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INTRODUÇÃO 

 Com o processo de urbanização que tem sido cada vez mais atuante ao longo dos anos, 

o campo (ou a zona rural) tem de certa forma, procurado meios para que esta diminuição da 

população antes residente nesta área seja menos impactante. A cidade vem se tornando ao 

longo do tempo o lócus de concentração da maior parte da população de um estado. Muitos 

núcleos “urbanos” são estabelecidos e reconhecidos oficialmente como sendo “perímetros 

urbanos”, ou seja, uma área fora do espaço rural e que se encontra em determinado nível de 

desenvolvimento. 

Enquanto isso, o campo vem sendo desenvolvido de forma igual ou, em alguns casos, 

superior à cidade no que diz respeito a determinadas atividades que antes precisavam do 

trabalho “braçal” e coletivo. Hoje, é necessário um número pequeno de máquinas paras 

substituir centenas de homens. Em uma fazenda são substituídas as pessoas que migram para 

as cidades e acabam formando alguns núcleos de pobreza e miséria, geralmente em áreas 

invadidas. 

Algo muito importante diz respeito às técnicas de modernização das atividades 

agrícolas. A ciência e a tecnologia invadem o território rural e essas técnicas são empregadas 

com sucesso para os grandes empresários do campo. Além das gigantes máquinas 

“substitutivas de homens”, aplicam-se às grandes propriedades o caráter de corporação. O 

campo passa a ser uma grande empresa e seus donos querem, acima de tudo, o lucro, é claro. 

Um exemplo bastante interessante para se demonstrar em quais circunstâncias estão as 

grandes fazendas produtoras de grãos no país, existem laboratórios montados dentro de 

grandes fazendas com o intuito de desenvolver técnicas de biotecnologia para usar 

diretamente na lavoura. São melhoramentos genéticos bastante elaborados, desenvolvimento e 

aprimoramento em determinados insetos que atacam as pragas, entre outros. 

Sobre a questão social, a presença de uma grande fazenda produtora de soja, por 

exemplo, traz alguns benefícios socioeconômicos. O crescimento de uma cidade com este tipo 

de cultura é nítido, porém, seu desenvolvimento social é bastante deficiente. O problema 

consiste na privação dos recursos, ou seja, na concentração das riquezas produzidas nas mãos 

de poucos, os empresários donos de fazendas. 



Enquanto os grandes fazendeiros ganham cada vez mais dinheiro, a grande maioria da 

população depende de serviços precários de Educação, Saúde e Segurança. A riqueza é presa 

e é contida em uma minoria que controla esses serviços na cidade. 

O trabalhador rural possui sua terra que é, aos poucos, consumida pela área da fazenda 

para que esta, por consequência, não venha a ser “engolida” por outras fazendas também. 

Alguns critérios ambientais também são importantes para que a atividade seja legal e diz 

respeito à proteção do que ainda resta no ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A MODERNA AGRICULTURA DA SOJA: A PRODUÇÃO DO ESPAÇO RURAL E 

SUAS CONSEQUÊNCIAS NO ESPAÇO URBANO NO MUNICÍPIO DE BALSAS/MA 

 Desde a metade do século XX, a população urbana vem aumentando cada vez mais no 

Brasil e isso é reflexo, também, da migração campo-cidade. A população do campo tem 

buscado a cidade como refúgio para conseguir empregos e renda melhor para a família. Isso 

ocorreu com a “ajuda” da modernização gradativa da agricultura e da apropriação dos espaços 

rurais feito pelas grandes empresas de produção, entre outras razões. Apesar da grande 

migração urbano-rural, a população do campo mantém certo equilíbrio, diminuindo mais a 

partir de 1970. Entre 1950 e 2010, a população urbana deu um salto de 18 para 160 milhões, 

enquanto isso, a população rural foi de 33 para 29 milhões de pessoas. 

 A modernização da agricultura ocorrida após 1970 é um ponto chave para se entender 

a dinâmica deste meio. Cada vez mais o campo necessita de artigos que antes eram apenas da 

cidade. Nos tempos atuais, as residências rurais, por exemplo, apresentam uma estrutura 

praticamente igual às da zona urbana. Com os programas de beneficiamento dessas 

comunidades, como a implantação da energia elétrica, a população que trabalha e mora no 

campo tem em suas casas aparelhos eletrônicos e itens de consumo bastante diversificados. 

“Ao lado do consumo consuntivo, que se esgota em si mesmo, criam-se no mundo agrícola 

formas novas de consumo produtivo, através da incorporação de ciência e informação ao 

território rural” (SANTOS, 2009, p. 54). 

 Com a agricultura não é diferente. “O território brasileiro não escapa à referida lógica, 

ou seja, à racionalidade capitalista financeira contemporânea. Ele procura responder às 

demandas modernizadoras impostas pelo capital especulativo internacional.” (MOTA & 

PÊSSOA, 2009). A produção do espaço agrícola é um fator presente nos interiores brasileiros, 

com destaque para algumas cidades como Balsas, no estado do Maranhão. Nessas cidades, as 

grandes empresas produtoras de itens agrícolas, de monoculturas, implantam gigantescas 

fazendas que sobrepõem os modestos minifúndios e até mesmo os pequenos latifúndios. O 

capital procura novas áreas para sua produção e a zona rural é também é o local de produção e 

reprodução desse capital. “Ao instalar-se no Maranhão, a soja produz uma dinâmica 

horizontal que se dá a nível local e vertical, e se materializa no comércio internacional, 

através das redes” (SANTOS, 1994, p. 16). 

O Maranhão é um estado brasileiro com cerca de 6.574.789 habitantes (CENSO 2010) 

e uma área de 331.935,507 km². Possui uma economia diversificada com destaque para a 



produção de grãos como a soja. O município de Balsas conta com 83.528 habitantes e está 

localizado na parte sul do estado. Possui em sua economia, a forte influência da produção de 

grãos, com destaque para a soja, sendo um dos maiores produtores do Nordeste. 

A produção de soja surge no Maranhão no final da década de 1970 

na microrregião dos Gerais de Balsas, com o desenvolvimento do 

agronegócio, devido à expansão da fronteira agrícola e através de um 

conjunto articulado de políticas públicas de financiamento, fundiária, de 

incentivos fiscais e infra-estrutura responsáveis por incorporar a soja à 

economia maranhense. (BOTELHO & SILVA) 

Por conta de políticas públicas, o setor foi implantado e as áreas de produção foram 

estruturadas. Enquanto isso, as áreas de produção familiar foram desestruturadas através da 

modernização da agricultura com substituição de mão-de-obra, expropriação das propriedades 

dos camponeses, entre outros fatores. Entre os diversos módulos, estão os de incentivo à 

pesquisa através de financiamentos e parcerias com EMBRAPA e UFAL, por exemplo. 

A agricultura é parte importantíssima na produção da riqueza nacional. Grande parte 

do PIB vem do setor agropecuário. “À agricultura foram dadas algumas funções, com o 

principal escopo de produzir para aumentar as divisas nacionais necessárias para patrocinar o 

crescimento industrial pretendido para o Brasil” (GRAZIANO DA SILVA, 2003). 

A empresa Algar Agro atua no processamento de soja na região com capacidade para 

armazenar 60 mil toneladas de soja e esmagar 500 mil toneladas por ano. Trata-se de uma 

empresa pertencente a holding Algar. Um grande grupo que atua em diferentes áreas, entre 

elas, a do agronegócio. 

Outra empresa é uma fazenda que abriga centenas de empregados no município de São 

Raimundo das Mangabeiras. A fazenda possui uma área de aproximadamente 30 hectares, dos 

quais 24 estão com produção de cana-de-açúcar e de soja. A cana-de-açúcar é a atividade 

principal da fazenda com o objetivo de produzir etanol. A soja é cultivada apenas após um 

período (geralmente após 6 anos) em que a cana foi cultivada para que esta não cause o 

empobrecimento do solo. 

Trata-se de uma gigantesca propriedade que produz também a própria alimentação de 

seus funcionários. São servidos pratos com produtos cultivados em uma área próxima, de 

onde saem verduras, legumes e outros itens do cardápio de todos os dias. 



Entre as fazendas da região, destaca-se a Agro Serra que produz soja e possui parceria 

com a Fundação de Apoio à Pesquisa do Corredor de Exportação Norte – FAPCEN. Esta 

última, realiza todos os anos um evento chamado AgroBalsas. Trata-se de uma espécie de 

congresso onde são discutidas questões pertinentes ao agronegócio e onde são discutidas 

diretrizes e perspectivas para o ano seguinte. O evento conta com o apoio maciço da 

Prefeitura de Balsas e do Governo do Estado do Maranhão, o que denota a forte influência do 

agronegócio na região. 

 

A fazenda conta com um laboratório em seu interior, o que mostra como a 

biotecnologia é importante para a produção de grãos nessa região. São pesquisas e aplicações 



realizadas para que não sejam utilizados agrotóxicos na lavoura. São produzidos insetos que 

atacam as pragas comuns da cana e da soja. Isso faz com que a lavoura passe por um processo 

natural onde um inseto ataca o outro. 

Vale ressaltar ainda a presença de diversos tipos de máquinas. São colheitadeiras e 

vários tipos de tratores que substituem a mão de obra braças pela mecânica. São grandes 

equipamentos que custam milhares (e às vezes milhões) de reais e que são utilizados 

amplamente nas plantações, deixando de lado algumas centenas de pessoas. Para se ter uma 

ideia, uma colheitadeira que custa cerca de 2 milhões de reais substitui a força de trabalho de 

100 homens e contempla uma área bem maior, além de outras vantagens para a colheita. 

 

Imagem 1 – Colheitadeira de soja no Maranhão FONTE: Botelho, 2007. 

 

A mão-de-obra braçal na fazenda, apesar da presença dessas gigantes máquinas, ainda 

é necessária. Por isso, têm-se um grande número de trabalhadores, geralmente vindos da 

própria cidade, porém, boa parte vinda de cidades vizinhas.  Alguns trabalhos ainda precisam 

da mão humana para ser realizados. Vale ressaltar que ainda acontece a queima da cana-de-

açúcar para, o que prejudica o solo e que, não custa lembrar, polui. 

O agronegócio representa o domínio da agricultura pelo capital industrial e 

financeiro. Para Davis e Goldberg (1957) o agronegócio deve ser entendido 

como sendo a soma das operações de produção e distribuição de suprimentos 

agrícolas, as atividades de produção nas unidades agrícolas, o 

armazenamento, processamento e distribuição dos produtos agrícolas e itens 

produzidos a partir deles. (BOTELHO & SILVA). 



Em Balsas, o agronegócio é tido como o precursor do crescimento econômico da 

cidade. A zona urbana do município cresceu bastante com o passar dos anos e com o 

desenvolvimento da cultura da cana e da soja. “Nas regiões agrícolas, é o campo que, 

sobretudo, comanda a vida econômica e social, ao passo que nas regiões urbanas são as 

atividades secundárias e terciárias que têm esse papel” (SANTOS, 2009, p. 76). A cidade 

concentra a maior parte da população e possui diversas empresas de vários segmentos, entre 

elas, as voltadas para o agronegócio como a Algar Agro e empresas de manutenção de 

máquinas agrícolas. O olhar da FAPCEN (Fundação de Apoio à Pesquisa do Corredor de 

Exportação Norte) é de que a produção de soja foi um marco no “desenvolvimento” da região 

de Balsas. Para a fundação, a soja é o “produto dos sonhos” que resolveria qualquer problema 

socioeconômico e acabaria com a miséria em qualquer área em que fosse implementada. 

Balsas, por sua vez, não fugiu a esta regra, uma vez que a introdução da 

tecnologia no campo, a partir de meados dos anos 1970, foi acompanhada ao 

mesmo tempo de financiamentos por instituições bancárias como o Banco do 

Brasil, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia e mais recentemente pelas 

multinacionais já presentes na cidade, como a Cargil, Bunge e Multigrain, 

responsáveis pela maioria dos incentivos à produção da soja, 

consequentemente pela atração populacional que a cidade começa a assistir. 

(MOTA, 2006) 

A cidade possui empresas multinacionais e é destaque na economia maranhense. Um 

fenômeno fortemente presente e resultado de todo esse processo é a concentração de riqueza 

nas mãos de poucos. Ao contrário da crença de algumas organizações, Balsas vive uma 

realidade de profunda desigualdade social e forte polarização. A maioria da população é não 

desfruta totalmente de toda a riqueza produzida nos campos do município. 

(...) a inserção dos espaços agrícolas do semiárido e dos cerrados na 

produção e consumo agrícolas globalizados tem se dado de forma totalmente 

insustentável, por ocorrer com grande produção de riqueza, cada vez mais 

concentrada, paralelamente a uma enorme produção de pobreza, cada vez 

mais difundida, além de criar muitas novas desigualdades sócio espaciais. 

Dessa forma, os espaços agrícolas que se adaptam ao agronegócio 

globalizado, transformando-se nos pontos luminosos do semiárido e dos 

cerrados nordestinos, nos quais as verticalidades passam a ser hegemônicas 

sobre as horizontalidades. (...) (ELIAS, 2006, pág. 46) 



O que se observa na cidade é que há sim áreas carentes de recursos e de ações sociais. 

É nítida a desigualdade imposta pela expropriação das terras e outros elementos. A população 

que ainda reside na zona rural possui alguns equipamentos fundamentais como postos de 

saúde e escolas, porém, alguns serviços como água e esgotos são precários em sua aplicação 

direta. 

 Apesar da visão de que a soja é a solução para os problemas, o próprio estado do 

Maranhão apresenta contradições de que a produção desses grãos beneficia também a 

população. O estado possui, segundo o IBGE, o segundo pior Índice de Desenvolvimento – 

IDH entre os estados brasileiros. Essa é a prova de que a produção de soja em larga escala 

beneficia todos de maneira a gerar verdadeiro desenvolvimento e acabar com a miséria. Os 

empregos que são oferecidos não requerem nenhum tipo de qualificação e em sua maioria são 

sazonais. Os chamados “boias-frias” são um retrato de uma sociedade refém dos interesses de 

reprodução do capital que atinge o campo. 

Entra, nesse sentido, o aspecto migratório. Dois tipos de migrações destacam-se no 

município de Balsas e municípios vizinhos que englobam as grandes fazendas. O primeiro 

tipo é o das migrações sazonais devido a necessidade de mão de obra sem qualificação. 

Geralmente são cortadores de cana que possuem um salário fixo e um ganho sobreposto por 

produção, o que faz com que o trabalhador seja de certa forma, “forçado” a produzir cada vez 

mais se quiser ter um acréscimo maior em seu pagamento. Outro tipo de migração é a da mão 

de obra qualificada. São técnicos agrícolas, engenheiros agrônomos e outros profissionais 

com formação que migraram, em sua maioria, da região Sul do país. Esses residem na cidade 

e são qualificados para trabalhar em laboratórios, na direção ou na supervisão da empresa. 

A cidade em si é bastante industrializada e possui uma boa dinâmica de comércio, 

restando saber quem é que tem acesso aos produtos deste aglomerado. A população é 

obrigada a acreditar num falso desenvolvimento, onde a riqueza concentrada é mostrada como 

um grande avanço da indústria, principalmente agrícola. A real situação é de desigualdade 

social privação de os recursos produzidos no município, o que faz com que o 

desenvolvimento seja uma longínqua esperança para os moradores do campo e da cidade. 

  



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao contrário do que se quer forçar a acreditar, a indústria da soja só beneficia os 

grandes latifundiários. A população paga um preço alto pelo entrave do verdadeiro 

desenvolvimento social que não existe. Enquanto muitos concentram a esmagadora maioria 

dos recursos, são muitos os que não têm recursos suficientes e necessitam de ajuda 

governamental direta ou indiretamente. 

O produto é um importante elemento da economia nacional. A soja é tida como o grão 

do futuro, um novo alimento para o mundo. Porém, temos que destacar a sobreposição feita 

pelo latifúndio sobre o minifúndio. O pequeno agricultor não tem chances de sobreviver e 

continuar no campo e é praticamente expulso do seu lugar tendo que ir para a cidade onde irá 

encontrar muitas dificuldades para se estabelecer e encontrar algo que o sustente. 

Toda a produção de soja é exportada, não fica no estado. A infraestrutura criada pelo 

Estado em parceria com as empresas serve para dinamizar cada vez mais a produção de grãos 

e outros produtos agrícolas, porém, esta dinamização em nada contribui para um 

desenvolvimento por igual da população do estado que carrega a marca de um dos mais 

pobres do país. Portanto, a produção de grãos deveria ser (como também com qualquer outro 

setor) uma ferramenta para desenvolver o estado e não apenas algumas famílias que detém o 

capital. O Estado também precisa desenvolver políticas públicas voltadas para a cidade que 

está sendo o lócus de concentração da população que vem do campo. 
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