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RESUMO 
 
O processo de crise do sociometabolismo que se configura 
na atual fase da sociedade capitalista é decorrente do 
deslocamento do capital da esfera produtiva para a 
financeira, objetivando auferir maiores taxas de lucro. 
Neste contexto, a crise também caracteriza-se, de um 
lado, por um maior aprofundamento dos processos de 
exploração tanto da classe trabalhadora, quanto dos 
recursos naturais dos países periféricos e, portanto, sendo 
responsável pelo aumento da pobreza e desigualdades 
sociais, mas também abre possibilidades para a luta e 
emancipação. 
 
Palavras-chave: Questão agrária. Crise. Desigualdades 
sociais. 
 
ABSTRACT 
 
The sociometabolismo crisis process that is configured in 
the current phase of capitalist society is due to the shift of 
capital from the productive sphere to the financial, aiming 
to earn higher profit rates. In this context, the crisis is also 
characterized on the one hand, by a further deepening of 
the operating procedures of both the working class, the 
natural resources of the peripheral countries and therefore 
is responsible for the increase in poverty and social 
inequalities, but also opens up possibilities for struggle and 
emancipation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Além de deslocamento do capital produtivo para a esfera financeira, a crise 

mundial do capitalismo não é nada mais do que a expressão máxima da disputa 

intercapitalista entre as burguesias pelos monopólios. Isso pode ser demonstrado nos 

mais diversos países, seja pelo controle da indústria petrolífera e armamentista, seja 

nos países da América Latina, onde o imperialismo historicamente tem implantado as 

formas mais intensas de exploração, tanto dos recursos naturais quanto da força de 

trabalho. Na agricultura, há uma monopolização estabelecida pelas grandes 

multinacionais que se traduz por um processo cada vez mais intenso de industrialização, 

com o agronegócio e redução da agricultura de base familiar. No Maranhão, apesar de 

não haver um processo de industrialização, tampouco efetivação do processo de 

proletarização, a questão agrária ainda é permeada por um processo intenso de 

exclusão e minimização das políticas públicas. 

Se por um lado, a agudização da crise do capital se instala também na 

agricultura, por outro, os processos de luta e resistência camponesa não caminham no 

mesmo ritmo e intensidades, pois, os sucessivos governos de colaboração de classe 

que tem se instalado nos últimos anos, associados à crise das instituições que tem 

centralidade no trabalho têm lutado apenas para manutenção de direitos já 

conquistados. De outro modo, é imprescindível que tais instituições da classe 

trabalhadora vislumbrem novas possibilidades de enfrentamento tendo em vista que a 

sanha do capital ainda reserva elementos para além da conjuntura posta. 

 

2. MONOPOLIZAÇÃO DA AGRICULTURA EM UM CONTEXTO DE 

APROFUNDAMENTO DA CRISE CAPITALISTA 

 

Em virtude da condição de desenvolvimento desigual e combinado, os 

processos de crise constituem um dos fundamentos do modo de produção capitalista, 

pois, os ciclos de crescimento acabam se embarrando em processos de declínio das 

taxas de crescimento. Desde 1929 até os dias atuais, os processos de crises foram uma 

constante. Mesmo havendo os períodos mais prolongados de prosperidade, como os 

“trinta gloriosos”, os processos de crises sempre estiveram presentes, tanto estrutural 

(1973 e 1979), com os denominados choques do petróleo, que resultaram no calote da 

dívida dos Estados Unidos, como conjunturais, como a de 1994 (Rússia e Tigres 

Asiáticos). Diferentemente das crises conjunturais, que atingiram a periferia do 

capitalismo, a atual crise é estrutural por que se deu por dentro, atingindo o denominado 
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“centro dinâmico” do capitalismo, a tríade Estados Unidos, Europa e Japão. 

Primeiramente as crises se davam devido à superprodução (primeira e 

segunda guerras mundiais), cuja relação se dava na razão direta do aumento 

considerável dos meios de produção e uma redução substancial da força de trabalho, 

ou como diria Marx (2002), por uma razão que permeia a composição orgânica do 

capital, pois, havia um aumento do capital constante em detrimento do capital varável. 

Em outras palavras produzia-se muitas mercadorias e o salário do trabalhador não era 

suficiente para consumir os produtos, as mercadorias. Na atual fase do capital, com a 

forma de Estado neoliberal a nova reestruturação do capital imposta especificamente a 

partir dos anos 1970 com uma nova organização do trabalho, denominada de toyotismo, 

visando eliminar o processo de superprodução, além de um conjunto de métodos para 

reduzir os estoques e organização da produção, cria mecanismos sofisticados na 

relação entre capital e trabalho. Assim sendo, essa nova fase caracteriza-se pelo 

deslocamento da questão do trabalho produtivo para a esfera das finanças, objetivando 

auferir uma maior quantidade de lucros, pois, o rentismo estabelece uma maior margem 

de lucro ao capital, particularmente porque, com a Lei tendencial da queda da taxa de 

lucro, há uma redução do lucro no capital produtivo. Neste contexto, tornou-se mais 

lucrativo investir no rentismo, particularmente nos títulos da dívida pública, do que 

investir em capitais produtivos, pois, no primeiro, os lucros se dão a curto prazo, sem 

risco e garantido pelo Estado, ou seja, a sociedade paga o ônus, enquanto que no capital 

produtivo, o lucro depende das circunstâncias do mercado (depende de tempo, 

incertezas e riscos). 

Como bem entende Carcanholo (2015), a atual crise do capital se explica 

principalmente pela tendência geral da queda da taxa de lucro, primeiramente 

observada nos países do centro do capitalismo. Em detrimento das conquistas sociais 

estabelecidas pela classe trabalhadora ao capital especialmente nos países onde houve 

o wellfire state, o capital reduziu suas margens de lucro. Neste caso, em resposta à 

baixa rentabilidade na esfera produtiva, o capital passou a ter uma nova mira, o capital 

financeiro em especial. Neste caso houve um considerável aumento do capital 

especulativo. A parte do capital produtivo buscou encontrar maiores margens de lucros 

explorando a força de trabalho mais barata, onde é possível extrair as maiores taxas de 

mais-valia, como os mercados chineses, e os países adjacentes. Portanto, a tese do 

autor se baseia na premissa de que o rentismo teria sido a saída para o problema central 

que aparece nos anos 1970 e 1980, qual seja, a queda tendencial da taxa de lucro. 

Neste caso, como diria o próprio autor, não dá para pensar no modo de produção 

capitalista sem o trabalho produtivo. Ainda que se crie outros mecanismos, o trabalho 
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produtivo será o elemento fundante da produção capitalista, pois, como afirma Marx 

(2002) é sobre este que é extraída a mais-valia, fundamento da produção capitalista. 

Neste contexto, o processo de mundialização da economia que tem se dado 

especialmente a partir do Pós-guerra e se aprofundado consideravelmente nas últimas 

décadas, a partir dos anos de 1970-80, tem precarizado expressivamente as relações 

de produção, particularmente nas formações socioeconômicas periféricas, onde, as 

relações de dependência ao capital externo são rigorosamente mais acentuadas. Assim 

sendo, tal processo que se deu “[...] desde o início dos anos 80, em decorrência das 

políticas de liberalização e desregulamentação das trocas, do trabalho e das finanças, 

adotadas pelos governos dos países industriais encabeçados pelos Estados Unidos e 

Grã-Bretanha” (CHESNAIS, 1999, p. 77) dá sinais de agonia, no entanto, busca novas 

formas e técnicas de exploração tanto dos recursos naturais, quanto da força de trabalho 

particularmente dos países de economia dependente. Tal seria uma das saídas para um 

novo momento de crise estrutural, caso contrário, os processos de crises caminham 

para a destruição dos meios de produção. 

Neste contexto, além de se deslocar do capital produtivo para o financeiro, 

a nova fase do capital na esfera produtiva se baseia no “novo imperialismo” que surge 

com o aprofundamento dos monopólios capitalistas, como diria Harvey (2005) e se 

caracteriza por um aprofundamento da espoliação dos países periféricos, pois, as 

grandes multinacionais além de sugar os recursos naturais, tem explorado intensamente 

a força de trabalho da classe trabalhadora, bem como, os saberes populares produzidos 

historicamente pelos camponeses. É neste contexto que o espaço maranhense está 

intimamente articulado à dinâmica do mercado capitalista, como produtor de 

commodities agrícolas e minerais, por meio dos denominados grandes projetos, 

orquestrados pelos militares para saldar a dívida externa contraída especialmente com 

o denominado Milagre Econômico. 

É neste contexto que parte do capital produtivo e especulativo encontra-se 

articulado, tanto por meio das grandes multinacionais BUNGE, CARGILL, ADM, 

CINGENTA, DUPON, BAYER, etc., expressão máxima do capital no campo que advêm 

com o projeto da “Revolução Verde”, mas também como capital financeiro, pois, tais 

produtos são negociados nas bolsas de valores. Sendo assim, irão controlar tanto a 

produção de alimentos, quanto de medicamentos e ditam as regras da produção 

mundial. Nesse contexto, a maior intenção do capital é o controle da produção mundial 

de alimentos que se efetiva com a industrialização da agricultura e, portanto, a 

mercantilização da agricultura, ou seja, inserir o alimento cada vez mais na esfera da 

mercantilização/financeirização. 
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Dessa maneira, mesmo os processos de intervencionismo estatal 

combinados com os desmontes do patrimônio público nos países, não foram suficientes 

para amenizar as crises, pelo contrário, aprofundaram ainda mais. O projeto neoliberal 

de privatização de tudo faz muito sentido como forma de resolver o problema, pois, 

nesta esfera a possibilidade de aumento das maiores taxas de lucro por conta do capital 

é consideravelmente mais significativa do que na esfera pública.  

 

Outro modo seria injetar matérias-primas baratas no sistema [...]. Uma das 
principais funções das intervenções do Estado e das instituições internacionais 
é orquestrar desvalorizações para permitir que a acumulação por espoliação 
ocorra sem desencadear um colapso geral. (HARVEY, 2005 p. 126). 

 

O período neoliberal aprofunda ainda mais os monopólios no campo 

maranhense e constitui um grande entrave inclusive ao próprio desenvolvimento 

capitalista no campo, pois, há o predomínio de monopólios que exploram o espaço 

geográfico de forma predatória e sem criar uma verticalização da cadeia produtiva. Se 

por um lado, tal lógica é funcional à dinâmica capitalista, por outro lado, tal processo 

tem aprofundado expressivamente os indicadores sociais no estado. 

Se por um lado, o processo de mundialização do capital acirra aquilo que 

Oliveira (2012) denomina também de monopolização do território, pois, estes são 

controlados pelas grandes multinacionais e, dessa maneira, o processo de crise do 

capital acirra ainda mais tais relações, pois, o processo de crise não é nada senão a 

disputa intercapitalistas pelos territórios. São as grandes corporações e grupos 

econômicos/financeiros quem estabelecem os processos produtivos para as regiões e 

não o contrário. Neste sentido, tem-se o processo de territorialização dos monopólios, 

portanto do capital.  

Assim sendo, a crise do capital associada às políticas de acirramento dos 

monopólios, bem como, o não direcionamento de políticas públicas para o campo 

maranhense podem aprofundar ainda mais as desigualdades existentes em uma 

formação social periférica como o Maranhão, cuja população rural além de ser a mais 

expressiva do país em termos percentuais é também uma das mais vulneráveis tendo 

em vista que os indicadores sociais são um dos mais baixos da formação social. 

 

3. A QUESTÃO AGRÁRIA MARANHENSE EM UM CONTEXTO DE CRISE DO 

SOCIOMETABOLISMO 
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A questão agrária no Maranhão tem sido permeada pela concentração, 

fundiária, intensificação dos conflitos e negação de direitos aos sujeitos do campo, 

particularmente no que diz respeito às políticas públicas (saúde, educação, etc.). Sendo 

assim, apesar das lutas históricas, as populações camponesas tem se caracterizado por 

condições de vida precárias, fato que remonta a um quadro com baixos indicadores 

sociais. Dessa forma, tais populações estão sendo expropriadas de suas terras para 

ceder lugar tanto à pecuária, como a soja e projetos de silvicultura. Entende-se, 

portanto, que a terra constitui condição fundamental para produção e reprodução da 

existência material do campesinato. 

Neste contexto, é importante ressaltar que o estado do Maranhão possui 

uma área de 333.365,60 Km2, situando-se ao Norte/Nordeste, localização geográfica 

que o faz pertencer à região amazônica. O estado destaca-se de um lado, pelas 

questões fundiárias e disputas pela terra, com elevado índice de violência no campo, 

apesar de dispor de um grande número de assentamentos de reforma agrária e áreas 

tradicionais em processo de regularização. Dados do Instituto Nacional de Colonização 

e Reforma Agrária – INCRA, atualizados até outubro de 2012, mostram que o estado 

dispunha de 945 áreas de assentamentos envolvendo aproximadamente 124.308 

famílias assentadas. Desse universo de famílias assentadas ainda são poucas que 

dispõe do título de sua terra, embora, o reconhecimento da terra se constitua em um 

primeiro passo para a permanência do trabalhador no campo, este representa para o 

assentado a segurança em âmbito legal, porém, é essencial que sejam garantidas 

também as condições básicas para assegurar a produção de sua subsistência no 

campo. 

Dados evidenciam ainda que, do total de assentamentos existentes no 

estado 261 são assentamentos estaduais com 33.965 famílias, o que corresponde a um 

percentual de 27,32% do total de famílias assentadas.  Registra-se ainda, 35 

assentamentos casulos, 03 áreas consideradas reservas extrativistas, 05 projetos de 

desenvolvimento sustentável e 01 assentamento municipal. Os restantes são 

considerados territórios federais. Vale ressaltar que, do universo de assentamentos o 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST realiza acompanhamento em 56, 

em todo o estado. Vale destacar a atuação da Associação em Áreas de Assentamento 

no Estado do Maranhão – ASSEMA, cujo trabalho tem sido significativo para a 

permanência da população camponesa maranhense.  

Historicamente a desapropriação das terras no campo maranhense é uma 

das mais violentas entre os estados brasileiros. De acordo com Barbosa (2006), nas 

décadas de 1880 e 1990 o projeto Carajás (CVRD) e a indústria de alumínio (ALCOA) 
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vão alterar o perfil industrial do Estado e forjar a redefinição das lutas populares no 

estado, causando grande impacto no campo maranhense. Nesse cenário, 

 

O próprio Estado passou a promover a venda de terras públicas para grandes 
grupos empresariais por preço baixo de mercado. Esta frente de expansão foi 
acompanhada pela intensificação da “grilagem” no campo maranhense, pelo 
uso privado de terras devolutas (...). Em todo o Estado, começaram a se erguer 
as cercas em áreas de babaçuais (BARBOSA, 2006, p. 83). 

 

Percebe-se que esse cenário apontado pela autora vai colaborar para a 

intensificação dos conflitos no campo, colocando o Estado do Maranhão como o mais 

violento dentre os Estados da federação, pois, nesse período acirram-se os conflitos 

entre as famílias assentadas e os grandes fazendeiros. Esses últimos por meio de 

violência física e psicológica buscam expulsar os trabalhadores de suas terras. A 

necessidade dos trabalhadores rurais lutarem para defender suas terras faz com que 

estes procurem criar diferentes estratégias para o enfrentamento com os fazendeiros 

para defenderem suas terras.   

 

 

 

 

 

Mapa dos Assassinatos em conflitos pela terra no Brasil -1985 a 1996. 
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O resultado da implantação dos grandes projetos foi um intenso processo 

de luta e, consequentemente violência no campo maranhense, particularmente nas 

áreas de atuação, tanto por parte do Estado, como também por conta das empresas 

beneficiadas pela nova lei de terras, fazendeiros e grileiros de terras que passaram a 

atuar com mais intensidade. Como pode ser percebido no mapa acima, o aumento de 

conflitos e mortes no campo tornou o Maranhão e, mais especificamente a área de 

atuação do Projeto Grande Carajás a área mais violenta do país no período de 1985 a 

1996. 

Percebe-se que esse cenário apontado pela autora vai colaborar para a 

intensificação dos conflitos no campo, colocando o Estado do Maranhão como o mais 

violento dentre os Estados da federação, pois, nesse período acirram-se os conflitos 

entre as famílias assentadas e os grandes fazendeiros. Esses últimos por meio de 

violência física e psicológica buscam expulsar os trabalhadores de suas terras. A 

necessidade dos trabalhadores rurais lutarem para defender suas terras faz com que 

estes procurem criar diferentes estratégias para o enfrentamento com os fazendeiros 



 
9 

 

                   

para defenderem suas terras.   

Essa realidade no campo Maranhense apontada pela autora, referente às 

décadas de 80 e 90, chega às primeiras décadas do século XXI, sem sofrer significativas 

alterações. Conforme Relatório da Comissão pastoral da terra- CPT de 2012, o 

Maranhão até 2011, liderava as estatísticas em termos de números de conflitos pela 

terra, perdendo esse posto em 2012, para o Estado do Pará. O referido relatório destaca 

que em 2012, no Maranhão, houve 157 conflitos pela terra, envolvendo 9.037 famílias. 

Esse número se comparado ao de 2011, com o registro de 224 conflitos pela terra, 

afetando 12.663 famílias, houve diminuição dos conflitos. No entanto, quando se 

compara as formas de agressões sofridas pelos trabalhadores, como: queimas de roças, 

expulsão de famílias, dentre, outras formas, constata-se, que as formas de agressão 

sofridas pelos trabalhadores rurais tornaram-se hoje mais violentas. Ainda, de acordo 

com relatório, 23,1% dos conflitos no Brasil são protagonizados pelo poder público. 

Ressalta que no Maranhão, os conflitos por terra, envolvem, sobretudo, as grandes 

empresas de mineração, celulose e petróleo (CPT, 2012). 

A desapropriação do pequeno produtor do campo hoje dar-se em função 

expansão do agronegócio e historicamente pelo avanço do latifúndio provocado, 

sobretudo, pela agropecuária bovina, interferindo drasticamente na produção da 

agricultura familiar. Essa situação empurra os trabalhadores rurais em direção às 

periferias das grandes cidades. 

Em 2011, foi firmado um Projeto de Cooperação Técnica: apoio diferenciado 

ao Estado do Maranhão, entre o governo do Estado, MEC/PENUD, para elaboração do 

diagnóstico da educação básica no Estado. De acordo com a classificação do PNUD, o 

Maranhão apresenta uma situação bastante desfavorável em relação aos outros 

estados da Federação ocupando a 27ª posição no ranking nacional, com 26 unidades 

da federação em melhores condições. No que tange à sua população, o senso do IBGE 

de 2010, aponta um total de 6.569.883 habitantes. Desse total 2.425, o que representa 

um percentual de 37% da população vive na zona rural. Dessa forma, o Maranhão 

configura-se como o estado que apresenta a menor de taxa de urbanização entre as 

unidades da federação (PNUD, 2011, p. 28). 

Os dados apresentados sobre o índice de Desenvolvimento Humano 

evidenciam uma situação bastante precária em que vive a maior parte da população do 

Maranhão. Dados do IBGE divulgados em 2010 apontam que o Maranhão dispõe de 

um percentual de 19,31% de analfabetos entre sua população de 15 anos ou mais, bem 

acima da média nacional que apresenta um percentual de 9,7% e o Nordeste com 

18,7%. No que se refere à média de anos de estudos da população maranhense de 15 
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anos ou mais, o Estado alcança um percentual de 5,6 anos. Nesse aspecto também 

ficamos abaixo da média nacional que apresenta um percentual de 7,2 anos e do 

Nordeste cujo percentual é de 5,8 anos de estudos. (PNUD, 2011, p.18). 

No que se refere à situação da educação básica no Maranhão, os dados são 

alarmantes. De acordo com o relatório, em termos de cobertura do Ensino Médio, o 

estado apresenta a menor cobertura, contempla apenas 33%, enquanto a média 

nacional é de 51,1% e o nordeste de 39, 3%. Portanto, em nível de cobertura do Ensino 

Médio, a oferta para este nível de ensino está bem abaixo da demanda. (PNUD, 2011, 

p.18). Vale lembrar que o estado é o responsável pelo referido nível de ensino. 

Com relação aos indicadores educacionais da população rural, o referido 

relatório afirma que no Maranhão vive-se uma real crise em termos da oferta para os 

anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. No que se refere à participação 

da população do meio rural na oferta de serviços do Ensino Médio, o Estado alcança 

um percentual de apenas 15% da população e 20% para os anos finais do Ensino 

Fundamental. Os dados evidenciam que a educação como um dos direitos básicos está 

sendo negada aos jovens do campo no Estado do Maranhão. (PNUD, 2011, p.19). 

Outro dado alarmante refere-se à educação em áreas de assentamentos, 

em especial dos assentamentos reconhecidos pelo Instituto de Colonização e Terra no 

Maranhão, ITERMA. Os dados coletados e analisados revelam que do total de 261 

assentamentos estaduais, em 17 haviam escolas/salas de aulas, sendo que em 2011, 

foram contabilizados apenas 85 alunos matriculados nos anos finais do Ensino 

Fundamental, distribuídos em 07 salas de aulas. No Ensino Médio a situação ainda é 

mais precária, apenas 1.041 alunos matriculados, distribuídos em 43 salas de aulas. 

Todas funcionando como anexos sem autonomia, ou seja, ligadas a uma escola que fica 

situada na zona urbana, com exceção da escola Roseli Nunes, localizada no município 

de Lagoa Grande. (MARANHÃO, 2011). Com isso, constata-se que as condições sociais 

no Maranhão ainda são preocupantes e que, caso haja um aprofundamento da crise e 

implementação dos pacotes de austeridade recheados de cortes orçamentários, o 

processo pode se tornar ainda mais preocupante tendo em vista que as políticas que 

sofrem os primeiros e mais substanciais cortes são a educação e saúde. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Se por um lado, o processo de monopolização da agricultura aprofunda a 

exploração dos recursos naturais, força de trabalho e consequentemente a 

desarticulação da agricultura familiar particularmente nos países de economia periférica, 
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simultaneamente o processo de crise que tem se dado em 2009 e se aprofundado ainda 

mais nos dias atuais não é senão uma manobra orquestrada pelas empresas e Estados 

para explorar ainda mais a classe trabalhadora, submetendo-a aos planos de 

austeridade, impostos especificamente pelos organismos internacionais responsáveis 

pelo direcionamento da agenda política, inclusive aquelas recentemente propostas pelo 

Estado brasileiro. 

Contraditoriamente, apesar do estabelecimento de governos colaboracionistas, 

que diga-se de passagem foram postos com a difícil tarefa de gestar o capital, cujo 

objetivo serviu consideravelmente para amenizar a luta dos trabalhadores frente ao 

capital ao mesmo tempo em que se aprofundam os processos de exploração, 

intensificam-se os processos de lutas, tanto da direita como aqueles realizados 

recentemente, como também dos setores da esquerda, particularmente pelas 

demandas geradas e não concretizadas. 

Assim sendo, apesar das formações dos governos de frente popular, que 

historicamente têm sido postos tanto para amenizar os processos de lutas e, 

consequentemente para impor formas consideráveis de exploração da classe 

trabalhadora, os processos de luta particularmente por parte da “classe que vive do 

trabalho”, como afirma Antunes (2002), não têm se dado com tanta intensidade, tanto 

no Brasil de uma forma geral, como no Maranhão em especial. Por outro lado, caso o 

processo de crise se aprofunde ainda mais - que pelos sinais demonstrados evidencia 

um acirramento ainda maior -, os processos de lutas particularmente no campo precisam 

se efetivarem, pois, as formas de implementação das medidas de austeridade propostas 

são sinais claros de que o que está por traz dessa grande crise representa um 

retrocesso ainda maior à classe trabalhadora. Tanto na cidade como no campo 

brasileiro, o processo de luta tem sofrido paralisia devido em primeiro lugar à 

implantação de governos colaboracionistas, em segundo devido à crise das instituições 

e, em terceiro à crise do marxismo. Se por um lado, o processo de crise acirra mais a 

exploração da classe trabalhadora, por outro, contraditoriamente abre também 

possibilidades para um processo mais intenso de lutas. Por mais que haja uma crise 

nas instituições da classe trabalhadora (partido e sindicato), os processos de luta 

precisam estarem articulados não apenas no sentido de manutenção e garantia das 

conquistas dos direitos sociais adquiridos, mas também para avançar rumo à 

emancipação, tanto dos trabalhadores urbanos, quanto aqueles do campo.  
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