
 

 

 

 

 
                 

QUESTÃO AGRÁRIA, RENDA DA TERRA E FORMAÇÃO SOCIOECONÔMICA NO 

MARANHÃO: uma primeira aproximação 
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RESUMO 

 
Recupera-se o processo de mediação do capital no Maranhão 
e a renda da terra como determinante da questão agrária em 
busca da compreensão da dinâmica espacial no campo no 
período compreendido entre 1960 e 2010. Apresenta-se uma 
síntese da formação socioeconômica do Maranhão. Conclui-se 
que a dinâmica recente do capital no Maranhão não difere em 
essência a generalidade do processo de reprodução do capital.  
 
Palavras-chave: Questão agrária. Renda da terra. Maranhão. 
 
ABSTRACT 
 
Take up the process of capital mediation in Maranhão and the 
land rent as a determinant of the agrarian question in the quest 
to understand the spatial dynamics in the field in the period 
between 1960 and 2010. It presents an overview of the 
socioeconomic formation of Maranhão. We conclude that the 
recent dynamics of capital in Maranhão does not differ in 
essence the majority of the capital reproduction process. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Recupera-se o debate teórico em torno da categoria renda da terra como 

determinante da questão agrária em busca da compreensão da dinâmica espacial no campo 

no período de 1960 a 2010. Portanto, trataremos das contradições da realidade do campo 

maranhense, em outras palavras, das contradições engendradas pelo processo de 

reprodução ampliada do capital.  

Em síntese, a economia maranhense consolidou-se com sua inserção no circuito 

mundial da acumulação capitalista como economia agroexportadora subordinada ao sistema 

colonial português processo denominado por Feitosa (1998) de “nova ação colonizadora” 2, 

que consiste numa forma de expropriação dos trabalhadores resultante da submissão das 

colônias, por intermédio dos Estados, ao capital mercantil. Portanto, a singularidade desse 

processo revela a forma que o Maranhão se insere no processo de expansão capitalista que 

caracteriza-se pela universalidade da produção de mercadorias. Que Tavares (2008, p. 164) 

indica ser a “universalização das relações de produção da existência humana” como 

determinante da consolidação da sociedade burguesa mediada pelo capital. 

2. RENDA DA TERRA: uma incursão necessária 

A questão agrária, compreendida por Stédile (2012) como os problemas sociais 

relacionados ao uso à posse e à propriedade da terra. Questão, essa compreendida por 

Prado Júnior (1979) como o conjunto de problemas suscitados pelo nível de concentração 

fundiária, ou seja, da utilização da terra predominantemente em benefício de uma reduzida 

minoria – apresenta-se como singularidade do processo de mediação do capital engendrada 

pela universalização das relações de produção. 

Stédile (2012) assinala que por muito tempo o termo questão agrária foi utilizado 

como sinônimo aos problemas agrários relacionados à concentração da terra, 

especificamente quando essa representa um entrave ao desenvolvimento das forças 

produtivas na agricultura 3. 

Marx (2008) em seus estudos sobre o desenvolvimento do capitalismo na 

agricultura, que para Silva (1981) resume-se no estudo da renda da terra, denominou a terra 

de “mercadoria especial”, pois, com base nos conceitos da economia política 4, não era 

possível classifica-la como uma mercadoria, pois, sua existência não era decorrente do 

                                                 
2 Em alusão ao que Marx (1996) chamou de “nova colonização” no capítulo XXV de O Capital. 
3 Kautsky (1968) foi um dos principais propagadores dessa ideia. 
4 Segundo Marx, a mais importante característica do capitalismo é ser um modo de produção de 
mercadorias, onde a mercadoria se apresenta como o principal elemento universal da sociedade 
burguesa e serve de mediação a todas as relações sociais, sendo que tudo produzido pelo homem é 
para o mercado, ou seja, para compra e venda. 



 

 

 

 

 
                 

trabalho humano. No entanto ao generalizar-se as relações capitalistas de produção e logo 

instituir-se o direito de propriedade privada, inclusive do solo, portanto, a terra passou a ser 

regida pelas regras do capitalismo, ou seja, o mesmo movimento de acumulação do capital 

(D-M-D’) passa a ser verificado tanto na indústria, como na agricultura e, logo a tendência 

observada por Marx (1996) de concentração do capital também será observada com a 

propriedade da terra. Porém, existe uma diferença basilar, pois na agricultura a taxa média 

de lucro não poderia ser observada levando-se em conta a taxa auferida pelos produtos 

agrícolas, “A dificuldade está em demonstrar donde provém o suplemento de mais-valia 

pago pelo capital empregado na terra ao proprietário desta sob a forma de renda, depois de 

a mais-valia se igualar, para os diferentes capitais, no nível do lucro médio [...]” (MARX, 

2008, p. 1037). 

 Logo, a conclusão a que se chega é que a renda é determinada pela utilização 

de todas as terras na produção de todos os produtos agrícolas colocados no mercado. 

Portanto, a essas características específicas do capitalismo na agricultura que nortearam o 

desenvolvimento da teoria geral da renda da terra por Karl Marx. 

2.1 A teoria da renda da terra em Smith e Ricardo: um resumo 

Adam Smith (1996) começa sua análise sobre a renda da terra (capítulo XI) 

afirmando que: “A renda da terra, considerada como o preço pago pelo uso da terra, é 

naturalmente a maior que o arrendatário pode permitir-se pagar, nas circunstâncias efetivas 

da terra.” (SMITH, 1996, p. 185). 

Smith (1996) considera desde início a renda da terra como decorrente do poder 

de monopólio advindo da propriedade privada da terra, portanto, ela seria um excedente 

apropriado de forma “não digna” por não ser um ganho do trabalho. 

No momento em que toda a terra de um país se tornou propriedade 
privada, os donos das terras, como quaisquer outras pessoas, 
gostam de colher onde nunca semearam, exigindo uma renda, 
mesmo pelos produtos naturais da terra. (SMITH, 1996, p. 103). 

A sua principal afirmação, de início, é, portanto, que a renda da terra é um preço 

de monopólio que não corresponde ao capital empregado pelo proprietário e, logo, não pode 

ser confundida com os juros ou lucros. 

Poder-se-ia pensar que a renda proveniente da locação da terra 
frequentemente não seja outra coisa senão um razoável lucro ou 
juros pelo capital empatado pelo dono da terra para melhorá-la. Sem 
dúvida, isso pode ocorrer, em determinados casos, mas só em parte; 
o proprietário exige uma renda, mesmo pela terra em que não 
implantou nenhuma melhoria, e os supostos juros ou lucro sobre as 
despesas das melhorias constituem geralmente um acréscimo a essa 
renda original. (SMITH, 1996, p. 185-186). 



 

 

 

 

 
                 

Sendo assim, ele vincula a existência da renda da terra estritamente à 

propriedade privada, pois havendo capital aplicado na terra esse, como qualquer outro 

capital, exige lucros. O argumento de Smith (1996) que atribui a renda da terra em essência 

à propriedade privada da terra será retomado, em parte, por Karl Marx quanto da defesa da 

existência de diferentes “rendas”, dentre estas, a renda absoluta da terra. 

Quanto a David Ricardo sua obra pode ser resumida em seu Ensaio Acerca da 

Influência de um Baixo Preço do Trigo Sobre os Lucros do Capital de 1815 e o seus 

Princípios de Economia Política e Tributação, publicado pela primeira vez em 1817. O 

aspecto do processo produtivo considerado mais importante por Ricardo para Napoleoni 

(1985): “consiste, precisamente, na determinação do valor e da evolução da taxa de lucro, 

sobretudo em suas relações com a taxa de salário” (NAPOLEONI, 1985, p.87). Nesses 

trabalhos nosso autor formula sua teoria da renda fundiária tomando como ponto de partida 

as bases lançadas por Smith (1996) e as contribuições, pincipalmente, de Malthus, a quem 

ele atribui o princípio dos rendimentos decrescentes. Ricardo (1985) em seu Ensaio 

formulou uma nova visão da teoria da renda da terra, a partir das teorias que o precederam, 

ao apresenta-la de forma agregada à teoria dos lucros (como visto anteriormente), 

classificando-a como uma parte do valor total do produto subtraindo todas as despesas 

inerentes ao processo produtivo. Analisando essa questão mais de perto Ricardo (1996) 

afirma: 

Essa renda é a porção do produto da terra paga ao seu proprietário 
pelo uso das forças originais e indestrutíveis do solo. A renda é 
frequentemente confundida com os juros e com o lucro do capital, e, 
na linguagem popular, o termo é aplicado a qualquer pagamento 
anual de um agricultor ao proprietário da terra em que trabalha. 
(RICARDO, 1996, p. 49) 5 

A expressão renda da terra, como já tive a oportunidade de observar, 
significa a totalidade do valor pago pelo arrendatário ao proprietário 
da terra, mas, a rigor, somente uma parte constitui renda. [...] A 
renda é a soma paga ao proprietário pelo uso da terra e somente por 
esse uso. A soma adicional paga àquele, sob o nome de renda, 
corresponde ao uso das edificações etc. e na realidade é o lucro do 
seu capital. (RICARDO, 1996, p. 125-126) 

Portanto, a ideia fundamental que norteia o pensamento de Ricardo (1996) é 

que: “[...] a evolução da taxa geral de lucro, prevalecente no sistema econômico, depende 

da taxa de lucro que se forma na agricultura, e que, por outra parte, a análise da taxa de 

lucro agrícola é, concomitantemente, um exame da renda fundiária” (NAPOLEONI, 1985, 

p.88). Para Ricardo, a renda da terra devia-se essencialmente à escassez de terras “férteis”, 

                                                 
5 Ele adiciona às “forças originais” os investimentos no melhoramento das condições de produção. 



 

 

 

 

 
                 

ao contrário de Smith (1996) ele não atribuía a renda da terra ao monopólio em si, mas sim 

à diferença de fertilidade (natural ou artificial) da terra. Assim, para Ricardo (1996), à medida 

que a demanda exigisse o cultivo de uma nova porção de terras com qualidade inferior essa 

produzirá a uma taxa de lucro inferior, considerando que a economia opere sob condições 

de livre concorrência, essa nova taxa seria tomada como referência pela sociedade e, 

portanto, nas terras de qualidade superior, será obtida uma taxa de lucros superior e esse 

diferencial de taxas de lucro se constituirá em renda da terra. Nas palavras de Ricardo 

(1996): “Uma queda na taxa geral de lucros não é de forma alguma incompatível com um 

aumento parcial dos lucros numa atividade particular. É pela desigualdade de lucros que o 

capital se movimenta de uma para outra atividade” (RICARDO, 1996, p. 86). Logo a renda 

diferenciada da terra nada mais será do que um pagamento aos proprietários de um recurso 

escasso.  

2.2 A teoria da renda da terra em Marx: síntese e ruptura com a teoria clássica 

Marx (2008) toma como ponto de partida a suposição que o modo de produção 

capitalista domina todas as esferas da produção, pois, o que lhe interessa é a forma como a 

propriedade fundiária se relaciona à extração da mais-valia na agricultura capitalista, ou 

seja: “[...] Só trataremos dela enquanto parte da mais-valia produzida pelo capital [...]” 

(MARX, 2008, p. 823). Para ele o modo de produção capitalista da mesma forma que 

expropria o trabalhador dos meios de produção na indústria subordinando-o, subtrai a 

propriedade da terra ao trabalhador na agricultura e o subordina.  

Assim, a renda da terra deve ser entendida como uma fração da mais-valia, ou 

seja, é, mais precisamente, componente particular e especifico da mais-valia. 

Para Karl Marx, mais-valia é, no modo capitalista de produção, a 
forma geral da soma de valor (trabalho excedente e realizado além 
do trabalho necessário que por sua vez é pago sob a forma de 
salário) de que se apropriam os proprietários dos meios de produção 
(capitalistas e ou proprietários de terras) sem pagar o equivalente 
aos trabalhadores (trabalho não pago) sob as formas 
metamorfoseadas, transfiguradas de lucro e de renda fundiária. 
(OLIVEIRA, 2007, p. 43). 

Portanto, Marx (2008) vai demonstrar que a renda fundiária é a forma como se 

realiza e valoriza a propriedade fundiária, sendo sua justificação dada pelo caráter transitório 

do modo de produção e das relações de produção por ele engendradas. 

Em suas Teorias da mais-valia, Marx (1983) discute de forma crítica as teorias 

da renda da terra que o precederam, no entanto nesse pequeno espaço daremos atenção 

especial para alguns dos seus comentários sobre as formulações de Adam Smith e David 

Ricardo. 



 

 

 

 

 
                 

Quanto à teoria da renda da terra de Smith (1996) ele assinala que este acerta 

ao definir a renda da terra como o preço do uso da terra e ainda “recursa-se a confundir a 

renda com o juro do capital empregado na terra” (MARX, 1983, p. 774). 

Smith acentua muito que é a propriedade, o proprietário, que na 
qualidade de proprietário “exige renda”. Mera resultante da 
propriedade, a renda é preço de monopólio, o que está 
absolutamente certo, pois só a intervenção da propriedade faz o 
produto pagar mais que o preço de custo e ser vendido pelo valor. 
(MARX, 1983, p. 774). 

Marx (1983) aponta que a grande questão não superada por Smith (1996) foi a 

forma como a renda da terra entra no preço, “[...] Smith acertara ao resolver o valor em 

salário, lucro e renda [...]”(MARX, 1983, p. 775), mas erra ao afirmar que um desses 

componentes do valor, a renda, entra no preço de forma diversa aos demais. 

Ao estudar a teoria ricardiana da renda Marx (1983, 2008) chega à conclusão 

que essa pressupõe a inexistência da propriedade privada da terra, uma vez que essa seria 

um obstáculo para o livre movimento do capital em busca das maiores taxas de lucro, em 

suas palavras: 

[...] Se existe em excesso terra inculta em face do capital, este se 
move na agricultura da mesma maneira como em qualquer outro 
ramo industrial. Então não existe propriedade da terra, nem renda. 
No máximo, quando uma área é mais fértil que a outra, podem existir 
lucros suplementares como na indústria. Nesse caso, fixar-se-ão 
como renda diferencial em virtude da base natural que têm nos 
diferentes graus de fertilidade do solo. (MARX, 1983, p. 739). 

Marx (2008) demonstra que o crescimento da área cultivada não ocorre 

basicamente através da incorporação de terrenos piores, como imaginava David Ricardo, 

seja em termos de fertilidade ou de localização, pois, admitia a possibilidade do progresso 

tecnológico. Silva (1981) afirma que para Marx “[...] o progresso tecnológico tenderia a 

limitar o crescimento da renda fundiária, tanto absoluta, como a diferencial por localização 

e/ou por fertilidade” (SILVA, 1981, p. 16). Ele acreditava que com o progresso tecnológico 

potencializar-se-ia o trabalho aplicado em um determinado solo, em outras palavras o 

“crescimento da produtividade social do trabalho superaria o decréscimo da fertilidade 

natural que se teria ao incorporar terras de pior qualidade” (SILVA, 1981, p. 16).  

Kautsky (1968), tomando como ponto de partida a interpretação de Karl Marx, 

chega à conclusão, dentre outras, que à contínua concentração da propriedade da terra se 

transformara numa contradição e, portanto, seria um problema para o desenvolvimento do 

capitalismo, pois mesmo que “Os senhores proprietários territoriais não podem, pois, fixar 

arbitrariamente o montante da renda fundiária absoluta. Dela retiram, porém, o máximo 

possível.” (KAUTSKY, 1968, p. 93). Mas, a Questão Agrária de Kautsky (1968), balizada 



 

 

 

 

 
                 

pela questão antes levantada, está na impossibilidade do desenvolvimento das forças 

produtivas pela ação do capital. 

Marx (2008) afirma que a mera propriedade jurídica da terra não gera renda, 

porém, dar ao proprietário o direito de impedir a sua exploração impedindo a produção de 

mais-valia o que na linguagem moderna da economia chamaríamos de custo de 

oportunidade, portanto, esse monopólio da terra na agricultura assume dois aspectos 

distintos: Por um lado o monopólio de um fator de produção com características específicas; 

E por outro o simples poder de impedir a produção (antes citado). Sendo desse duplo 

caráter da propriedade privada da terra que surge a diferenciação entre a renda da terra 

diferencial e a absoluta. 

A renda diferencial da terra é gerada pelo monopólio da sua 
utilização, da sua exploração. Ela deriva do fato de que o meio de 
produção “terra”, além de não ser homogêneo, é limitado em sua 
extensão e relativamente não reprodutível, constituindo sua 
apropriação privada, portanto, um monopólio inevitável em qualquer 
sociedade capitalista (SILVA, 1981, p. 9). 

Em outras palavras, a renda diferencial é um lucro extraordinário, acima do lucro 

médio, obtido pelos capitais que operam em condições mais favoráveis de produção, que 

podem ser expressas pela diferença de fertilidade (natural ou não) e localização. Silva 

(1981) resume bem quais seriam as diferenças fundamentais entre as rendas diferenciais 

apontadas por Marx (2008): 

A renda diferencial I se refere ao fato que capitais da mesma 
grandeza aplicados em terras diferentes produzem resultados 
desiguais. A renda diferencial II advém do fato que capitais de 
mesma grandeza aplicados sucessivamente na mesma terra 
produzem também resultados diferentes, sendo por isso, 
considerada com a renda proveniente da intensificação da agricultura 
pelo capital. (SILVA, 1981, p. 9-10) 

Quanto à renda absoluta é necessário, além da propriedade privada da terra, 

que a composição orgânica do capital 6, na agricultura, seja inferior à média da composição 

dos demais setores da economia (do capital social médio), ou seja, é indispensável que o 

valor seja superior ao preço de produção 7 (CARCANHOLO, 1984). 

                                                 
6 Conceito formulado por Karl Marx que consiste na relação entre o valor do capital constante e do 
capital variável, cujas variações se fazem sentir na modificação da taxa de lucro. A composição 
orgânica do capital resulta da relação de proporcionalidade existente entre o capital constante e o 
capital variável. 
7 Não pretendo aqui entrar no delicado debate inerente à teoria do valor e seus desdobramentos por 
motivo de espaço. 



 

 

 

 

 
                 

3. A SINGULARIDADE DA MEDIAÇÃO DO CAPITAL NO CAMPO MARANHENSE 

O estudo contemporâneo da dinâmica agrária e econômica do Maranhão 

perpassa pela elucidação da sua natureza e seus determinantes no contexto do capitalismo 

como mediação da produção da vida material, portanto, a partir desta perspectiva devemos 

buscar o entendimento da realidade maranhense que, em essência, está atrelada ao 

processo de desenvolvimento do capitalismo como universalidade. 

A partir da consolidação do sistema de produção capitalista, isto é, com a 

expropriação dos trabalhadores e o monopólio dos meios de produção por uma única 

classe, materializa-se o processo de divisão social do trabalho que passa a desempenhar 

papel determinante no processo de acumulação do capital. 

Para Marx (1996) a produção da existência social no capitalismo se torna cada 

vez mais alienada, sendo o trabalhador dominado pelo produto do seu trabalho “pela obra 

de sua própria mão” (MARX, 1996, v. 2, p. 253), que para Tavares (2008, p. 50) cria 

elementos capazes de despertar a necessidade da superação do status quo e representa “a 

verdadeira luta da classe trabalhadora”. Em outras palavras, a luta que os trabalhadores 

devem travar é pela “superação do capital” que logo resultará em “sua autodestruição 

enquanto classe” (TAVARES, 2008, p. 50). 

Deste modo, o estudo do processo de mediação do capital no Maranhão 

perpassa de forma salutar pelas contradições engendradas pelo desenvolvimento das forças 

produtivas, o que nos leva a concordar com Tavares (2008, p. 168) ao indicar que o 

Maranhão pode e deve ser estudado como manifestação do capital em sua generalidade 

como: “palco exemplar do capitalismo na sua forma mais desenvolvida”.  

3.1 Formação socioeconômica do Maranhão: um ensaio de síntese 

A periodização, mesmo que imprecisa, é útil para destacar as características 

gerais do processo de desenvolvimento capitalista no Maranhão, bem como o papel 

desempenhado pelo Estado nesse processo (MESQUITA, 2011). Tal assertiva admite a 

necessidade de segmentação da formação econômica maranhense em períodos históricos 

distintos mesmo que do ponto de vista das ciências sociais, da economia em particular, não 

exista linearidade precisa entre eles. Portanto, para efeito da presente análise, na tentativa 

de dar uma dimensão apropriada ao estudo, procederemos à divisão da formação 

socioeconômica do Maranhão em: inserção na divisão internacional do trabalho, inserção na 

divisão nacional do trabalho. 

3.1.1 Inserção na divisão internacional do trabalho 

O processo de integração da economia maranhense à generalidade da produção 

capitalista se deu especialmente a partir da produção em larga escala de três produtos 



 

 

 

 

 
                 

principais: o algodão, o arroz, e o couro. Esta fase da economia colonial maranhense 

apresentou como eixo de sustentação a política intervencionista da Metrópole, instaurada 

pelo Marquês de Pombal, que reorientou a economia do Maranhão para a produção de 

mercadorias para exportação através da criação no ano de 1755 da segunda companhia de 

comércio do Maranhão 8 denominada: Companhia de Comercio do Grão-Pará e Maranhão 9, 

responsável pela implantação do plantation e, logo, pela generalização do sistema 

escravista no Maranhão financiando não só a importação de mão de obra escrava, mas, 

também de sementes, ferramentas e equipamentos para o beneficiamento da produção. Por 

conseguinte, a política pombalina aliada às condições favoráveis do mercado mundial 

modificou decisivamente a realidade maranhense que passou do estágio de economia 

natural para a mercantil produtora de mercadorias proporcionando um fluxo monetário 

(capital-dinheiro) fundamental para a geração interna de valor (ARCANGELI, 1987). São 

Luís como principal centro comercial do Maranhão vivenciou seu momento áureo com a 

modificação da sua paisagem, devido ao rápido processo de urbanização e vivenciou uma 

efervescência sociocultural sem paralelo em sua história recebendo o epíteto de “Atenas 

brasileira” 10.  

Outro aspecto que merece nossa atenção, por seus impactos econômicos é o 

populacional, pois, nesse período a população da capital maranhense cresceu a um ritmo 

muito acelerado chegando à posição de quarta cidade brasileira em população no segundo 

quartel do século XIX.  

A economia algodoeira alcançou seu apogeu entre o final do século XVIII e o 

início do século XIX, baseada na grande propriedade monocultora, teve sua expansão 

fundamentada exclusivamente na ampliação da área plantada e do incremento quantitativo 

da força de trabalho. Em outras palavras, a produção de algodão no Maranhão configurou-

se de forma pouco dinâmica no que tange à incorporação de novas tecnologias 

fundamentais para a sua sustentabilidade econômica. Conquanto, com a deterioração do 

cenário político internacional que determinara a sua inserção no mercado mundial como 

agroexportador (em especial de algodão) registrou-se um processo contínuo de declínio da 

economia maranhense. 

                                                 
8 A primeira Companhia de Comercio do Maranhão, conhecida como de Pascoal Jansen, foi criada 
em 1682, porém, não logro êxito, contribuindo para deflagrar a Revolta de Bequimão, em 1684.  
9 Empresa de direito privado que recebe do Estado Português concessão monopolística para 
navegar, transportar e comercializar produtos da região por vinte anos, porém, não tendo a 
concessão renovada, entra em longo processo de liquidação funcionando apenas até 1778 
(FEITOSA, 1998). 
10 Conferido a São Luís por conta do destaque nacional de escritores e intelectuais maranhenses, 
filhos dos grandes produtores que foram estudar nas melhores escolas de Portugal e transitaram por 
toda Europa (FEITOSA, 1998). 



 

 

 

 

 
                 

Mas, com o advento do Projeto Grande Carajás (doravante PGC) concebido à 

luz do autoritarismo da ditadura militar e, logo, imposto a toda sociedade sem que esta 

tivesse conhecimento sobre seus objetivos e impactos. O PGC foi implantado segundo a 

“máxima do grande florentino”, em outras palavras segundo a lógica maquiavélica: “se 

tiverdes que fazer mal ao teu povo que o faças de uma só vez”, através de decreto criou-se 

o regime especial de incentivos para os empreendimentos do PGC, que para além das 

atividades de extração mineral também compreendia empreendimentos a serem 

desenvolvidos na área localizada ao norte do paralelo de 8º entre os rios Amazonas, Xingu e 

Parnaíba (FEITOSA, 1998). 

A lógica do PGC está atrelada às novas estratégias de acumulação capitalistas, 

enraizadas na captura do Estado pelo capital. Em outras palavras, o capital ao “tomar o 

controle” político dos estados periféricos passa a controlar os seus recursos minerais e 

exportar para esses países todo o ônus dos processos industriais mais degradantes.  

No Maranhão o PGC representou uma maior penetração do capital no campo 

com a criação de infraestrutura (estradas de ferro, rodovias, terminal portuário, etc.), 

merecendo destaque a construção do ramal da Estrada de Ferro Carajás entre Açailândia e 

Imperatriz, com um total de 100 quilômetros, que passou a ser utilizada para o transporte de 

passageiros e cargas diversas e de um terminal na cidade de Imperatriz destinado 

exclusivamente ao transporte da safra de soja, cultivada na microrregião Gerais de Balsas 

(particularmente dos municípios de Balsas e Tasso Fragoso), interligado a um sistema de 

transporte rodoviário, formado por grandes carretas que carregam a soja dos armazéns ou 

silos das empresas cooperativas instaladas nos núcleos urbanos dos municípios produtores 

(SILVA, 2008). 

 A forma de inserção do setor agrícola maranhense aos novos planos do capital, 

não difere das demais regiões, têm por base o mercado externo e não dispensa o apoio 

estatal comum na década de 1970. Mas, a partir de 1990, após a abertura comercial 

brasileira, observou-se que a ação estatal seguiu o caminho de fomentar a aceleração do 

processo de liberação do setor agrícola para o seu funcionamento diretamente sob 

influência do “mercado”. Sendo que aliada à abertura comercial tem-se a favorável 

conjuntura econômica no mercado mundial de commodities como propulsora do 

agronegócio, em especial da sojicultura, irradiada pelos países da União Europeia, e mais 

recentemente a China que promoveram forte demanda por esse grão para a fabricação de 

rações destinadas especialmente à pecuária (MESQUITA, 2011). 

3.1.2 Inserção na divisão nacional do trabalho e Consolidação do agronegócio 

O processo de inserção da economia maranhense na divisão nacional do 

trabalho se dá, após frustradas tentativas de reviver o apogeu econômico do ciclo do 



 

 

 

 

 
                 

algodão do final do século XVIII, com o crescimento do setor agrícola familiar direcionado à 

produção de subsistência, “[...] uma economia de pequenos lavradores, dedicados 

prioritariamente à produção alimentar para o autoconsumo, policultura e fundada sobre o 

trabalho familiar” (ARCANGELI, 1987, p. 99). 

Nas décadas de 1950 e 1960 verificou-se um grande crescimento da lavoura 

temporária de arroz, milho, feijão e mandioca. Avanço proveniente da fertilidade das terras 

“disponíveis” e do processo de ocupação do território maranhense, principalmente por 

migrantes nordestinos. Essa tal disponibilidade de terras férteis no Maranhão ultrapassou a 

condição de conhecimento de causa dos trabalhadores rurais do campo e passou a ser 

apropriada pelo discurso oficial materializando-se em políticas públicas de colonização que 

em primeira instância foram formuladas pelo Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do 

Nordeste (GTDN) que apresentou em 1959 como principais conclusões: a) o sistema 

econômico nordestino se baseia num setor agrícola com baixo nível tecnológico; b) o setor 

não-agrícola é pouco expressivo consistindo quase em sua totalidade em serviços agrícolas 

complementares; c) o nível tecnológico vigente engendra um alto nível de subemprego e 

desemprego 11. 

As conclusões a que chegaram o GTDN conduziram à formulação de políticas 

públicas de colonização 12 embasadas pela suposta existência de grandes espaços vazios 

no Maranhão como solução para o cenário caótico do semiárido nordestino. Portanto, a 

inserção do Maranhão na divisão nacional do trabalho, de acordo com o GTDN se dar com a 

absorção do excedente populacional nordestino e a produção de produtos agrícolas 

alimentares a preços baixos com o objetivo de rebaixar os custos de produção do setor 

industrial nacional. 

Caberia ainda dizer que os excedentes econômicos desse modelo de produção 

extensivo foram apropriados pelo usineiro, pelo comerciante e demais intermediários. Esses 

excedentes, na sua maioria, foram investidos na aquisição de terras para a pecuária bovina 

e especulação fundiária no contexto da política de integração econômica da Amazônia 

assumida pelos governos militares que fizeram a opção pelos “grandes projetos 

agropecuários” em detrimento à produção agrícola familiar.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No Maranhão a dinâmica recente do capital não difere em essência a 

generalidade do processo de reprodução ampliada do capital, portanto, a questão agrária 

está atrelada à dinâmica de apropriação e reprodução do capital na agricultura onde a renda 

                                                 
11 A definição das principais conclusões está atrelada aos objetivos do presente artigo. 
12 Colonização é o povoamento precedido de planejamento [...] (TAVARES, 1979, p. 17). 



 

 

 

 

 
                 

da terra deve ser entendida como uma fração da mais-valia, em outras palavras é um 

componente particular e especifico da mais-valia. 

A suposição que o modo de produção capitalista domina todas as esferas da 

produção nos permite analisar o sistema produtivo em suas múltiplas determinações e logo 

entender as singularidades e a universalidade capitalista, sendo a primeira dada pelas 

condições concretas da produção capitalista e a segunda pelo processo de extração de 

mais-valia, que mesmo de forma diferenciada, não muda em sua essência, pois, da mesma 

forma que expropria o trabalhador dos meios de produção na indústria subordinando-o, 

subtrai a propriedade da terra ao trabalhador na agricultura e o subordina. 
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