rodovia 

Belém-Brasília (1960); De 1964 a 1985 – com a política de “integração nacional” 
para organizar os projetos agropecuários e o comércio. Nesse período se sobressai 
o slogan “Integrar para não entregar”, a finalidade era a “ocupação dos espaços 
vazios”. Também nesse período foi instituído o Projeto SUDAM (1966) criado para 
beneficiar o grande capital, que efetivou a acumulação na região, por meio da 
expansão da nova fronteira. Á SUDAM coube implantar grandes projetos 
agropecuários, com dinheiro dos incentivos fiscais; De 1985 a 1994 – com a política 
de integração das reservas ambientais idealizadas pelo programa “nossa 
natureza”. Aqui já se começa uma preocupação com as questões ambientais, 
inclusive com a realização da ECO 92, importante fórum de discussões para as 
principais temáticas ligadas ao meio ambiente e ecologia; De 1995 até os dias 

atuais – com a sua internacionalização para extração dos recursos florestais e 
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minerais. A British Petroleum, que detém em concessões, área equivalente ao RJ, 

ES e SC, ou seja, 13% do subsolo da Amazônia. Nesse período ganha destaque a 

atividade petrolífera, em meio às demais. (PICOLI, 2006, p. 65-9). 

 

A Amazônia por ser uma região com um potencial econômico precioso é hoje centro 

das atenções no cenário mundial. Para Becker (2007), os cenários que se configuram para o 

desenvolvimento da Amazônia estão fundamentados em três componentes principais: o 

primeiro deles é a dinâmica regional local da década de 1990, resultantes de políticas 

pregressas, de políticas atuais e de processos espontâneos de grupos sociais; o segundo é o 

impacto regional da retomada do planejamento pela União (associada aos Planos Plurianuais 

de Investimento). E o terceiro é: 

 
O papel das transformações globais na virada do milênio, decorrentes das novas 

tecnologias de produção e gestão, e das redes de informação e circulação, 

indissociável dos dois componentes acima citados através a) da interconexão 

crescente não só do sistema financeiro e do mercado mundiais mas também das 

arenas políticas nacionais e internacionais; b) da velocidade acelerada das 

mudanças, diferenciada social e territorialmente em função do acesso à tecnologia, 

às redes e, certamente, aos recursos financeiros; e c) do novo significado da 

geopolítica, que não mais atua na conquista de territórios, mas sim na apropriação 

da decisão sobre seu uso. (BECKER, 2007, p. 20-1). 

 

A Amazônia nos anos 2000 encontra-se em pleno processo de ocupação e vai se 

sobrepondo rapidamente à Amazônia tradicional do extrativismo e isso implica a devastação 

da floresta, o extermínio das últimas nações indígenas e a disputa pela terra. Por conta desses 

conflitos, muitos personagens foram forjados pelas disputas, em geral pela posse e domínio 

das terras, no território amazônico. É perfeitamente compreensível que com o passar do tempo 

a nomenclatura de alguns desses personagens tenham sido modificadas. São grileiros, 

posseiros, empresários, jagunços, empreiteiros, peões, colonos e os indígenas. No entanto, 

representando seus papéis na ciranda do capital. 

Os personagens e suas respectivas características coexistem no território amazônico 

em situações e contextos diversos. Isso ocorre, de acordo com Oliveira e Portela (1994), por 

duas imagens da Amazônia, sendo que ambas convivem e representam a realidade dessa 

imensa região: 

 
A Amazônia Natureza - isto é a grande influência dos elementos naturais, 

especialmente a vegetação e os rios e; 

A Amazônia como recurso econômico - ou seja, como área que vem sendo ocupada 

intensivamente por atividades que devastam a mata, exterminam a fauna, expulsam 

e eliminam as populações indígenas, acarretam violentos conflitos sociais pela 

posse da terra etc. (OLIVEIRA e PORTELA, 1994, p.28). 
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A atual transformação da Amazônia – provocada pela intensificação do povoamento 

da região e o natural surgimento de vilas e cidades, pela abertura de estradas, pelos projetos 

agropecuários e de extração mineral – tem se caracterizado pelos conflitos e pela violência.  

A forma de ocupação se acelerou de 1970 em diante devido aos volumosos 

investimentos de capitais (às vezes estrangeiros) em projetos de extração de minérios, 

madeiras e de natureza agropecuária. A exploração dessas riquezas sempre foi com vistas aos 

interesses externos. “O que se comprova pelas principais características da ocupação: 

escoamento das principais riquezas para o mercado externo; fortes ligações com o capital 

estrangeiro e a superexploração da força de trabalho”. (PORTELA e OLIVEIRA 1994, p. 30). 

A partir da ditadura militar (1964), que encaravam essa imensa região como espaço a 

ser ocupado por razões estratégicas foram aceleradas construções para dotar a região de 

infraestrutura necessária a acomodar uma ocupação econômica e demográfica de maior 

envergadura. Assim: 

 
Para a região vieram empresas estrangeiras, provenientes dos EUA, Alemanha a 

Japão entre outras. Cria-se a SUDAM (1966) e é implantado o Projeto Grande 

Carajás - com um custo total de cerca de 62 bilhões de dólares e intensificação da 

extração de nossos recursos minerais. A disputa pela posse da terra se intensifica 

dado à implantação de projetos agropecuários. Na época a área geográfica 

conhecida como “Bico do Papagaio”, que compreende o Sul e o Sudeste do Pará, o 

Norte do Tocantins e o Sudoeste e Sul do Maranhão “explodiu” em conflitos. 

Assassinatos por causa da disputa de terras, coincidentemente a área contou com o 

maior número de projetos agropecuários implantados, financiados pelos incentivos 

fiscais da Sudam. (PORTELA e OLIVEIRA, 1994, p.30-1). 

Os conflitos pela posse da terra colocaram em choque dois regimes de propriedade 

distintos e opostos: a propriedade capitalista, cuja terra é um negócio e a propriedade comunal 

e a familiar, onde a terra é um meio de trabalho. O aproveitamento da terra tem características 

antagônicas, um regime a quer visando lucro, outro quer como bem coletivo. Por essa razão, 

grandes embates foram travados na Amazônia maranhense. O que serve para o entendimento 

da ocupação de grande parte dessa região. Não obstante, as grandes questões fundiárias que 

envolviam fazendeiros tiveram o apoio incondicional da União Democrática Ruralista (UDR), 

(teve grande atuação na região). Hoje o apoio vem dos sindicatos patronais ou Sinrurais e 

parte da mídia. Nos vários embates com os trabalhadores rurais, estes por sua vez contavam e 

contam com o apoio da Comissão Pastoral da Terra (CPT), órgão ligado à Igreja Católica e, 

também dos seus Sindicatos dos Trabalhadores Rurais (STR) e do Movimento dos Sem Terra 

(MST). Uma luta que ainda hoje tem contornos sombrios. 

Por tudo isso, uma mudança tanto de nomenclatura (sertão por cerrado) quanto de 

finalidades sacudiu a região sudoeste maranhense. Essa região que emerge como fronteira e 
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passa por uma nova configuração geográfica e que, vem ganhando novos contornos. Um 

deles: saiu da condição de pólo produtor de produtos primários para a condição de uma região 

em que prepondera a agroindústria e a monocultura de produtos como a soja, a cana e o 

eucalipto. Tudo dentro de novos paradigmas, que vai desde o tecnológico, passando pela 

modernização, até chegar à industrialização, daí se configurando para os chamados complexos 

agroindustriais. A partir de então verifica como se classifica todos esses paradigmas e novas 

denominações.  

A condição da manutenção e progressão do capitalismo é fortemente influenciada pelo 

progresso técnico, nisso o paradigma tecnológico é eficaz. Por modernização da agricultura, 

com base em Kageyama  et al (1996, p. 113),  que a entende basicamente como a mudança na 

base técnica da produção agrícola. E foi um processo que ganhou dimensão nacional no pós-

guerra com a introdução de máquinas na agricultura (tratores importados), de elementos 

químicos (fertilizantes, defensivos etc.), ou seja, “mudanças de ferramentas e mudanças de 

cultura ou novas variedades.” E no que acrescenta: “Nesta transformação da forma de 

produzir houve substituição de determinadas culturas por outras e, dentro da mesma cultura, 

por outras variedades modernas.” (KAGEYAMA  et al, 1996, p. 113). 

No que concerne à ‘industrialização da agricultura’ os mesmos estudos de Kageyama 

et al (1996, p. 113)  apontam que a mesma “envolve a ideia de que a agricultura acaba se 

transformando num ramo de produção semelhante a uma indústria, como uma “fábrica” que 

compra determinados insumos e produz matérias-primas para outros ramos da produção.” A 

partir do pós-1975 surgem os complexos agroindustriais que no dizer de Kageyama et al 

(1996, p. 115) “São vários complexos que se constituem, ao mesmo tempo em que a atividade 

agrícola se especializa continuamente.” E que ressalvam sobre o uso do termo complexo, aqui 

em particular,  usado para identificar conjuntos de atividades fortemente relacionadas entre si 

(por compras e vendas) e fracamente relacionadas com o resto das atividades. E adianta que 

 
Não existe apenas uma agricultura; existem vários complexos agroindustriais. E a 

dinâmica desses segmentos da agricultura é a dos complexos. Em todos eles existe 

um elemento aglutinador “administrando-os”, que são as políticas do Estado. O 

Estado assume o papel do capital em geral, do capital financeiro, o que coloca uma 

questão importante num regime democrático, que é o controle desse Estado. 

(KAGEYAMA et al, 1996, p. 115). 

           O Estado, em especial na região da Amazônia, da qual a Região Sudoeste é parte, 

sempre teve papel preponderante através da Superintendência do Desenvolvimento da 

Amazônia (SUDAM) e também há a ação da Superintendência de Desenvolvimento do 

Nordeste (SUDENE), bem como projetos com aportes financeiros pelo Banco do Nordeste do 
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Brasil (BNB), e pelo Banco Da Amazônia S. A. (BASA). Há, no entanto, outras 

características mais perceptíveis, como por exemplo:  

A principal modificação na dinâmica da agricultura brasileira consiste num 

processo histórico de passagem do chamado “complexo rural” para uma dinâmica 

comandada pelos “complexos agroindustriais” (CAIs). Esse processo envolve a 

substituição da economia natural por atividades agrícolas integradas à indústria, a 

intensificação da divisão do trabalho e das trocas intersetoriais, a especialização da 

produção agrícola e a substituição das importações pelo mercado interno como 

elemento central da alocação dos recursos produtivos no setor agropecuário. 

(KAGEYAMA et al, 1996, p. 116). 

Nesse ponto em particular; segundo os pesquisadores, do “processo que envolve a 

substituição da economia natural por atividades agrícolas integradas à indústria,” (idem) 

podemos ter clara a ideia do que julgamos classificar. A região de que se trata, no 

enquadramento da passagem de complexo rural para a dinâmica comandada pelos complexos 

agroindustriais. 

Em relação aos elementos centrais que, a partir da década de 70, ensejaram a 

constituição dos complexos agroindustriais Kageyama et al (1996, p. 185), aponta dois 

aspectos: 

- a Internalização da indústria de máquinas e insumos agrícolas; 

- a modernização e expansão do parque agroindustrial 

E permeando esses processos 

- a montagem de um aparato de política econômica voltada à “sondagem” dos componentes 

dos CAIs (agricultura e indústria a montante e a jusante).” (KAGEYAMA et al, 1996, p.185). 

Da diferença qualitativa em relação a outros produtos, da qual fala o estudo que ora 

utilizo para ilustrar destacam-se a “Lavoura de cana e a soja, através do processamento 

industrial são transformadas em outros produtos (açúcar e álcool, óleos e farelos) e o grupo de 

produtos que passam apenas por um beneficiamento simples, como arroz e trigo.” 

(KAGEYAMA ET AL, 1996, p. 192). Que arregimenta “Do ponto de vista da intensidade das 

relações interindustriais, tanto a montante como a jusante, temos assim pelo menos três 

setores da agricultura formando CAIs completos: cana, soja/trigo e avicultura.” 

(KAGEYAMA et al, 1996, p. 192). 

Pra finalizar essas observações onde no entender de Kageyama et al (1996, p. 192), 

soja e cana produtos típicos que interferem na região, são produtos com composição da 

demanda final variável, distinguindo-se em algumas situações, tais como: 

-produtos que in natura ou beneficiados destinam-se basicamente à exportação, mas, que 

processados são absorvidos majoritariamente no mercado interno: café, soja e milho; 
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-produtos beneficiados ou processados para os quais o mercado externo tem peso importante 

na demanda final: açúcar e álcool, tortas e farelos.  

A considerar essas premissas a cana tem forte ligação intersetorial “para trás”, com 

dois terços dos gastos da produção com insumos absorvidos em insumos industriais. Típica 

integração “para frente”, destinando-se a quase totalidade do produto para indústrias de bens 

finais (açúcar e bebidas alcoólicas). Enquanto a lavoura da soja mostra também forte ligação 

com a indústria a montante (57% do consumo total em insumos industriais) e a jusante. “A 

soja é caso exemplar de complexidade (no sentido de intensidade) de relações agricultura-

indústria: o total da produção, excluída a parte consumida no setor agrícola, vai para 

indústrias de grande porte, como matéria-prima para vários produtos, destacando-se óleos e 

alimentos para animais.” (KAGEYAMA et al, 1996, p. 194). Na região sudoeste maranhense 

(antes cognominado sertão, agora cerrado) a soja, a cana e o eucalipto são os principais 

produtos com inserção na agroindústria, com aportes elevados de ativos financeiros. 

 

Considerações finais 

 

A famosa obra Os Sertões (1902) de Euclides da Cunha tipifica um “Brasil real” 

mesmo marcado que foi pelo pensamento científico da época, caracterizado com traços 

deterministas com relação à raça e ao meio. Assim como os “escritos fundadores” do sertão 

maranhense pela pena de Francisco de Paula Ribeiro, forjou uma representação dos sertanejos 

e dos indígenas como rudes, tipificou um “Maranhão real” na parte centro sul.  Sendo seguido 

nas suas percepções por outros escritos.  

Numa nova ótica de fronteira e território o sertão vai sendo modificado. Na área 

geográfica por excelência do sertão maranhense – a categoria geográfica de cerrado passa a 

ganhar novas funções. Funções de inserção do capital passando a ser o “celeiro” do Brasil e o 

lócus de grandes projetos. Numa rápida incursão a esses empreendimentos e projetos de 

desenvolvimento, verificamos que o território do cerrado maranhense pré-amazônico 

encontra-se em verdadeiro estado de ebulição. O contraste é perverso, de um lado são 

exploradas as riquezas naturais o povo é “expulso” de suas terras e, por outro lado grandes 

grupos enriquecem e mandam para fora toda a produção em grãos e demais produtos e deixam 

impactos ambientais com limites quase insuportáveis. Este é o retrato de um crime que precisa 

ser denunciado e enfrentado. 
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Da transformação retórica do sertão em cerrado houve uma modernização do campo, 

através do agronegócio, reforçando ainda mais a vulnerabilidade econômica, numa região 

exportadora de produtos agrícolas. Dados estatísticos já mostram que o Maranhão obtém um 

dos mais altos índices de desmatamento, em função justamente das monoculturas, pelo 

agronegócio que tem se elevado. Mas há articulações territoriais de resistência a esse estado 

de coisas: No Maranhão o segmento das quebradeiras de coco sempre foi aguerrido, reunidas 

de maneira formalmente organizadas ou não. Que ante o recrudescimento das relações sociais 

de trabalho por empresas do agronegócio e de outros ramos isso se intensificou.   
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