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"Olha dona, acontece que aqueZe povo que veio 
da Europa há muito tempo, se estabeleceu no 

Sut, pareae que tem no sangue aqueZe negócio 

de desbravar, não é ? E .•. o Rio.Grande do Sul 
ficou assim espaço limitado de área, principal. 
mente para quem mexe aom agriauZtura, ai o p~ 
vo aomeçou a sair prá Santa Catarina, 
Mato Grosso do Sul. Com pouco espaço 

Zá tambim ficou uma área limitada" 

. Paraná, 

de tempo 

-'- ' •.• ~;;!;:..<;' 
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INTRODUÇÃO 

A experiência de colonização levada a efeito por várias catego- 

rias de produtores agrícolas, assim como por outros grupos sociais nao 

ligados à terra, procedentes do Sul do país, a partir de 1974, nas re 

gtões classificadas, segundo o IBGE, como Chapadas do Sul Maranhense 

e Baixo Balsas1, tem sido objeto de interpretações controversas. Forrou 

ladas por planejadores e diferentes técnicos da rede bancária oficial, 

de Órgãos ligados à armazenagem e comercialização da produção e de ser 

viços de assistência rural, buscam fundamentar-se em dados estat!sti 

(' cos fundados sobretudo em sua própria ação direta na área. Não obstan 

te o consenso em torno da modernização da agricultura e das inovações 

tecnológicas como forma de superar o seu "atrasoº tem-se uma renhida 

polêmica concernente às faculdades de produzir. Esta polêmica se mani 

festa através de relatórios voltados para a avaliação do processo de 

ocupação destas regiões. 

Alinham-se entre os que criticam a experiência, alguns técnicos 

de Órgãos ligados à comercialização da produção, ao chamarem a atenção 

para a baixa produtividade por hectare alcançada pela região. Segundo 

sua versao, algumas das causas desta baixa rentabilidade estariam rela 
r· 

cionadas ao desvio de recursos que deveriam destinar-se ao plantio, e 

ao aumento da área cultivada. Segundo eles, apesar da maciça injeção 

de recursos propiciada pelo crédito bancário, a produtividade da agri 

cultura mecanizada na região não ultrapassa a da chamada lavoura de to 

ao, ou seja, a do sistema de plantio tradicionalmente praticado por p~ 

quenos produtores diretos daqueles municípios. 

Entre os que exaltam a experiência, encontram-se alguns técnicos 

da rede bancária oficial, referindo-se ao aumento da área cultivada co 

mo o aspecto mais positivo da mecanização da agricultura na região. A 

1 As regiões denominadas Chapadas do Sul Maranhense e Baixo Balsas, segundo classifi 
cação elaborada pelo IBGE, compreendem respectivamente, os municípios de: Alto Pa 
r~aÍba, Balsas, Carolina, Fortaleza dos Nogueira, Riachão, Tasso Fragoso e BenedT 
to Leite, Loreto, SambaÍba, São Felix de Balsas, São Raimundo das Mangabeiras. 
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baixa rentabilidade a seu ver, dever-se-ia a fatores ligados à dificul 

dades climáticas e a condições de solo, enquanto a produtividade alC8!!_ 

çada pela ahamada Zavou~a de to~o, esta sim, seria forjada, dadas as 
' - 

condições de II atraso tecnológico" que lhe servem de base. 

Outras versões, como aquelas esposadas pelos produtores agrícolas 

dq Sul do pa!s envolvidos na experiência, assim como por represent~ 

tes de revendedoras de máquinas e insumos agrícolas, referem-se à re 

gião como "a maior produtora de arroz do estado", e atribuem o segundo 

lugar alcançado por este.no conjunto da produção nacional, ao aumento 

da produção ~erificado nesta área. 
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MAPA DAS 'Ml:CRORREGIÕES HOMOG~NEAS CHAPADAS DO 'SUL MARANHENSE .E BAIXO 

BALSAS SIGUNDO O IBGE. 
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Nos anos mais recentes, notadamente a partir de 1980, várias ver 

sões apontam para a "descapitalização" de grande parte dos produtores 

agrícolas da região que investiram na agricultura mecani~ada. Técnicos 

ligados à rede bancária oficial enfatizamfas dificuldades ligadas .. a 
composição química dos solos, à ausência de infra-estrutura de escoa - 

mepto da produção, à utilização irracional do maquinário, à falta de 

crédito para manutenção dos equipamentos, ao elevado preço dos insumos, 

à ausência de uma diversificação de culturas, ao baixo nível do VBC 

(Valor Básico de Custeio)., para explicar o estrangulamento financeiro 

em que se encontram os citados produtores2• Outros funcionári.os da me2, 

ma rede bancária apontam para o que chamam· de "mâ fé" e "falta de capa 

cidade empresarial" dos mutuários. Sua interpretação da aludida "desca 

pitalização11 dos produtores agrícolas não privilegia, portanto, os as 

pectos técnicos apontados por seus colegas de instituição •. 

Para os técnicos que integram o "Núcleo de Balsas da Associação 

dos Engenheiros Agrônomos do Maranhão11, por outro lado, a própria re 

de bancária oficial é responsável pelo que apontam como a "crise" da 

agricultura na região3• Para eles, houve uma "injeção maciça de recur- 

sos em um prazo curto", e um '' financiamento desordenado de empreendi 

mentos aleatórios, sem levar em conta as condições de recursos natu- 

r rais e infra-estrutura de colheita, armazenamento e transporte", além 

de uma "fiscalização deficiente no início do processo"i.. Eis como o do 

cumento intitulado 11Relatório técnico sobre a situação da agricultura 

na região de Balsas", elaborado por um dos integrantes aquele Núcleo, 

descreve as causas do insucesso financeiro de inúmeros produtores: 

"Na etapa inicial do desenvolvimento agrtcoZa de Balsas, os 

princ{pios mais eZementares da téanica agronÔmiaa foram atrE 
pelados pela agressividade do cridito farto e barato. Consi 

derando-se o modo de aplicação dos recursos financeiros, as 

limitações dos recursos naturais e as deficiências dos reaur 

e o e humanos,._ disponíveis, compreende-se faaiZ.mente de que mo 
------- 
2 Relatório de técnicos do Banco do Brasil - mimeo - 16/11/81. 
3 CARDOSO, Pedro Araujo - "RelatÕrio Técnico sobre a situação da agricultura na re 

gião de Balsas", mime o, 1982. 

~ tdéllh 
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do, e aom que material, foi desenhado o atuai quadro aócio 
eaon3miao da regiao"5 (G.N.). 

Após os primeiros contatos com estas diferentes versões,decidimos 

passar em revista alguns dos citados dados estat!sticos relativos ao 

desempenho da agricultura da região e ao fazê-lo, nos defrontamos, ime 

diatamente, com certas dificuldades. Em primeiro lugar, os vários õr 

gãos que fornecem informações quantitativas (Banco do Brasil, Emater, 

IBGE)tratam diversamente o que chamam de "região de Balsas", agrupando 

nesta área diferentes munic!pios do Sul do estado. Há, portanto, entre 

eles, diverg~ncias quanto à área geográfica recoberta pela região, . "' Ja 

que os dois primeiros elaboram classificações própriàs, conforme suas 

r" áreas de atuação. Esta dificuldade fez com que adotássemos a classifi- 

cação elaborada pelo IBGE, dada sua maior abrangência em termos de 

conhec~mento em âmbito nacional. Trata-se, todavia, de um primeiro 

re - 
mo 

mente de análise que poderá ser aprimorado num exercício de comparação 

entre tais dados e aqueles reunidos pelos Cadastros de Imóveis Rurais 

organizados pelo INCRA. 

Ao analisar aqueles dados estatísticos mencionados é possível cxn~ 

tatar, numa leitura inicial, o elevado crescimento do número de trato 

res na região, especialmente nos municípios de Balsas, Riachão e são 

('- Raimundo das Mangabeiras. A tabela abaixo bem expressa isto: 
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TRATORES· CRESCIMENTO 
MESORREGIÕES (TRATORES ) 

. -~ 

MICRORREGIÕES 

MUNIC!PIOS 1975 1980 Absoluto % . 

SUL MARANHENSE 37 625 588 1.589,1% 

CHAPADAS DO SUL MARANHENSE 25 466 441 1. 764,0% 

ALTO PARNA!BA - 49 49 - - , 
Balsas 7 149 142 2.028,5% - - 
Carolina - 69 69 - - ·- 

FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - 28 28 - - - 
Ria chão 9 94 83 994,4% - 
Tasso Fragoso 9 77 68 755,5% - - 

BAIXO BALSAS 6 110 104 1. 733, 3% 

BENEDITO LEITE - 10 10 - 
Loreto 3 20 17 566,6% - - 
Samb aib a - 18 18 - 

SÃO FgLIX DE BALSAS 1 2 1 100,0% 

SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS 2 60 58 3.000,0% 

FONTE: SINOPSE PRELIMINAR DO CENSO AGROPECUÃRIO 

IX RECENCEAMENTO GERAL DO BRASIL - 1980 

VOLUME 2 - TOMO 1 - NOMERO 4 - (MARANHÃO-PIAUf) 

F. IBGE 

1 

1 

· l 
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MUNICÍPIOS 

tRAT0RES 

MARANHENSES QUE APRESENTAM MAIOR CRESCIMENTO DO NCMERO DE 

ENTRE 1975-1980, SEGUNDO O IBGE. 
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1: ... '!•' .: : . ·:, : ,)~ 
., ', .,,' ') ' . 



'"' 
8. 

Há problemas, no entanto, no que se refere a esta informação, já 

que, em primeiro lugar, a fonte não acusa o tipo de tratores (esteira, 

pneu) e de implementos de que trata. Nada esclarece, aindg, a respeito 

da utilização destes maquinários na produção agrícola, uma vez que não 

indica se seriam utilizados prioritariamente para o transporte, para 

o-reparo de tlestradas pioneiras11 ou para o preparo do solo. 

são problemáticas, também, as informações sobre o número de co 

lheitadeiras nestg região, já que o IBGE refere-se genéricamente a tra 

tores. A Emater de Balsas acusa um número aproximado de 101 máquinas 1 

deste tipo ••ém toda a região" não especificando, por~m, o tipo de co 

r: 
l 

lheitadeira em questão. 

Não hã, -ainda, informações acêrca da existência de galpões e sec~ 

dores, ou sobre a utilização de implementes (carretas, pulverizadores, 

polvilhadeiras, arados) que poderiam especificar o grau de tecnifica - 

çao atingido pela agricultura da região. 

Muito embora as limitações destas informações não permitam prec! 

sar os moldes e o grau em que se efetivam as mudanças, é evidente a o 

corrência de profundas transformações na estrutura tecnológica da re 

gião. A presença de inúmeras lojas de revenda de máquinas, implementos 

e insumos agrícolas, por si só, faz pressupor a existência de urna de 
.( 

manda de equipamentos. 

Ainda passando em revista alguns dados disponiveis sobre o desem- 

penho da agricultura na região, nos defrontamos com informações acerca 

da produção de arroz nos municípios que compreendem as denominadas Cha 

padas do Sul Maranhense. Tomamos por base dados coligidos pela CFP - 

Comissão de Financiamento da Produção - a partir de informações forne- 

cidas pelo IBGE. Mas, enquanto aquele Órgão procurou organizar as in 

formações segundo as áreas de atuação da Emater, nós o fizemos utili - 

zando a classificação elaborada pelo IBGE. Deste modo, obtivemos as se 

guintes tabelas: 
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ALTO PARNAI EIA, 
PRODUÇAO DE ARROZ - 1975/1982 

BALSAS 
CAROLINA · ,1 FORTALEZA DOS ·N~- f _ RIACHAo ., 1 TASSÇ ~RAGOSO . f [ T O T A L -11 

GUE IRA · · ] · · , 1 : 1 
• 1 1 ! ~ · 

PROD .r RENol,ÃREA PRºº· RENO REAi PROD rREND. :',ÃREA r PRºº· I RENDJI ÂREA 1 PROD Ram1 r 
~ . 1 . . l 1. . i ' 1 

ton K ;·h~ ha · · ton. LJ<g;ha ha 1 'con Kg/ha IJ ha I ton. 
1Kg/haii ·ha ! ton Kq/há l 

• ' 1 1 1 ' 

1 
, , 1 J 

' · · . • 1 ' f ! i ' r l 
3150 l 4347 -11380 .1 ·: 600 8ô4 .144oi11 3000/ 43~0 1440 J1 840 ! 1 oos ! 1200 ! 10190 j 14333 1379 i 

1 11 tl 1 . 11 i i . 1 i . : 

ÃREA I PROD. RENO· AREA I PROD;/ REND.IIÃREA 
1 ha. ton. K /ha ha. ton.1 Kg/h- ha. 
1 

~ 1100 j 1320 11200 112100 / 302' l 1440 

li 1500 /·112a /11s2 // J1so/ 4soo f1200 
11 

-~ mo / 3525 / 1500 / j 6583 i 11849 l 1799 
; J . 1 1 1 

__ ..._,.... 
l -~ 1· ·r . - , 1 . 

4842 
116120 

j 1253.I soo 1037 1152·/ 4200/ 4s3a·j! 11s·1 / 2620 301s !.ns1 [17s12 .2_124111192 ii 
. 1 ' 1 1 . ; 1: 

1 : • : 
~- • 1 il ! :1 j- .....• 

• 1 1 t ·t. • ' 1 

1
. 5326 8308 / 1559 · 13-20 -- 1980 i 1500j 4460 6690 ! -1500 !i 2615 3922 i 1499 ; i,_22654 3527,: 11601 

1, • 1 • • 1 li 1. f. . ,, : . p . i .: 
• 1 • 1 1 !· 1 ' 1 '. · I ' • · ' ' , . ., -~ ' ' . 1 

1 1 1 l . l 'i j ,j : i • ;1 . • 1 • • . ,, • • ' • : • 

; 3000 3600 1200 6913 ?296_ 1200 
16326 

9489 f 1500· 1so~ tsoo .11200 497ó 59641 ·12oofl 29i5: 3498-11200 p2ss24 32547 1_274 !l- : . . . . . . . ·1 1 . . 1 t . . ! d j i 
' • • . 1 ,, 1 . . 1' ...;..1 
! 1 i 1 ! ,, 1 '! . 
i . t 1 1 i 11 ! ! i 11 4200 3715 755 íl1925 9~_74 . 828 7396 93~2 1·1267 2430 1837 _· j 755 / ~369/. 4815 ! no/1!_4535 342s j zss !j29sss 33S4i 110s 

. 1 li . 1 1 1. 1 ! ; 

li 4500 3888 i 864. ir3300 /,4364 1080 

118742 

12588·, ,. 1439 13300 2851 -1, 863 ~2100 .12427,. 1ó27'/ 1350 ó985 1.950 1149292 52103 ,o;s 
1 1 J 1 . 1 . 1 j . j1 1 1 , , . 1 • 1 J . 1 . . . • . 1 . d f ! 1 

1977 · 

1978 · 

1973 

1980 

1
119400 8963 462 ~ºººº /13860 46219318 6575 1 106 5500 3696 1672 17000 n41d 675 lf 0200 r '" l 504119f41 ;14971-0 ' 5431 

• · • · • • · . · t 1 · 1 · · . li . i , · J I ! · . ! 1 1 
-·· . ' . ' . 1 '1 ' ; '1 

1 . . . . · 1 r . . . j l , , . 1 , · r, 
1982 1 1,Ígºº 19668. 1320 19678 25974 , 1320 9.386 135i6. 144.º 5647 67.76 !12ºº rr 1319 28141 . n20119500 J12s40 !132º !f°430110661511325 1 ! 
----·-·----1..___ - -···-· -·-·· . . . 1 . ' li . ! ' . -...J. i"" 

1981 

FONTE: Pro~uçiô ·Agricola munfcfpaJ ~FrjGE/Ojs: ~a~~-1~82 "dados prelfminaresu .da FIBGE 
. -· . _. .. ,, . : : • - : . : .· - • ~: . f. ·- •• : . : • : -. . . . ' . .;, . : .. :· . . • . . . . . . . ._;. . . ·_ ... . . . . . . • 

_j __ 
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PRODUÇÃO ÃREA 
AN:C/I, 

1 
ÃREA TNDICE l PRODUÇÃO !NDICE RENDIMENTO !NDICE REGIÃO/ES- R E G I A_O / E S - 

• 1 

1 
r . TADO (%) TADO' (%) 

1 
1 

1 
1 

1 1 1 
'· 1 

1975 1 10790 100 14883 100 1379 100 l l 
1 

1 !' . 
1 

1 

1 -- .. ( 

1976 i 17812 i 165 21241 142 1192 86 2 l 2 
1 

' 

1 1 
l 

1 ', ' 
í 1 

1 

1 1 1 l 
1977 1 22654 209 36274 

1 
243 1601 1 116 3 3 

1 1 . l 
. 1 

! 1 

-- : 

1 
j . 

1978 25654 l 237 i 32647 l 219 1274 ·92 3 3 
. ' i 

1 +- - l ; i 
1979 i ' 22: 1105 

; 
80 2 3 

\ 29885 276 1 33041 1 

1 
1 

! 1 i 
\ 
( 

l 1 1 

1 i l t ! 
1980 

1 
49292 456 53103 356 l 078 \ 78 4 4 

1 

1 

l l 
1 543 9 

1981 91418 847 
1 

49710 334 39 6 

1 
1 l . j 
l 1 

1982 80430 1 745 106615 716 1325 
1 

96 6 . 6 

1 

s 
1 

. ' 

.) 

CHAPADAS DO SUL MARANHENSE 
PRODUÇ~O DE ARROZ 

1975/1982 

FONTE: Produção ·Agricola muntctpal-FIBGE/}OBS: para.-1982 "dados preliminaras"da FIBGE ' . _ 1 

7o 
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~ possível tecer algumas observações a partir destas informações, sem 

contudo pretender realizar uma análise do desempenho da região no que 

se refere à produção de arroz. 

Os dados indicam um progressivo e significativo aumento no que t2 

ca à área cultivada (ha) e à produção (ton), enquanto o rendimento(kg/ 

ha) não segue a mesma tendência, corno seria de se esperar. 

Esbarra-se aqui, novamente, com limitações próprias a este tipo 

de informação, já que estão englobadas, no caso, dados relativos ã a 

gricultura mecanizada e à chamada lavoura de toao. 

No tocante à baixa produtividade apresentada pela agricultura da 

região, poderíamos supor, à título de um levant~mento primeiro de hipó 

teses,que ocorre uma avaliação superestimada das áreas cultivadas para 

fins de financiamento e uma avaliação subestimada da produção, para 

fins de pagamento de impostos e de enquadramento em programas de segu 

ro agrícola. Estes fatores, entre outros, estariam sendo responsáveis 

por um rebaixamento na produtividade por ha. Tal questão, no entanto, 

merece estudo mais apurado, a ser empreendido em trabalhos futuros. 

A experiência de colonização dos produtores agrícolas oriundos,em 

sua maioria, do Rio Grande do sul, e por isso denominados genericamen 

te de gaúchos, atualmente assentados nas regiões do Baixo Balsas e Cha 

padas do sui Maranhense, coloca em pauta duas grandes questões ao ní 

vel da ideologia dos que planejam e organizam os programas de coloniz~ 

ção. A primeira concerne à utilização de máquinas como forma de supe 

rar o chamado "atraso na agricultura", de acordo com uma visão moder- 

nizadora e racional presente nos planos governamentais desde a década 

de 706; a outra, diz respeito à importância relativa da "pequena expl2_ 

raçãoº, ou seja, o trabalho na lavoura de t-o o o s; tal como os técnicos 

de agências de intervenção e assistência intitulam a pequena produção 

de base familiar_ê considerado inseguro e impreciso, em contraste com 

a precisão matemática com que as máquinas executam, em diferentes fa 

ses do ciclo agrícola, as atividades mais distintas. 

Parece haver um c9nsenso entre técnicos e planejadores das exp~ 
6 \71.a'ê Wágner, Alfredo e Mourão, Lais - "Questões Agrárias no Maranhão Contemporâneo", 
irt Pésq'ui,sa Antli'opológica, n<?s 9 e 10, Brasília, 1976. 
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riências de colonização no que tange ao papel revolucionário conferido 

às máquinas na produção agrícola do ,ul do Maranhão. Os tratores e co 

lheitadeiras são tidos como realizando um trabalho conside,rado mais 

seguro e preciso, enquanto os trabalhadores e seus problemas são consi 

derados como meros apêndices a este tipo de modernização. 

A superioridade da produção mecanizada sobre a agr.iaultura de to 

ao não é jamais relativizada, mesmo quando as estatísticas disponíveis 

demonstram que o papel da produção da região em questão é "secundário" 

(79 lugar) e não determinante do crescimento da produção de arroz ma 

ranhense na filtima safra (81/82). (Vide tabela abaixo) 

r 
MICRORREGIÃO ÃREA (h a ) PRODUÇÃO ( t.) 

OBTIDA 
Kg/hs 

. PRODUTIVIDADE PLANTADA COLHIDA ESPERADA 

Pindâre 186 390 245 876 1.319 

Itapecuru 182 254 

Imperatriz 120 500 

Me a rim 109 512 

Alto Mear. Graj. 102 400 

Médio Mearim 83 079 

Chap. do Sul Ma. 80 430 

Baix.Ociden Ma. 65 632 

Alto Itapecuru 65 000 

Baixo Parnaíba 41 928 

Pastos Bons 38 750 

Alto Munim 34 820 

Guru pi 32 300 

2_7 46_0 Baixo Balsas 

Baixo Orient. Ma. 4 907 

São Luís 3 448 

U.F. 

186 390 

182 254 

120 500 

108 872 

100 900 

83 079 

80 430 

65 481 

65 000 

32 013 

38 750 

34 820 

32 900 

27 460 

4 907 

3 448 

242 626 

242 132 

264 000 

160 849 

144 168 

134 443 

98 893 

91 164 

78 000 

64 605 

47 112 

35 566 

41 150 

35 040 

4 788 

3 908 

253 054 1.388 

216 684 l. 798 

158 802 1. 450 

119 590 1.167 

133 777 1.610 

106 615 1. 325 - 
63 103 961 

73 884 l.136 

44 874 1.070 

42 162 . 1.165 

34 397 980 

41 150 1.273 

28 529 1.038 

6 113 1.245 

3 908 1.333 

l 178 810 1 167 204 1 658 544 1 576 518 

OBS,t Dados fornecidos pela SAGRIMA - Balsas, 1982. 
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Ressalte-se ainda que o emprego de máquinas exige uma determinada 

extensão plantada, isto ê, aproximadamente 600 ha, porquanto urna dimen 

são inferior seria considerada 11antieconômica", e o proprietário da má 

quina teria que alugá-la a fim de não mantê-la ociosa. Tal "capacidade 

ociosa •• determinaria o tamanho da exploração, exigindo propriedades a 

cima de 500 ha, ou um sistema de aluguel de máquinas bastante eficien 

te, capaz de suprir demandas diversas num mesmo per!odo do ciclo agri- 

cola. 

As propriedades acima de cinco módulos são, deste modo, fortaleci 

das ou estimúladas, e com isto transcende-se à capacidade dos grupos • 

de base familiar, estimulando-se o emprego do trabalho assalariado. De 

fato, como se verá, a experiência de colonização do Sul Maranhense faz 

surgir urna camada de trabalhadores assalariados, empregados nas mais 

diversas tarefas permanentes ou temporárias. 

Um resultado parcial da leitura destas diversas versões sugere 

que os empréstimos bancários estariam voltados para a "grande explora 

ção", enquanto que os grupos apoiados na unidade de trabalho familiar, 

característicos da "pequena exploração", tendem a ser destimulados. 

r· o trabalho de campo 

A necessidade da realização de um trabalho de campo que servisse 

de base à redação deste trabalho surge, portanto, no bojo das citadas 

versoes e diante de uma primeira crítica aos dados secundários dispo - 

níveis. O trabalho de campo é fruto, ainda, da necessidade de levantar 

informações primárias, que esclarecessem alguns aspectos do processo' 

de colonização da referida região. 

Realizado no período que transcorre entre 20.11.82 e 05.12.82, o 

trabalho de campo teve por objetivo precípuo, servir de base ao·apro - 

fundamento de algumas reflexões já iniciadas em trabalhos anteriores7, 

7 .AN"DRADE, Maristela de Paula - Os gaúchos descobrem o Brasil: os pequenos produto 
res agri.aolas do sertão maranhense frente à implantação de projetos o.gropecuários 
- tese de mestrado apresentada ã FFLCH-Universidade de são Paulo, 1981. 
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assim como perseguir o esclarecimento de questões colocadas por dife - 

rentes interpretações do processo de implantação da agricultura em ba 

ses empresariais nas regiões Chapadas do SuZ Maranhense ·e Baixo BaZsaa. 
#,~~ 

o material que serve de base à redação deste trabalho constitui - 

se assim, de informações colhidas diretamente junto a produtores agri 

c~las; a funcionários da rede bancária oficial: a técnicos de institui 

ções de extensão e assistência rural e de empresas particulares de pl~ 

nejamento e assistência técnica; a funcionarias de revendedoras de adu 

bos, fertilizantes, máqu~nas e implementas agrícolas; e a políticos I 

na cidade de ···Balsas. 

Tais infor~ações foram obtidas através de entrevistas (gravadas ' 

ou não), assim como de conversas informais com os vários agentes envol 

vidos na experiência. Recorremos, ainda, à observação direta por oca - 

sião das visitas às denominadas fazendas, oportunidades em que pudemos 

percorrer as lavouras mecanizadas e atentar para o emprego dos maquin! 

rios. 



15 • 

A OCUPAÇÃO DO SUL MARANHENSE POR PRODUTORES AGRÍCOLAS DO SUL DO PAIS 

A ocupaçao das terras do Sul Maranhense, uma área de pecuária tr~. 

dicional, por várias categorias de produtores agrícolas oriundos do 

Sul do país, a partir de 1974, embora seja denominada usualmente de 

colonização, assume características peculiares. Não se trata, exatamen 

te, de uma experiência de oolonização dirigida, nem de aolonização eB 

pontânea, ou de colonização particular. 

Tais produtores agrícolas, os denominados gaúeh~s, procedentes de 

Minas Gerais, são Paulo, Santa Catarina, Paraná, e sobretudo do Rio 

Grande do Sul, não se transferem de seus estados de origem estimulados 

por nenhum programa de colonização oficial, tal como ocorre em outras 

áreas, onde a COLONE, a COMARCO e o INCRA desenvolvem ou desenvolveram 

seus programas. 

o deslocamento destes produtores agrícolas não se assemelha, taro- 

bérn, ao processo espontâneo de ocupação de terras devolutas, tal como 

ocorre na Pré-Arnazonia Maranhense. Enquanto nesta região pequenos pro 

dutores diretos, egressos do Nordeste e do próprio Maranhão, se defron 

tam com terras antes ocupadas unicamente por nações indÍ'genas1, os cha 

rnados gaúchos se instalam em áreas onde um campesinato encontra-se en 

raizado há mais de dois séculos2• Ou seja, os denominados gaúahos não 

se defrontam com áreas II livres 11, e sim com terras efetivamente , , ocup! 

2 

1 Para melhor esclarecimento da questão da ocupação da Prê-Amazonia Maranhense ver: 
Andrade, Manoel Correia de - Paisagens e Probl,emas d.o Brasil3 São Paulo, Ed. Brasi 
liense, 1973;/Alfredo Wagner "Rumo ao Parâ: alternativa ã expropriação do campeai= 
nato no Maranhão11, Rio de Janeiro, mí.meo , 1978 - /Velho, Otávio Guilhenne - Pren - 
tes de Expansão e estrutura agrária, Rio de Janeiro, Zaha.r Ed, 1972;/Santos, Muri 
lo - Bandeiras Verdes, in Transformações econômicas e sociais no campo maranhense, 
vol 4, São Luís, CPT, 1981. 

Sobre a ocupação do Sul do Maranhão, ver: Carvalho, Carlota - O Sertão, RJ, Ed. de 
Obras Científicas ltterârias, 1946 / Paula Ribeiro, Francisco de - "Ro te i ro de via 
gem que fez o capitão Francisco de Paula Ribeiro às fronteiras da capitania do Ma= 
ranhão e de Goias no ano de 1815, em serviço de S .M. Fidelíssima", In Revista de 
História e Geografia~ São Luis, 1848; /"Descri:eç.ão do Território de Pastos Bons nos 
Sertões do Maranhão", ln Revista de Hist. e Geo , São Luis, 1848. 
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das 3• 

Não se constata, ainda, neste caso, traços de uma experiência 

ao ionização pari ti au "lar, mui to embora .se haja menções nos ·;depoimentos 

de 
.. a 

presença de uma empresa deste tipo no iníc.io do processo de ocupação ' 

da região pelos denominados gaúahos. 

Procuraremos, portanto, antes de mais nada, explicitar em que mol 

des ocorre a referida experiência de colonização, descrevendo o deslo 

camento dos produtores agrícolas até o Maranhão, assim como as primei- 

ras transações de compra ·e venda de terras e o assentamento nas 

adquiridas. ··· 

.• 
are as 

r: 
Grilagem nos-Gerais de Balsas4 

Os primeiros produtores agrícolas do Sul do.pàls a se instalarem 

na região, chegam ao Maranhão por intermédio de uma empresa particular 

de colonização, referida na maioria dos depoimentos como sendo de Goi- 

ás. Tal empresa teria "vendido" terras em Mato Grosso a cerca de vinte 

produtores do município de Não Me Toques, Rio Grande do Sul. A situa - 

ção legal destas terras, porém, era irregular e por isso, já que os 

compradores haviam antecipado certa quantia, a empresa lhes oferecera 

terras no Maranhão. Eis como um dos entrevistados, grande arrendatário 

no local de origem, relata o episódio: 

3 Karl Marx caracteriza as "verdadeiras colonias", como "terras virgens, colonizadas 
por imigrantes livres", afirmando ainda que "uma colônia livre se caracteriza por 
serem comuns grandes extensões de seus territôrios, podendo cada colonizador trans 
formar um pedaço de terra em sua propriedade privada e meio individual de produçãõ, 
sem impedir o que vem depois de fazer a mesma coisa"~ Acrescenta ainda: "a terra, 
para ser um elemento de colonização, não tem apenas de ser inculta; tem desertam 
b êm propriedade pública, passível de ser convertida em propriedade privada". (Marx-; 
K. - "Teoria moderna. da colonização", í.n O Capital, livro 1, vol. 2, Rio de Janeiro, 
Ed. Civilização, 1968, pp 883 e 887). A experiência de ocupação das terras do, Sul 
do Maranhão pelos chamados gaúchos não poderia, deste ponto de vista, ser caracte 
rizada como um processo de colonização, jã que este conceito envolveria a ocupação 
de terras "livres" incultas e públicas. 

Entende-se usualmente por Gerais de Balsas a região que recobre a parte Sul dos mu 
nicípios de Balsas e Rí achao , E uma. ãrea de grandes extensões de chapadas e ap ro = 
priada tradicionalmente para a atividade criatória. 
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" ( •.• ) Veio um cara de Goi5nia vendendo terras em Mineiros, 
então vinte e um agricuZtores de Não Me Toques compraram ter 
rasem Mineiros e todo mundo deu entrada nas terras. Quando 
fomos ver, era tudo terra de segundo andar •• ~, aem escritura 
( ••• ) era divisa do Mato Grosso aom Goiás ( ••• ) At, não deu 
certo, deu zebra. At, então, ele disse: se vooês querem ir 

para o Maranhão, nós. temos terra Zá, não pepde a entrada,nóe 
temos terra também no Maranhão, terras do estado. Da{, eZee 
tinham feito contato com o governo no estado, em BaZsae ti 
nha muita terra parada, 400 mil heata~ea •.• então o governo 
estava interessado em botar aqueZaa terras prá produzir, en 
tão eles aomeçdram a lotear aqueZas terras". (G.N.) 

Um profis.sional liberal do iul do país, que pas~a a investir na 

agricultura em Balsas, discorre sobre o mesmo tema, chamando a atenção 

para o processo de grilagem presente nesta primeira fase de 

das terras da região: 

ocupação 

(' 

"Foi deaorrincia de uma empresa que entrou em aontato com o 
governo do estado para fazer uma distribuição dessas áreas 
devoZutas do munic{pio de Balsas prá região conhecida aomo 
Gerais de Balsas. Mas, houve atrás disso alguma grilagem ••• 
foi an t e x-i o» à dis criminat ori a. A di.e oriminatória foi julga 
da agora e ainda não foi feita a demarcação. Então,essa aom 
panhia começou a vender tttulos, quando na reaZidade só Eode 
ria encaminhar t{tulos, mas eZes venderam ( •.• ) Então, vie - 
ram várias pessoas prá cá com a intenção de tomar conta de! 
sas áreas, mas sem ter conhecimento que essas terras perten 
ciam ao governo e deveriam se dirigir diretamente ao estado 
prá fazer a comp r a "; (G.N.) 

E?tes primeiros gaúchos instalam-se nos Gerais, onde passam a cul 

tivar a terra, após obterem carta de anuência do estado para fins de 

fianciamento junto à rede bancária oficial. Permanecem nesta região du 

rante aproximadamente dois anos, de onde se deslocam, segundo eles, da 

das as dificuldades de escoamentos da produção. A partir de então, pa~ 

sam a adquirir áreas próximas à sede da cidade, como relata o mesmo 

ex-grande arrendatário no Sul do país, anteriormente referido: 

( ••• ) "E nós ficamos lá nós Gerais de Balsas um ano sem p'la!!.. 
tar, foi em 74, em dezembro ... trabalhemos Zá quase um ano 
e meio e pode-se dizer duas aolheitas, e quando eu vi que o 
estado não i~ fazer nada, até hoje não fez, então eu vim prá 
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aá. A metade do que a gente colhia pagava em frete, então eu 

vi que não ia aguentar. Enquanto isso eu já conhecia melhor 

Balsas, comecei a comprar terras . " aqu1, ..• ( G. N.) 

Em 1979, o estado promove na região uma ação discriminatória, na 

qual estes produtores agrícolas habilitam-se legalmente como possei.ros, 

já que, após o abandono da área para fins de agricultura, haviam esta 

belecido ali a atividade pecuária. 

Apesar de julgada a ação discriminatória, em 1980, os chamados 

gaúchos não conseguem obter o título das terras, recorrendo, então ao 

auxílio sempre mais rápido e eficaz de grileiros, conforme as palavras 
/ 

de um dos entrevistados: 

r> "Ficamos esperando peZo governo anos e anos, mas nunca sala. 

At; entrou uns grileiro e conseguimos a esc»itura. O seu Ca 

na Verde comprou um direito_l~ e podia tirar a quantia de 

terra que quisesse. Al, vendeu prá nEs. Mas, tivemos que pa 

gai• de novo". (G.N.)5• 

Pode-se constatar, portanto, neste primeiro momento de ocupação 

das terras de Balsas, um processo de grilagem que se desdobra em duas 

5 Durante os diversos períodos de trabalho de campo na região, pudemos coletar inume 
ros dados sobre as ações deste grileiro. A imprensa, igualmente, registrou episÕ 
dios envolvendo sua figura. No inventário sobre os conflitos de terra no Maranhão"'; 
em 1980, realizado por Alfredo Wagner B. de Almeida encontramos o registro do se 
guinte episÕdio: 

"GRILAGEM NOS GERAIS DE BALSAS" - "O clima de tensão social se torna alarmante 
no interior do município de Balsas, com a presença do jagunço grileiro "Cana Verde", 
que tem o apoio financeiro do empresário Joaquim Coelho e Silva e do deputado Absa 
lão Coelho, que vem abusando da função que ocupa de parlamentar, fazendo grilagem 
de terras nos Gerais de Balsas. O grileiro Jose Coelho Ribeiro, vulgo "Cana Verde", e um testa de ferro, que vem ameaçando a todos os moradores daquele município, in 
clusive jã enviou jagunços para os Gerais de Balsas, onde praticam toda sorte de 
perversidades, usando atê de incêndios, deixando várias famílias desabrigadas, ao 
relento, ferindo um dos principais direitos humanos,o direito à moradia. E o pista 
leira Cana Verde disse que tem ordens para desapropriar todos os moradores num prã 
zo de 30 dias. Alguns dos lavradores que tentaram reivindicar sues direitos lesa:: 
dos, jã foram punidos com prisão, pois o pistoleiro conta com o total apoio do de 
putado Absalão". 

As terras em que moram cerca de 300 famílias, são terras nacionais, (devolu - 
tas). Agora, diante de uma inédita supervalorização estão surgindo donos fantásti 
cos, com documentos forjados, com a colaboração de políticos. 

Diante do exposto, solicitamos respeitosamente a intervenção do nobre Ministro 
da Justi~ai Exmo. Sr. Ibrahim Abi Ackel, a fim de apurar tal situação e punir os 
responsáveis; pois dezenas de famílias já se encontram em estado desesperador( ••• ) 

Em nánle dos demais lavradores e do meu próprio, assumo inteira responsabilida 
de. Geràta Ainorim Cardoso (lavrador) (sic). '1(Carta enviada por um lavrador de Bal 
s as à redação do Jornal Pequeno}!", 



••• 

r> 

r: 

19 • 

etapas: a primeira, passando pela intermediação de uma empresa partic~ 

lar que "vende" terras públicas; a segunda, onde aparece a figura de 

gri Zeiros. 

Neste caso,a situação de g~ilagem nas duas etapas, implica em um a 

possarnento ilegal de terras devolutas, sendo que na segunda fase o 

grileiro compra urna posse e forja um titulo que lhe permite açambarcar 

enormes extensões de terra6• 

Episódios envolvendo posseiros dos Gerais de Balsas7 deixam perc~ 

ber que os legítimos ocupantes destas terras não obtiveram do Estado 

o mesmo tratamento que o conferido aos chamados gaÚahos, os quais pud~ 

ram conseguir cartas de anuência, habilitaram-se enquanto posseiros e, 

finalmente, embora por caminhos ilegais, conseguiram o título das ter- 

ras. 

Não se destacam também, nestes episódios, grandes movimentações • 

de trabalhadores rurais exigindo o cumprimento das disposições do Est~ 

tuto da Terra neste primeiro-momento, o que poderia dispo-los em situ~ 

ção de II igualdade", em relação aos denominados gaÚchoe. Por outro lado, 

entretanto, registra-se uma movimentação sindical importante nos Últi 

mos anos, o que levou o "poder oligárquico11, constantemente apeado na 

direção do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a sofrer uma derrota ' 

para um movimento sindical renovado pelo menos em dois municípios: Ria 

chão e são Raimundo das Mangabeiras. 

6 Tal modalidade de grilagem é descrita por Wagner nos seguintes termos: "As terras 
comunais constituem uma antiga instituição que se fundamentou historicamente ao la 
do dos domínios do Estado e das propriedades da Igreja. As chapadas do SuZ do Maiã 
nhã.o, e os campos da Baixada Maranhense mantem-se ainda hoje como áreas de pasta= 
gens aomunais, assim como as terras de santo (ltamatatiua, São Bento) constituem ã 
reas comunais para o cultivo. ( ••• ) Ha dificuldades em reconstituir as cadeias do= 
minais e nestes casos são frequentes as ações dos gr>iZeiPOS que falsificam títulos 
e registros em cartório. Trata-se de uma grilagem cartorial." (Ibid.) 

No referido inventário realizado por Almeida (ibid.) encontra-se a seguinte not! - 
eia: 

11POL'fCIA PERSEGUE POSSEIROS":"Dom Rino CarlesÍ, bispo prelado de Balsas, denun 
eia que no dia 28 de maio, na localidade Lagoinha, situada na cabeceira do rio BaT 
sinha, o grileiro Pedro Pereira Martins, em companhia do capitão Severo, com mais 
dos soldados, prenderam Danúbio dos Santos, de 47 anos, pai de 12 filhos, agrimen~ 
sor, que estava fazendo um serviço de demarcação de terra a pedido de 29 possei - 
ros tlàquele 1oea1, os quais viriam a São Luís pedir carta de anuência, na Coterma. 
Es t a pfi_são, considerada injusta pelos representantes da Igreja no mun í.c'[p i.o de 
Balsàs,_ bem iomd pelos làVradores, não teve o conhecimento do promotor, sendo taxa 
da de abau'rdá por toda a população daquele mun icÍpio". 

7 
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Apesar da ocorrência de griiagem e mesmo de atos de violência , 
constata-se, ainda, de parte dos chamados gaúahoe, a existência de uma 

representação da região e dos trabalhadores rurais como·pªclficos e 

não violentos, conforme as palavras de um dos entrevistados: 

"Fiquei satisfeito aom a região. t uma região paclfiaa .de 
mais, uma região onde não existe banditismo, não existe ari 
me, nada disso. O povo nativo daqui, o povo naturai da terra, 
é um povo muito paaato". (G.N.) 

Ocorre que os chamados gaúahos não sustentam sua atividade econô- 

mica na apropriação da rénda da terra, promovendo, ao contrário, a in - ~· 
tradução do assalariamento e o "fim dos agregados11, assim corno das mo 

r: dalidades de pagamento de renda até então vigente na área. E, como os 

gaÚahoa não se envolvem diretamente em atos de grilagem, preferindo,!~ 

clusive, adquirir terras já tituladas, os poucos movimentos de resis - 

tência pela posse da terra não são a eles dirigidos. 

A transformação operada pela instalação dos chamados gaúahos na 

região é, portanto, cercada da aura do pacifismo, do progresso lento e 

da implantação de instituições que levam em conta o "trabalhador li- 

vre11• 

Os pioneiros 

Os primeiros produtores agrícolas do Sul do pais a se instalarem 

em Balsas recebem dos demais gaúa~os a denominação de pioneiros, cate 

goria que envolve os que "chegaram primeiro", sem obedecer, porém, ne 

cessariarnente, a critérios cronológicos. Distinções são feitas, em ter 

mos das representações envolvendo a figura dos pioneiros, entre os que 

antecedem os demais e usutruem de prestígio pelo fato de terem experi 

ência na agricultura, e aqueles que, mesmo tendo _?hegado antes,não são 

agricultores e se envolvem em atos ilegais de compra e venda de terras. 

Estes Últimos, em alguns depoimentos, são denominados quase pioneiros, 

muito embora aleguem ter chegado a Balsas antes de 1974, e não usufru- 

arn do prestígio que a categoria confere. Os depoimentos que se seguem, 
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permitem perceber as diversas distinções feitas: 

"Acontece que os pioneiros aqui, quem tava aqui, foi o eeu 
P". (G.N.). 

"O seu P. trabalhou muito com lavoura, viu ' ? Doe primeiros 
era o que mais e:x:periênaia tinha" .•• (G.N.}. 

"Olha, vai completar agora quatro anos que viemos para 
gora em Março e fomos dos primeiros ( ..• } antes de n6e 

.,. 
aa a 
teve 

gente que veio prá cá, viu, não sei •.. entre eles a gente Cf 

nhece alguns que eram da mesma cidade e já havia uma pequena 
porcentagem de pessoas que a gente conhecia assim não com as 
melhores infor~ações, viu? Entre os_primeiros, esses que a 
gente considera quase dos pioneiros ••. o A. inclusive que se 
di~ gaúcho, ele passou por médico, mas hoje já ninguém mais 
fala em A ••• tt (G. N.) 

r 
O pioneiro é descrito, ·ainda, como aquele que, sendo de confiança, 

e tendo armazenado conhecimento e experiência, convida os demais a vi 

rem com ele, após "ter encontrado um Luç ar? , Em geral, já viajou por 

outras regiões (Mato Grosso, Goiás, Pará) e descreve um itinerário di- 

ferente dos demais, que saem diretamente do Rio Grande do Sul para Bal 

sas. 

"A{ ele (P.) indo pro sul contava muita vantagem e tal ( .•. ) 

e al, com o incentivo do P. e mais atguns que vieram prá cá, 
e acharam grande vantagem, uma grande oportunidade, né, 
viemos ... n (G.N.) 

.,. 
nos 

Além do conhecimento, os pioneiros detém recursos econômicos que lhes 

permitem trazer assalariados sob regime de contrato temporário. Estes, 

por sua vez, passam a estimular a transferência de outras famílias: 

" •.. Ent;o vieram tris cunhados trabalhar de empregado. Vie 
ram trabalhar pro seu P. de empregado. A{, trabalharam uns 
dois anos aqui e foram passear lá no sul, e a gente conver - 
sanda diz ele que aqui talvez tenha futuro ainda né, possa 
aomprar terra barata" ••. (G.N.) 

Em termos de representação e ideologia, a figura do pioneiro aju~ 

ta-se a uma exaltação de suas qualidades. enquanto portador de uma cul 

tura mais "avançada". O pioneiro carrega consigo as possibilidades de 

desenvolvimento e progresso tecnológico para as regiões consideradas 1 

"atrasadas II e 11 inóspitas" que ocupa: 
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,, Porque uma região inóspita como oe Gerais eeria ootoni- 

zada de uma forma racional, dom uma lavoura, com uma teanolo 

~ia igual às nossas do Rio Grande do Sul, que se equipara às 

melhores do mundo. Esta tecnologia é automatioàmente trans - 

portada para os Geraie ( ... ) que seria um ressurgimento p~ 
7 .- ,, ( ) ra aqueva reg~ao ... G.N. 

t reavivada, ainda, no novo contexto de ocupação, a memória de 

sua ascendência européia e, neste sentido, o "desbravamento" do Mara - 

nhão é vivido como uma nova etapa do antigo "desbravamentoº do Rio 

Grande do Sul pelos europeus. 

"o th a dona, a con t e oe que aquele povo que veio da Europa há 
muito tempo, se estabeleceu no Sul, parece 'que tem no eangue 

aquele negócio de desbrav~r, não é? t ... o Rio Grande do 
SuZ ficou assim espaço limitado de área, principalmente para 

quem mexe com agricultura, a{ o povo começou a eair prá San 
ta Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul. Com pouco espaço de 
tempo lá também fioou uma área limitada" , .. (G.N.) 

A colonização holandesa do Rio Grande so Sul é invocada em diver- 

sos depoimentos, ao traçarem um paralelo com a ocupação do Sul do Mar~ 

nhão. Deste modo, a valorização de "terras improdutivas", a introdução 

de uma tecnologia desconhecida dos "nativos", como no caso dos holande 

ses em relação ao Rio Grande do Sul, é devida, no Maranhão, aos "des - 

bravadores gaúchos 11• 

" ... Eu já tive oportunidade, lá no Rio Grande, onde eu mor~ 
va, na ci dade de Campo Real, em Não Me Toques, Ca ra z i.nh o , º!! 
de houve migração holandesa, onde os hoZandeses são radica - 

dos em nossa região no Rio Grande do Sul. Então, de início, 

aquelas terras que hoje são as terras mais caras do Brasit, 

não tinham valor. nenhum·. Eram terras, prá nós, improdutivas. 

Com a vinda desses holandeses, com a tecnologia aplicada por 

eles, esses campos nativos que para nós tinham um valor mui 
t_o._ re Z.ati1.Jo J 012meçaram a ser oampos de soja, trigo, e mesmo 
pastagens já num estilo mais sofisticado ..• então esses h~ 
landeses compraram muitas áreas de terra( ... ) Hoje a.gente' 

reconhece o trabalho deZes e valoriza, e temos muito orgulho 

quando se diz que nossa comunidade iá é composta também por 
imigPantes holandeses ... então é a mesma coisa, o mesmo pro 

oesso que está acontecendo em Balsas ... 11 (G.N.) 
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Estes produtores agrícolas percebem-se a si mesmos como elementos 

portadores de inovações e de conhecimentos tidos como avançados, apoi! 

dos em uma tradição de colonização., que afasta qualquer cliivida ou : ãrr 

certeza quanto ao "progresso" que marca suas iniciativas. Vêem-se como 

produtores agrícolas "modernos", percebendo implicitamente os "mar a- 

nhenses", como desconhecedores das inovações tecnológicas e, portanto, 

fadados a uma posição nitidamente inferior face a eles. A exaltação da 

ascendência européia reforça esta ideologia colonizadora, que os colo- 

ca numa posição assimétri'ca face aos "nativos" e numa postura etnocên 

trica8, ao válorizar e ver todo o mundo da produção ~grícola tão some~ 

te de sua ótica.e daquela de seus conhecimentos e técnicas, menospre - 

zando inteiramente a agricultura até então desenvolvida na região, as 

sim como as formas de ocupação e uso da te~ra n~ vigentes~ Tal ideo 

logia, aliás, é partilhada pelos técnicos de diversas agências de in- 

tervenção. (Vide Introdução) 

8 Leia~s~ í.€vi--Strauss, Chude - "O Etnocentrismo" In Raça e História. Lisboa, Edito 
rial Pré&ertça; 1975 pp. 19-28. 
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OS GAOCHOS: DIFERENCIAÇÃO SOCIAL 

Existem atualmente, na região, aproximadamente 300 famílias de 

produtores agrícolas do Sul do pais que, embora sejam.oriundos, em sua 

grande maioria, do Planalto Médio do Rio Grande do Sul (dos municípios 

de Passo Fundo, Carazinho, Não Me Toques, Tapera, Chapada, Palmeira 

r: 

das Missões, Erechim, Planalto entre outros), não constituem um grupo 

social homogênio. 

Estes chamados gaúo~os podem ser agrupados, no entanto, à título 

de uma classificação primeira, de acordo com a situação anterior e os 

recursos trazidos do local de origem, e conforme os recursos obtidos a 

través do Estado. 

No que diz respeito aos recursos conseguidos através de financia 

mento bancário, há que se destacar duas fases: a anterior e a que se 

sucede à restrição do crédito, a partir de 1980. Deste modo, para esta 

classificação inicial, tentaremos cruzar estes dois fatores: o que se 

refere à situação anterior em termos de recursos, e o que diz respeito 

à época de chegada à região. 

Entre os que chegam antes de 1980, época em que a rede bancária o 

ficial repassava recursos cb PRO'l'ERRA, cestacam-se aqueles que já trazem recur 

r--- sos do local de origem. Alguns deles, pertencentes ao grupo dos denomi 

nadas pioneiPoB, eram grandes arrendatários, proprietários de grandes 

áreas no iul do país (mais de 100 ha) ou integrantes de outros grupos 

sociais não ligados à terra (negociantes de automóveis, de bebidas). 

Outros, chegam ao Maranhão antes de 1980, porém com menores recur 

sos trazidos dos locais de origem. Apesar disso, favorecidos pelas fa 

cilidades do crédito bancário, conseguem equipar-se e consolidar-seco 

mo médios ê àté grandes produtores no Maranhão. 

Entre estes .últimos, encontram-se proprietários de áreas ~enores 

(entre lô e 20 ha), assalariados rurais, e também profissionais libe 

rais (prôfessores, advogados) nos locais de origem. 

Àijliel~s qlie chegam após a restrição do crédito bancário constitu 

em~s~~ priheipal~ente, de assalariados rurais, de proprietários de p~ 
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quenas áreas, ou ainda de técnicos de nível médio (técnicos agrícolas) 

nos locais de origem. 

Embora reconhecendo a rigidez e precariedade de uma. çlassificação 

deste tipo, já apontada e discutida por diversos autores 1 procuraremos 

separar os chamados gaúchos, à título de uma categorização primeira,em 

distintos grupos. 

Compondo o grupo daqueles que se poderia denominar de "abas t.ados " 

estariam os que chegam antes de 1980, trazendo maior volume de recur - 

sos (recursos financeiros, equipamentos agrícolas, assalariados) dos 

locais de origem. São eles os atuais proprietários de usinas de benefi 

ciamente de arroz, de unidades de tratamento de sementes, de revendado 

ras de equipamentos agrícolas, de usinas de extração de calcáreo. 

As propriedades dos que constituem a categoria dos "abastados 11, V!!; 

riam no Maranhão, entre 5 a 20 milha, sendo que alguns não se desfize 

ram de todas as áreas do sul do país. 

Os integrantes deste grupo empregam mão de obra assalariada em 

suas fazendas e combinam a atividade agropecuária a outros empreendi - 

mentes, como os acima descritos. 

Outra categoria seria a constituída por aqueles que se valeram 

mais das possibilidades do crédito, que dos recursos trazidos do local 
r: 

de origem. A partir da venda de suas pequenas propriedades, 'ou de ou 

tros bens, no ,ul do país, transferiram-se para o Maranhão, onde adqui 

riram áreas maiores, a baixo preço, e passaram a investir na agricult~ 

ra com recursos obtidos em órgãos governamentais. 

Os integrantes deste grupo combinam o assalariamento de terceiros 

com a utilização da mão de obra familiar e, em geral, residem nas pró 

prias faze~das. Êntre eles, muitos acham-se em condições de se tornar 

independentes db financiamehto bancário a curto prazo. 

Outrã eàtégdrià seria, ainda, aquela constituída pelos que se 

1 Vide Al aví , Hamza - "Revolução no campo", In Problemas e Perepectrivas do eoei al-ie-« 
mo, RJt Zi:thar,Ed.pp 299-351; / Palmeira, Moacir - "Diferenciaçao Social e Participa 
ção Política do Campesinato: primeiras questÕes11,RJ, Museu Nacional, mimeo, 1977 • 
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transferem para o Maranhão no limite entre a concessão e a restrição ' 

do crédito. Estes, possuem lavouras em estabelecimento, em áreas mais 

restritas (200 a 500 ha) e enfrentam maiores dí.f í.cu Ldadaa r dívidas ban 

cárias, sem possibilidades de se tornarem independentes a curto prazo, 

menos equipamentos, menor volume de recursos próprios. E, como as pos- 

sibilidades de assalariar terceiros, no caso dos integrantes deste gr~ 

po, é menor, a auto exploração da força de trabalho familiar é também' 

mais intensa. 

E, finalmente, se te·ria uma camada que se poderia denominar de 

"aase Lar í.adoa gaúchos", composta tanto por aqueles sem terra, quanto ' 

pelos que, chegando após a restrição do crédito bancário, apesar de 

possuírem a terra, não conseguiram se estabelecer enquanto produtores' 

independentes. Este grupo constitui-se, portanto, dos chamados e aµto- 

denominados empregados,desempenhando nas fazendas funções de tratoris- 

tas, mecânicos, motoristas, capatazes e gerentes. 

Muitos destes denominados empregados deslocam-se para o Maranhão 

em companhia do patPão do Sul, em regime de contrato temporário.Outros, 

vêm através de recursos próprios e, no caso dos que cultivavam a terra 

no local de origem, passam por um processo de proletarização, sem con 

r: 
seguir se estabelecer como produtores independentes, passando, no Mara 

nhão, à condição de assalariados. 

Em um levantamento realizado por um dos funcionários de uma reven 

dedora de equipamentos agrícolas, por ocasião do 11Encontro da Migr~ 

ção112 verificou-se que: de 129 chefes de famílias entrevistados, 3o se 

autodefiniram como empregados. Este número leva a perceber o peso da 

categoria assalariado no conjunto dos chamados gaúahos e evidencia urna 

estratificação interna ao referido grupo social, que desautoriza as in 

terpretações que querem fazer valer tão só a homogeneidade dada pelo 

fato do local de origem comum. 

2 A Igrejá Católica de Balsas, em conjunto com a de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul 
realiz~ui êm 1981, um encontro entre os produtores agrícolas hoje residentes nes 
tê tliüniêípio; dcasiio em que um dos funcionários de uma revendedora de equipamen 
tbs = a Lavfb norte - realizou o referido levantamento através de questionários-; 
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INCORPORAÇÃO DAS CHAPADAS DO SUL MARANHENSE AO MERCADO NACIONAL DE 

TERRAS 

Após o assentamento temporário nos Gerais de Balsas, os chamados 

gaúchos passam a se valer do desnível de preço entre as terras do Sul 

do país e aquelas da região, para adquirir áreas mais próximas à sede 

daquele município. Neste período, o preço da terra, especialmente o 

das ahapadaa, era irrisório se comparado aos do Sul do país, permitin 

do que a venda de pequenas áreas nos locais de origem possibilitasse a 

compra de grándes extensões de terra em Balsas. Nas palavras de um dos 

denominados pioneiros: 

"As terras estavam- caras no su Z. Prá fi aar no e ui eu ia ªº!!!. 
prar terra muito pequena e eu não queria. Então, o Único jei 
to era sair( •.• ) Naquela época (l9?4, em Baisas) se aompra 
va terra a dezoito, vinte cruzeiros o hectare. Um maço de ai 
garros comprava um hectare de terra" ••• (G.N.) 

Ressalte-se que as áreas de chapada, como tivemos oportunidade de 

nos referir em outro trabalho1, vinham sendo destinadas pelos trabalha 

dores maranhenses, à caça, coleta e criação de animais. 

No contexto da pequena produção de base familiar, desta região , 

r- 
tais áreas de ohapada representam, tradicionalmente, recursos naturais 

de usufruto comunal, ganhando importância por estarem ligadas a estra- 

tégias de sobrevivência que não a agricultura. Tais áreas constituem' 

fonte de suprimento de recursos a serem utilizados no fabrico do Óleo 

e de outros alimentos, assim como de sabão, medicamentos, além de re - 

presentarem os principais locais de caça e criação de gado ou outros 

animais. 

No cbHt~xtb das grahdês propriedades da região, igualmente,as ah~ 

padas vêm ~êhcib, histdricàmênte, apropriadas para a pecuária extensiva, 

sem s6fH:irêini no ~ntâhto í qüa Lque r espécie de cercamente. Como em ou- 

2 

Cf. Andrade, Maristela de Paula - op.cit, 

Cf. Wagner, A. - op.cit. 
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do gado, constituem uma espécie de patrimônio coletivo, já que se apr~ 

sentam como condições indispensáveis à sobrevivência dos rebanhos. 

Se aos que se transferem do Sul, as ahapada8 se apr~sentam como 

o tipo de terreno ideal, já que, por suas características topográficas, 

se prestam à utilização da maquinaria, aos trabalhadores da região es 

tas mesmas áreas aparecem como que desprovidas de qualquer valor comer 

cial. Neste sentido, a incorporação das chapadas ao mercado nacional é 

representado por eles como a "descoberta do valor da terra". 

Critérios para escolha e modalidades de aquisição da terra pelos chama 

dos gaúchos 

Dois fatores parecem ter afetado a escolha do ~ul do Maranhão p~ 

los produtores agrícolas do Sul do país: ~s condições de topografia 

das chapadas, em oposição às áreas acidentadas do Sul do pais,assim co 

mo a constância das precipitações pluviometrícas. Um dos pioneiros, 

grande arrendatário no local de origem, e um proprietário de cerca de 

10 ha no Sul do país, assim se expressam sobre a questão: 

"Quando vim para Balsas vi aquelas terras boas. Tem muita 

r 
i 

terra boa, tem terra fraca também, tá certo, mas tem muitas 

terras boas, chove bem, o nordeste tem muita falta de atimen 

taçao, porque nao ia dar certo ?" (G.N.) 

"Lá na nossa região as terra são tudo precipitá.dá. Eu que 
ria ir prá qualquer lugar do Brasil que tivesse terra cha 

ta, terra plana" ... (G.N.) 

Alguns dos denominados p i one-i voe alegam, Lnc Lus Lve ,: terem proced! 

do a análise da composição qulmica dos solos, para constatar a sua 

qualidade, como relata um deles, atual proprietário de uma grande ser- 

raria na cidade e que não se dedica à agricultura: 
" Fiquei aqui dois anos e meio, só fazendo pesquisas. Dat, 
comecei fazer análise daqui e levar para o Rio Grande ... da{ 
eu levei os análises da terra aqui, contei a situação da 

terra para ele ... " (G.N.) 

Entre os critérios para escdlha das áreas em Balsas, .·os informan 

tes â~8Rtáffi~ àin6àt ãspeetos jurídicos, tais como: terras tituladas 

s'em b~\.it,3ãhtes, 'qUe n:âo ·éstivessem em processos de inventário nem em a 

tr'áã'o ê'ôm 6 õrgão àrtecador de impastos T\Jas palavras de um produtor 
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agrícola, que possuía 11 ha no Sul do país, mas que havia alugado a 

propriedade e estava trabalhando como assalariado no local de origem: 

". • . Eu sempre p r o cur aúa aomp r a» uma teri:ria que·, teria água em 
;z 

cima, e que fosse uma terra legalizada, né,. que não tivesse 
atrasado muitos anos pro Incra e que não tivesse inventário, 
ni? Eu quero comprar u~a terra que não me dá dor de cabeça 

h - . "( ) amnn a depois ••• G.N. 

Além de atentarem,principalmente, para as condições legais da ter 

ra, a existência de água parece ter pesado no momento da escolha de 

algumas áreas em detrimento de outras, como explica o produtor agrico- 

la citado acima: 

"Onde não e11a .enro Z.adq,, era uma chapada sem nada e a coisa 
mais tris·te é ,uma fazenda onde não tem nada, como tem alguns 
a{: sai o trator de manh~, no clarear do dia, prá chegar do 

ze horas em casa sem tomar água, né, meio dia de viagem prá 
ir- e voltar ... ( G. N. ) 

Hã, ainda, alusões ao futuro plantio da soja, que exigiria ahap~ 

das onde a presença de areia não fosse a constante, segundo explica o 

mesmo produtor agrícola, proprietário de cerca de 10 ha no local de o 

rigem; citado anteriormente: 

r: 

"··· Bom, existe a terra arenosa, n~o é, onde tem bastante! 
reia. Em geral, pPo arroz, é boa também não é? Agora, prá 
outras culturas, como aso~ o milho, já existe tipos de eo 
lo que se sobressai sobre esta parte baixa, que tem muita a 
reia. A chapada em geral, a chapada alta, é difta~Z. ter mui 
ta areia, mais é a parte baixa, perto de água, de brejo, que 
dá mais areia." (G.N.) 

A compra das áreas do Sul maranhense, ocorre, inicialmente, por 

vias indiretas, através de intermediários. Além da presença temporária 

de uma empresa particular, profissionais liberais, comerciantes e ou - 

tros agentes sociais, passaram a se interpor entre compradores e vende 

dores de terra. 

Tais intermediários puderam agir através do recebimento de "comis 

sões", em atos legais de compra e venda~ através de atos ilegais (gri 

lagem); através da pressão, de vários tipos, sobre os proprietários de 

terfâ: 
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A seguir, passamos a expor cada uma destas situações, a partir do 

depoimento das partes envolvidas. A questão das "comissões." é explica 

da por um dos chamados gaúahos - funcionário pÚblico no aocal de ori - 

gem - e também um dos denominados pioneiros: 

r: 

"Houve abusos, mas estas "aomiss5es" eram aceitas oomo nor 

mais. Eu mesmo vivi muito tempo de "comi ee àee ": »e ceb i a ZO % 

do comp r ado» e ZO % do vendedor" ••. 

Outro dos denominados gaúahoa, no entanto, é apontado como um dos 

intermediários que mais se envolveu em transações ilegais de compra e 

venda de ter;as. Segundo as palavras do mesmo funcionário público. 

"DA. andava pelo sertao vendo e ap1'eendendo esarituras, e to 

mava a terra aos sertanejos em troaa de um agrado" ••• 
- 

Fazendo~se passar por médico, ou por fiscal do governo, este 

cho (que os demais oriundos do R.G.S. insistem ser catarinense) se va 

lia desta condição para conhecer a região e a situação das proprieda 

des e, até mesmo, para apreender escrituras, segundo se pode depreen - 

der dos depoimentos. A este respeito, ele próprio relata: 

"Eu trouxe ?2 famlZias pr~ aqui,2 por meu intermidio. N5o es 

tão todos morando aqui, mas todos têm fazenda aqui. 
P - Quer dizer que o eenhor comprou terra para 72 famtliae 7 

R - ? 2 famÍ-Uas. 

r: P - Inclusive companhias ? 

R - Firmas também. Aq_u-i, q_ue 

mas do Rio G -,, rrn ;:/ o /'1 r, .C:11 1 

eu cedi prá eles são cinco fira 
~ ~··"'"~ ~~ ~~V e do Paraná, como tem a Veicu - 

los Carazinho, teve a Serrano, que é da Volks, tem a 

Ford, e tem outras do Mato Grosso. 

P - E essas terras, você comprou de quem? 

R - to seguinte: os próprios maranhenses ••. eles quando vi 

ramo dinheiro, ficaram tudo doido •.• prá nós Zá era po~ 

co, mas prá eles era muito, porque o nosso valor de ter 

ra lá no sul, l hectare de terra dava prá comprar uma f~ 

zen da aqui. ( ... ) Eu comprei 9 6 mil ha de terra e cedi ' 

tudo pro pessoal gaúcho, Eu só tirava meu trabalho e a 

viagem, né? 

g de se notar, ainda, analisando o depoimento acima, que nem to 

dos ôs qü~ ~ôm~ràram terras em Balsas, se transferiram para o Maranhão. 

Ai€m àissó~ êh~mà à atenção a compra da terra por empresas, o que, em 
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certo sentido, leva a relativizar o caráter estritamente familiar des 

te processo de ocupação das terras do iul do Maranhão. 

Além da apreensão de escrituras, de modo agressivo 9u não, outras 

formas de pressão foram acionadas contra os trabalhadores da região , 
com o objetivo de obter sua concordância nos negócios de terra. Eis co 

ma relata uma destas situações um proprietário de 3000 ha, da região: 

"Ele (o gaÚaho) Vf:_io insistindo., insistindo., prá mim aedexa 
um pedaço de terra por tudo, A{, eu prometi a ele, sim eu a~ 

do esse pedaainho prá vocês, que muitos já vieram falar aqui 

e eu não posso ·vender isso tudo ( .•• ) quando foi de noite , 

ah~gou sete, com agrimensor e tudo, Pois é, quem não sabe 

ler., é só prá ter preju{zo, nê? Me deram um papel esarivido, 

que eu botei no bolso, quando eu vi o Carlinhos, que sabe 

Zer, chegando, foram Zer. A{, foi que deram fé da treita de 

les. EPa prá invadir mii e quinhentos hectare de terra. At, 

eu não quis mais, Ai', e Le e ficaram e an q ado e , oon t ratri aâo , de 
ram parte na delegacia, querem que eu pague ainaoenta e ain 

ao milhão, de despesa de bo{a delea, de gaaolina, de agrime~ 

s o r-, de tu d o , • • " ( G. N , ; ) ( ) 

Os atos de grilagem observados em transações de compra e venda de 

terras, neste período, em Balsas, podem ser analisadas de dois pontos 

de vista: o do comprador e o do vendedor. Nos casos anteriormente cita 

(' 

dos, as transações ilegais partem dos que estão interessados na compra 

da terra. Ocorreram situações, no entanto, em que o comprador, no caso 

um produtor agrícola do ~ul, foi ludibriado pelos vendedores. 

A seguir, o relato do caso pelo envolvido, um dos chamados 
.. 

gau- 

eh o e proprietário ~ 11 ha que trabalhava como assalariado, no local de 

origem, já citado anteriormente. 
~P - O senhor comprou direto do priprietário? 

R - Não mas ai' foi entrado em contato com o proprietário , 
eZes tinham se combinado, eZe disse a mesma coisa, né, 

ele tinha terra na data S{tio Coco, município Loreto e 

eles mostraram aquela areazinha de terra que pertence ' 

ao município Sambaiba e da data Posse, e dizendo que 

era da data sítio Coco e epa municlpio de LoPeto. At 
saiu a escritura, né, por a data e_por munic{pio e e~ 

tão depois que eu tinha comprado. al uns par de mea. a{ 

os vizinhos que me orientaram, né, inté o escPivão, ele 
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me mandou uma cartinha que era prá eu ir Zá que eu esta 
va enrolado com as terras ... mas aomo? uma esaritura ' 
que saiu mapa e tudo, tudo registrado, tá no banao e t~ 
do, aomo é que tá enrolado? Al eu fui a~neuZtar ele e 
ele me ex2Ziaou a saaanagem deles, do outro eBarivão Zá 
de Loreto ( ... )ateu disse prá eles: vou botar na mãõe 
do advogado, voaês vão ser chamados, ato homem velho, 
que era o dono, ele diase: nóa se enganemos~ eu me en~a 
nei, diz ele, por aausa de meu cunhado e de minha. -mu 
lher. Elos me aperrearam, queriam requerer uma área de 
terra, gastaram muito, demarcaram a área, e que esta á 
rea já ti~ho sido requerida por outro .•. eles gastaram' 
muito ..• então nós queria vender esta área e esta 

.. 
are a 

r: 
não está diretamente no meu nome, porque eu, meus docu 
mentos foi estragado por goteira de chuva da casa( ••. ) 
e essa terra eu aomprei de um sobrinho m~u, no tempo 
que o dinheiro não valia nada, por um aavalo e uma vaaa, 
ni ?" (G.N.) 

O depoimento leva a perceber que estão em jogo duas lógicas a ori 

entar a percepção em relação à organização do espaço - a dos que habi 

tam a região há várias gerações e a dos que chegam do Sul do pa!s. 

O chamado gaúaho desconhece a geografia da região, assim como a 

divisão espaciàl própria da frente pastoril. A organização do espaço 

em datas - grandes extensões de terra sem limites precisos, caracterÍs· 

r-' ticas da instalação das fazendas de gado, desde a segunda metade do sé 

culo XVII, - lhe é desconhecida. 

Por outro lado, a compra destas antigas áreas passa a exigir limi 

tes geográficos precisos, fixos, imutáveis, o que conduz a uma redefi- 

nição da antiga lógica em relação à divisão do espaço, e aos requesi - 

tos jurídicos necessários a uma transação de compra e venda. Deste mo 

do, o trabalhador maranhense encontra-se na situação inédita de ter 

que lançar mão de um documento já corroído pelo tempo para vender uma 

área que ele havia "comprado" por um cava Lo ou por uma vaca .•. Oocume~ 

to este jamais necessárlo anteriormente, uma vez que tais datas não ti 

nham sofrido antes qualquer processo de retalhamento para fins de com 

pra e venâà~ 
Íqbêie qú~ cªmt?ra~ bastam num primeiro momento, mapas e escritu- 
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rasque garatam a legalid~de da transação, já que estes elementos (pa 

péis, documentos) são próprios do código que orienta transações comer 

ciais em seu local de origem. 

Por outro lado, o trabalhador da região busca safar-se, através 1 

da venda, de outra situação envolvendo divisão de terras, em que mem 

bros de sua família são mal sucedidos. o depoimento parece referir- se 

à ação discriminatória levada à cabo na região, e à tentativa infrutí 

fera de requerer uma área de terra junto ao Estado. Em fwição disto, , 

busca vender uma área de ·sua propriedade, cujos documentos não se en - 

contram mais "em seu poder. 

Outro aspecto importante do depoimento aponta para a presença de 

outros agentes sociais, tais como o escrivão e o intermediário na ven- 

da das terras. Estes, de posse do entendimento das duas lógicas, em re 

lação à percepção da organização espacial em questão, procuram 

partido da situação,provavelmente jogando com ambas as partes. 

Outras modalidades de aquisição da terra podem ser ainda observa- 

tirar 

das, como aquela mediada pelo trabalho assalariado. Neste caso, o pa- 

trão estabelece um contrato com os empregados que traz do Sul, a fim de 

que trabalhem para ele um certo período, sendo que apenas no final do 

mesmo possam ter acesso à terra. Faz parte do referido contrato, a doa 

ção de certa área de terra, já desmatada, após o período de trabalho ' 

combinado. 

Os que vêm nesta condição de assalariamento, portanto, não com 

pram terra para cultivo imediatamente após a chegada em Balsas, confor 

me o depoimento de um deles: 

"Vieram trabalhando de empregado pr~ a~, n5o i, e ~om eontra 

to aom patrão po~ três anos, né, e quando venaeu os três a 

nos eles reoeberam uma parcela de terra, né, pelo contrato, 

né, pelo patrão, e eles entraram aom essa terra que foi pro 

metida a eles e eles aompriram o contrato e eles conseguiram 

financiamento no banco e hoje estão muito bem" (G.N.) 

Embora não tenham acesso imediato à terra para agricultura, segll!l 

do se pÔde depreender dos depoimentos, estes assalariados passam a ad 

qlilrlr ~~rtefios na periferia da cidade, seja através de recursos pró - 
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prios, ou de aforamento junto à Prefeitura. Muitos deles, adquirem ou 

tros terrenos, além daquele onde fixam residência, com o objetivo de 

construir casas de aluguel. Nas palavras de alguns -deles: 
' ~ 

"··· Mas eZes estao aomo empregados, nê, agora a aasa aqui 

é deZes mesmos, requereram o terreno, reaeberam da Prefeitu 

ra, nê? ( ••• ) O meu genro comprou mais um terreno at. dois 

qgui e requereu um prá esposa. né ?" (G.N.) 

... Eu tava pensando em comprar uns Zotes e aonstruir mais 
,, 

r 

tarde, né, alugar, empregar o dinheiro, E aqui valoriza, Zá 
(no RGS) v al.ox-iz a , mas aqui valoriza mais Lugar tá aresaendo 

muito ligeiro. Quando eu vim morar aqui tinha duas casas,né, 

nessas três ruas aqui, e agora já tem umas ·porção de aasa 

A-Í, eu o omp r o uns l.ot:e por a{ e faço c aea" .•. (G.N.) 

~ de se notar ~inda, que outra modalidade de aquisição da terra ' 

foi a participação, ainda que de modo Lndãre t.o , da rede bancária ofici 

al, jã que parte do financiamento destinado à agricultura, segundo os 

informantes, foi sistematicamente desviada para aquele fim. Muitos de - 
poimentos apontam, inclusive, a participação dos próprios funcionários 

da rede bancária em negócios de compra e venda de terras, como relata 

um ex-funcionário público do Sul do país: 

r- 
i 

" .•• Do dinheiro do desmatamento sala a preço da terra e a 

propina do gerente. Sobrava pouca coisa para investir reaZ 

mente no plantio. ( ... ) Muitos dos que não entraram neste e_! 

quema de loteamentos entre os proprietários de terra e o ge 

rente do banco, foram perseguidos e nunca conseguiram finan 

ai ame n to". . . ( G. N. ) 

A participação da rede bancâria oficial em negócios de compra e 

venda de terras, ainda que indiretamente, também pode ser percebida a 

través da não exigência da documentação da área para fins de financia- 

mento. Segundo os depoimentos, no início da concessão de crédito agrí 
cola na região, não havia necessidade de apresentação do título da ter 

ra. Uma simples carta de anuência do proprietário àquele que encaminh~ 

va o pedida de financiamento, era suficiente para que as agências da 

rede .hancâz ã a oficial concedessem o crédito. Este procedimento I 

cértfüüente, favoreceu ~tos de má fé e de grilagem, conforme atestam 
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diversos depoimentos. Nas palavras de um dos informantes: 

". • • Viemos também achando que ia aon tinuar também fáai Z, nê , 
p o rq ue no tempo de l.e e o b an o o dava o d-inhe-i ro.: ia Zá hoje re 
zia a proposta e amanh;. Já scila aom o dinheir~; nê, maquin.i 
rio e tudo, eles não queriam nem saber a distância. se tinha 
Incra pago, nê, se era terra de inventário. Bastava que apri 
sentasse a carta de anuência e já cuidava ••• hoje em dia não 
é mais assim: se não é a terra toda Le ça l i z ada , já não fina!!_ 
aiam mais ... " (G.N.) 

"··· O cara tinha o terreno, nê, cindo seis anos atrás basta 
va eu chegar com uma carta de anuência de uma terra do vizi 
nho eu ganhava o finaaiamento na hora, né ?(G.N.) 

Fica claro, pois, o apoio da rede bancária oficial, tornando - se 

mesmo o ·sustentáculo desta experiência de colonização, desde os prime,!. 

ros momentos ·aa transferência das familias para o Maranhão. Sob o pre 

texto de financiar a produção de arroz, os· bancos terminam por favore 

cer a compra de terras, dando margem ainda que de modo indireto, a a 

tos ilegais. 
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ESTRAT~GIAS DE TRANSFERtNCIA PARA O MARANHÃO E ASSENTAMENTO NA TERRA 

ADQUIRIDA 

No tocante à transferência das famílias do Sul do país para o Ma- 

ranhão, e ãs várias maneiras através das quais se dá o assentamento na 

te.rra adquirida, podem ocorrer várias situações . 

~o caso dos que vêm na condição de assalariados, observamos que 

r: 

parte do grupo familiar, em geral os filhos mais velhos, se deslocam' 

antes. Em grande parte dos casos, é o próprio chefe, muitas vezes pr2 

prietãrio de~uma pequena área (10 a 15 ha), que administra a dispersão 

do grupo familiar, como parte da estratégia de alocar todos os membros 

da família e~ urna área maior., no futuro. O depoimento que se segue foi 

dado pelo já citado chefe de fam!lia, proprietário de 11 ha no local 

de origem, mas que alugara a propriedade e se transferira para acida- 

de, onde trabalhava, juntamente com os dois filhos mais velhos, enqu~ 

to assalariados. 

"Eu tava trabalhando numa firma e os rapaz na outra. Ai, Ve?:_ 

demos a terra e viemos prá cá, e compramos mais terra aqui 

..• lá era lZ ha.Vendemos ll prá comprar 5JO aqui ( .•• ) A 
gente vivia lá trabalhando de empregadoJ viemos prá aá prá 
trabalhar em lavoura, mexer com terra, plantio, né? ( ... ) ~, 

os dois rapas veio na frente, né? Ele veio prá eá, ficou um 

tempo al , a{ ele voltou prá lá e voltamos todos juntos" (G.N.) 

Outro depoimento é dado por uma mulher que trabalhava na agricul- 

tura no local de origem, juntamente com· os filhos mais novos, em 12 ha 

de terras, enquanto os filhos mais velhos eram assalariados rurais, e 

o marido trabalhava em uma carpintaria de sua propriedade. Ela explica 

como se deu a transferência para o Maranhão: 

"N6s salmos de Z~ por causa de poucas terras, n~, i~ a gente 

não tinha possibilidade de comprar mais terras, porque lá a 

terra é tudo preço muito elevado, muito caro ( ... )Meu filho, 

que mora aqui com meu genro, eles chegaram um ano antes já, 
mas eles estão como empregados, né? ( ..• ) Esse que trabalha 

com o caminhão, ele veio um ano antes de nós também, (G.N. ) 

Em alguns casos, já há uma ligação com um patrão no local de ori- 
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gero, e apenas após certo período de trabalho os filhos retornam ao Sul, 

ou simplesmente enviam recursos para buscar os pais e o restante da fa 

mília. Segundo a mesma entrevistada: 

( ••. ) Uma filha está trabathando com o mesmo dono dos outros 

dois aqui, eZa é casada e o marido trabalha na lavoura, né? 

Lá no suZ, numa Zavoura do mesmo dono, porque aqueZe dono d! 
Zes aqui, o mesmo patrão, tem uma fazenda Zá e uma aqui.EZes 

já trabalhavam lá e vieram prá oá. O fiZho não trabalhava 

aom elas, veio só junto prá cima e começou trabalhar aqui. ~ 
gora, o genro já trabalhava quatro anos Zá. Pois é, dá{ ele 

veio prá cima e continuou trabalhar aom esse, nê? (G.N.) 

Trazer do Sul os chamados empregados, faz parte da estratégia da 

r· queles produtores agrícolas de maiores recursos no sentido de garantir 

força de trabalho especializada e constante para os primeiros momentos 

da implantação dos projetos agropecuários. 

De acordo com o contrato estabelecido, o denominado empregado fi 

ca impedido de se estabelecer enquanto produtor independente durante 

certo período. Este procedimento parece ter sido mais frequentemente~ 

dotado no início do processo de instalação dos chamados projetos, com 

o objetivo claro de garantir mão de obra especializada, enquanto não 

se formasse aquela "da terra" 1• 

No caso dos assalariados, após a chegada de todo o grupo familiar, 

podem permanecer certo período residindo em casas de aluguel mas, em 

muitos casos, fixam residência na periferia da cidade, onde compram ca 

sa ou aforam terrenos da Prefeitura, a fim de construir. Nas palavras 

dos mesmos informantes: 

"Eu morei um ano pagando aluguel de aasa aqui, paguei um ~oe 

e três meses que paguei algueZ, at encontrei esse lote aqui 

na Prefeitura e construt esse barraco" (G,N.) 

( ... ) "Compremos uma casa lá no Potosi. com o terreno. t de 
adobo, mas sempre serve e sobrando o dinheiro ..• paguemos 

ZOO mil pr~ subir com a mudança .•• " 

A aquisição e o assentamento na terra para cultivo, no caso des- 

tes assalariados, não ocorre imediatamente após a chegada ao Maranhão, 

1 Vide Marx, K. - "Teoria Mpde rn a da Colonização", in op , ci t , pp. 883-894. 
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seja porque estão ligados a um patrão por determinado periodo1seja por 

que nao conseguem financiamento bancário, como explicam os mesmos en- 

trevistados: 

"Eu che gue i em 80, fiz ·dois anos dia 1 Q de Agosto. ( .•. ) Eu 
levei uns sete mes assim até que oomprei terra, consegui aom 
prar uma terra( ..• ) eu comprei a Cr$ 1.100 o ha, mas meu di 
nheiro tava há sete mes no banao ali desvalorizando, né, se 
tecentos mil aruzeiroa que tava ali solto, aem juros, sem n~ 
da ( ... ) e por motivo de terem desviado tanto dinheiro do 

Banao, nél estou sendo aastigado, não saiu finanaiamento prá 
mi:m" (G.N.) 
11 Ni>s tinha 12 h a de terra. Com 
350 aqui { ... ) a t e rva que nós 

r: mos aondução prá ir trabalhar, 
outros, 

.. ~ lá e pegar aarona pra 
aiasse .•• ,, ( G. N. ) 

aquele di.nhe i ro , o omp remoe 
temos aqui fica longe, não t~ 
tem sempre que depender dos 

prá aá .•. Se o banao finan - 

Embora não consigam se fixar nas áreas adquiridas para plantio,em 

alguns casos, podem alugar terrenos na própria periferia da cidade pa 

ra cultivar alguns produtos, como o milho, a macaxeira, a abóbora. Con 

forme explica a mesma trabalhadora: 

"··· Pois i, eu gostaria, eu ia trabalhar, porque eu 
gostei de trabalhar na roça, agora ali, (no Potosi, 
da periferia da cidade) eu trabalhei, aluguei dois 

sempre 
bairro 

terreno 
ali enaostado, eu plantei mandioaa, macaoheira. n~? e outras 
plantas, milho tamb~m, sempre colhia pr~ aasa" (G.N.) 

Há ainda casos de homens solteiros que se transferem sozinhos, e 

nao como parte da estratégia de deslocamento posterior de todo o gru- 

po familiar.~ o caso de inúmeros técnicos agrícolas, de origem campo- 

nesa ou nao, que passam a residir em "repúblicas" na cidade, onde pres 

tam assistência aos denominados projetos, particularmente, ou através 

de empresas de planejamento e assistência técnica. Muitos deles com - 

pram pequenas áreas de terra (200, 300 ha) com recursos trazidos do 

§ul, mas não conseguem financimento bancário para se estabelecerem au- 

tonomamente, permanecendo, portanto1 na situação de assalariados. 

Quanto à outras situações de transferência dos locais de origem 

e assentamento no Maranhão, envolvendo as demais categorias dos chama- 
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dos gaúahos, obedecem esquemas semelhantes aos já descritos. Em geral, 

os chefes de familia vêm antes, a fim de conhecer a área e de adquirir 

a terra, e somente depois disso viajam ao Sul para transferir todo 

o grupo familiar. Em alguns casos, há ainda uma viagem prévia de toda 

ou de parte da familia, à título de visitar parentes ou de passear,sen 

do que para realizar o negócio de compra da terra, o chefe da familia 

se desloca na frente. 

Em muitos casos, vendem apenas uma parte da propriedade no Sul, e 

só após terem estabelecido a lavoura no Maranhão retornam ao local de 

origem para vender o restante e buscar a familia. 

Um dos entrevistados, proprietário de 20 ha no ;ul, assim discor- 

re sobre sua trajetória ao Maranhão: 

r--, 
! 

"Eu tinha Z~ uma propriedadezinha1 e pr~ manter a famlZia 
não tinha problema não, né, a gente podia dar atimentação , 
mas a gente tem aquilo em mente de deixar alguma aoisa para 
os filhos no futuro, então ( ... ) Eram 20 ha. Como tá a gente 
não tinha meio de comprar mais, porque um ha de terra lá va 
lia por aem aqui, resolvi, vendi iá e vim sofrer aqui 
( ... ) E ai, um dia, quer dizer que tá vindo um ônibus quase 
todo mês, nê, mas nós viemos no primeiro Ônibus que [êz ex~ 
cursão prá cá, eu e a esposa, só olhar, passear, né? (a esp~ 
sa tinha três irmãos trabalhando em Balsas) ( ... ) A{ nós vol 
tamos pro Rio Grande de novo, a{ me apareceu a ahanae deve~ 
der lá uma areazinha, ai eu vim sozinho prá aqui, fiz o negf 
cio, comprei terra ... ( ... ) A princ{pio vendi só um pedaço 
prá garantir o passo, né. ai vim aqui, comprei terra, depois 
voltei tá, a{ vendi a outra parte, tratei de me mudar prá 

ªª ... " (G.N.) 

Inicialmente, a familia reside em acampamentos de lona, construi~ 

do, posteriormente, casas de madeira improvisadas, antes de estabele - 

cer residência definitiva. 

Evidentemente, este esquema geral pode variar, porque os gaúahos 

nao constituem uma camada homogênea de produtores agrlcolas, desfrutan 

do das mesmas condições materiais. Apesar disso, passaremos em revista 

algumas características gerais das moradias destas famílias de acordo 

com observações feitas durante o trabalho de campo. 
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Algumas residências visitadas destacam-se pelo colorido das ca- 

sas de madeira, pelas muitas flores e pelas inconfundíveis chaminés ébs 

fogÕes à lenha, trazidos do ~ul do pais. 

Há diferenças em termos do tamanho e do tipo de mobiliário 

tas casas, que variam de acordo com a situação econômica de cada 

des- 

famI 

lia. Em algumas, encontram-se geladeiras, freezers, aparelhos de - ra- 

dio amador; em outras, a não ser pelo fogão à lenha, pouca diferença 

há, internamente, em relação às residências dos chamados sePtanejos.De 

um.modo geral, porém, para quem as vê da estrada, destacam-se todas 

na paisagem pontilhada pelas tradicionais casas de taipa e palha dos 

trabalhadores da região. 
(· 

Próximos às casas, encontram-se os galpões, onde sao guardadas 

as máquinas e por vezes, instalados os secadoxes de arroz. Ainda próxi 

mos às residências, as chamadas miudezas ou plantas das mulheres: mi 

lho, amendoim, macaxeira, feijão, melão, melancia, pepino. No jardim, 

juntamente com plantas ornamentais, as hortas, onde encontram-se di- 

versas qualidades de verduras. 

O curral das chamadas vacas de leite, para os que as possuem, tél!!! 

bém é instalado próximo às casas, de fácil acesso às mulheres e crian 

ças, já que a tarefa de tirar leite, na maioria das familias, pertence 

à esfera do trabalho feminino. 

Algumas familias possuem casas na cidade, onde mantém os filhos 

que estudam. Outras, simplesmente os colocam em casas de outros 
.. 

gau- 

chos, de melhores recursos, que residem na cidade. Nestes casos, ape- 

nas o casal, ou este e os filhos mais velhos, residem nas fazendas. 

Em outras situações, o casal e todos os filhos, mesmo os casados 

e suas esposas, residem na mesma casa da fazenda. Em outras, alguns 

dos filhos casados, em geral os mais velhos, passam, com o tempo a 

construir casas em Balsas. 

Em alguns casos, ainda, moram na fazenda todos os grupos familia- 

res de uma família extensa. 
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A IMPLANTAÇÃO DOS PROJETOS E A REDE BANCÁRIA 

Ã experiência de colonização das terras do Sul maranpense por pr2 

dutores agricolas do Sul do pais, não pode ser atribuído um caráter 

puramente espontâneo, ainda que a propagação da noticia das terras ba 

ratas da região tenha se dado através das primeiras famílias a se ins- 

talarem ai. 

A presença da rede bancária oficial e o incentivo crediticio po- 

dern ser notados desde os·primeiros momentos desta experiência, a par- 

tir da chegáda dos chamados pioneiros. Um deles assim descreve os pri- 

r: meiros contatos_ com um dos bancos da referida rede. 

"Antes de vir pr>á ·aá passei em Brasí.Zia, e o governo só fal!:!;_ 
va em abrir> o aerrado, em produzir, aquela coisa toda •.. ~ 
tão, eu passei n.o Branao do Brasi'Z e fui me informar como .• e 
que eram as aoisas •.. porque prá gente ir prá cá, aom pouao 

capital, e sem apoio do Banao ... morre de fome, o investime~ 
to é grande, não tem estrada, não tem infraestrutura, não ti 

nha nada ... " (G.N.). 

No momento da instalação das familias nas adjacências de Balsas, 

os produtores agrícolas buscam crédito em Urussuí, Piaui, já que, se- 

gundo alguns, a rede bancária oficial da cidade mais próxima - Caroli- 

na - não teria se mostrado receptiva aos chamados gaúchos. 

A partir de 1977 - época em que a rede bancária oficial repassava 

recursos do PROTERRA, a juros de 7 e 12% ao ano - passam a conseguir 

crédito agricola na própria sede de Balsas. Neste período, segundo os 

informantes, os gerentes estavam autorizados a deferir pedidos de fi 

nanciamento que se enquadrassem até certo teto, o que lhes conferia au 

tonomia em termos de decisão. Já a partir de 1979, há necessidade, em 

todos os casos de pedido de financiamento, de consulta às superinten - 

dências na capital ou em Brasilia. E, finalmente, a partir de 1980 , 

tem início urna fase de restrição geral ao crédito agr!cola. 

Trataremos, inicialmente, do período chamado por alguns de '' fase 

dô 2f~tiH:.8 irldise:filtiJcn.aà.011 1 e pelos próprios produtores de a "época da 
- -----·-·----~---- 

i cL R'eiaE;;Fio tle ··r-~cn:Í.'CO~ do Banco do Brasil. são Luís, 09 de fevereiro de 1982. 
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Serra Pelada111 que se extende de 1977 a 1980. Posteriormente, aborda-. 

remos alguns aspectos da etapa que se segue, ou seja, a da restrição 

do crédito agrlcola, que transcorre de 1980 aos dias at~a}s, assim co 

mo de suas consequências para a implantação dos projetos agropecuários 

na região. 

1 

L 



\ 

'<( 

o 

ÃREA DE MAIOR EXPANSÃO DA AGRICULTU 
RA ~ECANIZADA NO MARANHÃO MAP& CEDI 

DO POR SIEGFRIED ZWAR 

,\ 
~-i~,, - 

... 
~. 



44 • 

A fase de repasse dos recursos do PROTERRA 

Segundo as representações daqueles que avaliam o passado recente 

da cidade, Balsas teria vivido, nesta fase do crédito as~~cola, um 

verdadeiro clima de garimpo, em que teriam transbordado os recursos 

financeiros. Alguns casos relatados, relativos ao período denominado 

"tempo da Serra Pelada", e que envolveram aqueles que tiveram aprova - 

dos seus pedidos de financiamento, assumem caráter de anedota. Entre 

eles, o daqueles que acendiam cigarros com notas de mil cruzeiros, ou 

dos que iam às vias de fato pelo privilégio de pagar as contas no fi 

nal das noitadas ..• 

Contam a í.nda os informantes, que passaram a circular na cidade 

inúmeros carros do ano e que, se em 1972 existiam aí "apenas 16 veícu 

los motorizados", no período que se segue, 11foram emplacados 3.000 car 

ros em Balsas". 

Tais representações idealizando o passado, estão, evidentemente, 

referidas a um presente de restrição do crédito, corno veremos. De qual 

quer modo, as transformações observadas na região, no que se refere 

r>. 

à incorporação das terras ao mercado nacional e à mecanização da agri 

cultura, estão diretamente relacionadas a esta primeira fase da con - 

cessão do crédito agricola. 

A aquisição das ohapadas, como já vimos, esteve ligada às possibi 

lidades abertas pelo crédito bancário, com o concurso do qual os produ 

tores agrícolas, à pretexto de implantar projetos para o cultivo do 

arroz, terminaram por destinar parte do financiamento para a compra da 

terra. 

As facilidades da concessão do crédito agrícola neste período re 

laciona-se, ainda, uma verdadeira "corrida às máquinas", com todas as 

transformações decorrentes para a região, como veremos a seguir. 

Entre 1977 e os dias de hoje, vêm atuando em Balsas três lojas 

de revenda de equipamentos agricolas. Segundo informações do gerente 

de uma clsia~, duas destas lojas teriam vendido, até o momento, cerca 

de 85 êtiiheitadeiras. Quanto a tratores, apenas urna destas lojas teria 
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vendido 50 SLS, 15 Massey Fergusson, 200 CBT. 

Ainda segundo este informante, o total geral de tratores de pneu 

de "toda a região" ultrapassaria os 500. 

O auge da compra destes equipamentos teria ocorrido, justamente , 

na citada primeira fase de crédito agrícola já que, após a restrição, 

a.rede bancária oficial passa a conceder apenas custeies para o plan- 

tio. 

A situação de algumas das familias visitadas, no que se refere 

ao equipamento agricola,,pode ilustrar o que vem sendo dito até aqui 

a respeito dá primeira fase de concessão do crédito agrícola. 

Uma destas famílias, que denominaremos de família A, chegou ao 

Maranhão em 1977. No local de origem possuía negócio de pedras semi 

preciosas, o que lhe possibilitou a transferência para o Maranhão e a 

aquisição da terra neste estado, sem que se desfizesse das áreas no 

Sul do pais (165 ha) onde desenvolve a pecuária. Atualmente, possui no 

Maranhão cerca de 8.000 ha, 1.600 dos quais já mecanizados, onde 

balham combinando o assalariamento de terceiros à escalonação da 

tra- 

- mao 

de obra familiar. 

A familia A possui cinco tratores de pneu, com todos os implemen- 

tos - grades aradoras, grades niveladoras, semeadeiras, pulverizador, 
r: 

carreta - (três dos quais financiados); três colheitadeiras (financia- 

das}; dois caminhões (um dos quais financiado}; um galpão; um secador 

(financiado) • 

Outra família, que chamaremos de família B, possuía no Sul, entre 

as terras do velho' pai e dos grupos familiares de seus 4 filhos, cer- 

ca de 80 ha. Tendo vendido as terras no local de origem, possuem no 

Maranhão eêrca de 3.Sàõ ha, dos quais cerca de 1.000 ha já mecanizados, 

onde traeãihafü combinando a auto exploração do trabalho familiar e o 

assalariamehtb de terceiros. 

A família B chegou ao Maranhão em 1975, e autalmente possui cinco 

tratores de pneu com todos os implementes (financiados), três colheita 

deiras (financiadas); dois galpões; uma pequena olaria. 
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A estrutura destas fazendas, em termos de maquinários, deixa per- 

ceber o peso dos financiamentos bancários, nesta fase, para a compra 

de equipamentos agrícolas. 

Os projeteiros 

Uma das características deste primeiro per!odo de concessão de 

crédito agr!cola é, ainda, o surgimento daqueles que ficaram conheci - 

dos como projeteiros. Este seria um termo pejorativo para designar a 

queles que, ·tendo pedido financiamento para a implan.tação de projetos 

para cultivo do arroz, teriam desviado os recursos para outros fins. 

Um dos entrevistados, proprietário de 530 ha de terra no Maranhão, 

mas que permanece trabalhando como assalariado, chama a atenção para 

o desvio de recursos levado a cabo pelos chamados projeteiros. Note-se 

que, se alguns desviaram os recursos para investi-los fora da agricul 

tura, principalmente em aquisição de bens imóveis, outros, segundo o 

depoimento, simplesmente os dilapidaram. 

"t ... etes tiraram o dinheiro ... teve gente que tiraram 

r: 

desmatamento para 200 ha de terra, ou 150, e deemataram 50 

ha, e o resto do dinheiro do desmatamento aompraram carro,fi 
zeram casa boa dentro da cidade, né. inté em são Lu{e tem 

gente aqui que fizeram casa lá nas praias e foram desviando 
o dinheiro. Muitos botaram assim fora né, em bebedeira, 
comendo carne todos os fins de semana, festa, botaram o 

~ 
ne, 
di- 

nheiro fora, não aplicaram. Ai, quando chegou na hora de pa 
gar ni. a primeira prestação do banco, já não deu ... " (G.N.) 

Os próprios funcionários da rede bancária oficial são responsabi- 

lizados pelos produtores pelo desvio dos recursos que deveriam ser a- 

plicados na agricultura. Deste modo, o mesmo entrevistado chama a 

atenção para a questão da falta de fiscalização de parte da rede bancá 

ria e, mais que isso, para a participação de seus funcionários,·na épo 

ca, em falsificações de números relativos ãsáreas cultivadas. 

"(1,,J E_os pr~prios fiscais do banco, eles se deixaram com 
_pr..a.i1.por eseisssises- Então, os fiscais iam lá e marcavam na 
ficha que ti~ha si do de emat: ada a área ••• _11.em medi_glJL • • • só 
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olhavam por aima assim e aataulavam. Se era 70 ha, maraavam 

200 ••• " ( G. N. ) 

Outro produtor agrlcola, funcionário público no local de origem, 
) 

já citado neste trabalho, volta a acusar alt.os funcionárÚ:>s da rede 

bancária oficial de participação em aprovação de projetos fictícios 

Pelo que se pode depreender de seu depoimento, parece ter havido um 

acordo entre grupos que loteavam e vendiam terras, altos funcionários 

da rede bancária oficial que aprovavam projetoafictícios e os chamados 

projeteiros. 

Interessante notar que, segundo ele, os produtores agrícolas do ,, 

!,,--... 
Sul, apesar de também terem sido envolvidos nestas negociatas, teriam 

sido melhor sucedidos, em função de sua experiência anterior em agri - 

cultura. Dentre os chamados projeteiros, portanto, os mais afetados 

pelas negociações entre os grupos c í.t.ado s , 'teriam sido, como eles os 

chama, os rapazes do loaal. 

r: 

"Nunc a houve fase boa no Ban c o , O que sempre houve foi o fa 

voreoimento de grupos locais que loteavam suas propriedades 

e usavam pessoas inginuas ( ... ) fiouve aasos ridlculos de. na 

hora de medig_p..o do_ tel"ren~. a Q_es soa não saber nem onde fia a 

va a lavoura ..• Muitas dessas pessoas, rapazes ingênuos, do 

loaat, foram usados e perderam o arédito no Banao •.. Do di 

nheiro do desmatamento sata o preç9 da terra e a propina do 

gerente. Sobrava muito pouoo prá investir 1"ealmente no pZan- 

tio ... " (G.N.) 

Além destas, outras acusações são feitas pelos produtores à rede 

bancária oficial, como financiamentos tardios e falta de assistência' 

técnica. A este respeito, se manifesta um produtor agrícola, ex-assa - 

lariado rural em Balsas, que conseguiu estabelecer-se por conta pró- 

pria em 500 ha de terra: 

"( ... ) Houve muito erPo da parte dos mutuários. Muita inex 

periência, recurso mal aplicado, mas houve muita falha da 

parte do Banco. Financiamento tardio ... se o Banco ·oonaede 

prá você um financiamento prá desmatar na hora de plantar, é 
claro, você pega porque vive daquilo, está desesperado ( ••• ) 

não há nenhuma má fé num cliente desse ·que pega finanaiamen 

to assim pra desmatamento, mas que Já nao dJ mais •.. " (G.N.) 
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"Houve muito erro da.J?_aY'te de asaistênaia té cn-i ea; A asa ie 
tênaia que n os assistia, no começo a gente pagava 1% eobre 
o valor do custeio e isto ia iogo descontado na,conta da ge~ 
te, imediatamente. Então, eu aoho que essa ve~ba daria, por 
exemplo, se voaê vai desmatar 100 ha, daria prá·~zea pagar 
um serviço de topografia prá tocar a área, né? A{,ae o cara 
não deamatar, é outros.quinhentos, ala cuipa já é do mutuá 
rio, mas como houve no meu oaso ( ••• ) Eu fis o desmatame~to, 

foi medido com corda e tal, foi calouZado, e dava... mas 
quando chegou a medição do banaoJ aom apareZho3 não day 
Faltou mais de 20% •.. "(G.N.) 

Do ponto de vista de atuais altos funcionários da rede bancária 

local, por outro lado, prevaleceu, de parte dos mutuários, a "má fé e 

a falta de capacidade empresarial". Um deles, assim sintetiza a 

tão: 

que§_ 

~N~o ha propriamente projetos em Balsas. O que ha s~o pseudo 
projetos. O projeto implicaria em um plano em determinado e~ 
paço de tempo, onde o mutuário cumprisse certas obrigações, 
certas etapas. Isto nunca ocorreu em Bateas ( ••. ) Há muito 
reourso investido e pouco retorno. O Banco parou prE pensar" 

A restrição do crédito agrícola 

r: A partir de 1981, a rede bancária oficial passa a restringir con 

sideravelmen te os recursos destinados ao crédito agríc.ola e a tomar uma 

série de medidas no sentido de fiscalizar a utilização das somas conce 

didas a pz•oje.tos em andamento. Tais medidas, envolvendo a restrição 

do crédito a projetos futuros, assim como a fiscalização daqueles em 

andamento, terminam por agravar a situação de endividamento, que já 

vinha atingindo a grande maioria dos produtores agrlcolas referidos 

neste trabalho, como veremos. 

Neste perlodo, grande número de novos projetosé indeferido, como 

explica o entrevistado - ex assalariado rural em Balsas, que conseguiu 

estabelecer-se em 500 ha de terra; 

"Al eu fiz. ~oi exatamente aqueia ipoaa que n~o tava aquela 

[_rJq.i_J,i.dade do Proterra., quando eu fiz foi indeferido, né? Foi 



49 • 

exatamente a época que eu fi2,a{ foi prá Superintendênaia,a{ 
veio uns tpe;rnntos e tantos projetos, tudo inde__ferido ••• "(G. 

N.) 

A partir dessa nova fase, nao mais sao concedidos financiamentos• 

que envolvam recursos para desmatamentos e aquisição de maquinários , 

permanecendo, na maioria dos casos, apenas a concessão de custeios pa 

ra o plantio. Ainda assim, não são deferidos pedidos de ampliação das 

áreas que já vinham sendo cultivadas, como explica o referido entrevis 

tado: 

" ( ••• ) Tenho 2 2 6 h a derrubados mas só cul t i vo 1 O 8 porque não 
hÓ-~ve condição de aumento de ár_ea. O ·banao. não deu ampliação. 

Deu mal este que_foi aul-tivado o ano passado". (G.N.) 

Em outras situações, são concedidos recursos apenas para desmata- 

menta de pequenas áreas e, neste caso, o produtor deverá arcar com os 

custos do plantio, corno explica o assalariado rural, proprietário de 

530 ha de terra, mas que não conseguiu estabelecer-se por conta pró- 

pria, anteriormente mencionado: 

,, ( ... ) Que o gerente do banco, eles aaham ~ue é EOUaa terra 
530 ha ~rá desmatamento de 150 h a; Eles dizem gue não é flª- 
rantia gue ahe~ue~ então, eles q_uerem me dar desmatamento ~rá 
50 ha, mas só o desmatamento, e depois oomo é que eu vou 
plantar? Como~ que eu vou preparar a terra e plantar?"(~N.) 

r: 
' Em ambos os casos, os mais atingidos por estas medidas vêm sen- 

do, exatamente, os proprietários de menores áreas de terra (de 300 a 

500 ha), que não têm como oferecer garantias~ que respaldern os finan - 

ciarnentos. Tais produtores compõem a categoria daqueles que se acham 

mais endividados,.·ou dos que não conseguiram escapar à condição de as 

salariados, corno é o caso do entrevistado citado acima que, embora po~ 

suindo terra, não conseguiu se estabelecer como produtor independente. 

Quanto aos projetos jâ em andamento, a rede bancária oficial pas 

sa a proceder à medição das áreas cultivadas, e nos casos em que nao 

observa correspondência entre as mesmas e os recursos solicitados, exi 

ge a devolução referente à redução. A este respei.to, relata o primeiro 

~tltfêti~t~d3 ê.ita'd.o heste tópico do trabalho. 
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"P - E o que aoonteoia quando eles mediam e n5o dava? 

R - A{ ia pro Banco tá e eles tinham que repor o dinheiro • 

( •.• ) E só ganharia novo custeio quem repusesse ou estives- 
se em dia, né ?" " .. 

O Proagro, seguro agricola referente à perda de safras, também 

passa a ser indeferido nos casos.de redução de áreas cultivadas, como 

explica o mesmo entrevistado: 

"Foi, foi recente., foi o ano »e t vae ado ( 1980). Quando o ca1'a 

fosse financiado., devia logo ser locada a área através do 

banco, não é?. ~ foi muita gente prejudiaada por causa disto. 

In.~lusive eu, este ano foi um ano que houve uma pePda totai., 

90% dos Pro agro a foram indeferidos por aausa disto" (G.N.) 

Outra medida adotada pela rede bancária oficial em relação 
.. 
as 

dividas anteriores é o desconto relativo às mesmas do montante destina 

do aos custeias atuais. A consequência deste procedimento é, novamente, 

o desvio de recursos que deveriam ser aplicados no plantio, desta fei 

ta, para saldar dívidas de anos anteriores. O mesmo entrevistado con-. 

tinua a expor o problema ilustrando, através de seu próprio caso, a si 

tuação de endividamento crescente destes produtores: 

r: 

"Ai., por intermidio de um gerente que tava al, um aara ati 

Zegal, ele dava o financiamento prá gente e tirava uma parte 

prá aobrir a parte que a gente tava devendo .•. era bom~ mas 

ao mesmo tempo atrapalhava: a gente já não ia poder fazer 

uma lavoura boa ... e não dá prá gente ampliar por aonta pró 
pria ( ... ) No meu aaso., esse ano saiu o austeio meu, foi 

descontado quase um milhão e meio, então eu não tenho condi 

ção de fazer uma cu l.t-u ra bonita ... n 
P - Esse desconto foi por causa da diminuição da área? 

R -"N;o ~ .. era porque este ano eu tinha uns compromissos no 

banco, tinha o custeio, e tinha mais umas prestação, né, que 

no ano passado, eu não pude pagar devido à frustração de aa 

fra4 inclusive nós entramos até em estado de emergência, en 

tão foi prorrogado essa d{vida prá esse ano. Agora, este ano, 

eu paguei o custeio passado, mais um pouco umas prestações,e 

tiveram que prorrogar esse custeio atual, para o próximo ano, 

prá eu poder fazer esse, então fiquei devendo ainda em torno 

de três milhões de cruzeiros, ainda né?. A{, ele prorrogou um 

e meio e ficou o resto prá descontar no custeio. Já é um VBC 
{Valor Básic; de Custeio) baixissimo de 40 mil e 500 por ha 
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e ainda desaontam ... " 

No que toca aos contratos vencidos, a rede bancária passa a reali 

. zar a cobrança judicial e a ameaçar com a execução em massa dos mes- 

mos. Maquinários são recolhidos e projetos são oferecidos a produtores. 

que desejem assumir tais dívidas, como relata o mesmo segundo entrevis 

te.do citado: 

"Otha, eu não sei. Eu sempre tenho esperança que um dia ou 
outro vai methorar, ni, depois de eles terem pagado o di 

nheiro que foi desviado, e assim mesmo o banao tá botando ' 

1 
·' 

certos projetos em teitão, maquin~rioa, terra, 
qú.·e. depois vai me Lh o na» então 11• 

.• 
ne, apeio 

/,,--....' E o primeiro entrevistado completa: 

"( ... ) Tem que dar vinte por cento do dibito imediatamente 1 

pr~ voai assumir. E tem juros e correção monet~ria ... Lá no 
páteo do banco tem umas oito ou· dez máquinas encostadas que 
o banco já recolheu. E vai reaolheP muito mais, porque dojei 

to que vai •.. ,, 

A aquisição de maquinaria torna-se praticamente impossível aos 

produtores agrícolas, dados os aumentos significativos nos preços e 

nos juros para seu financiamento. Um dos entrevistados nos 

a seguinte tabela, comparando os preços de tratores e colheitadeiros 1 

forneceu 

/' 
1 

relativos aos anos de 1979 e 1982, traduzindo-os, ainda, para o valor 

sacos de arroz. 

Preço 01 
Preço 01 trator Preço 01 colheita - 

ANO pneu equipado Preço em sacos colheitadeira de ira em 
em Cr$ de arroz em Cr$ sacos de 

arroz 

1979 Cr$ 300.000,00 1.100 sacos Cr$ 1.500.000,00 4.285 sacos 
1982 Cr$ 7.500.000,00 3.750 sacos Cr$15.000.000,00 7.500 sacos 

- - - . 

Ainda segundo o mesmo produtor, em 1979 se gastariam ••••••••••.• 

Cr$ 3.285.ÓOO;OO para desmatar 200 ha, valor que sobe, em 1982 para 

Cr$ 8.0Q0.000,00. E para se equipar, adquirindo uma colheitadeira, um 

trator de pneu, uma niveladora, urna semeadora, um carroção, um galpão , 

uma grade aradora, um produtor precisaria, no final de 1982, de ••..•• 

dr$ ~~~lôO.ô00,00, a juros de 60% 
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A restrição ao crédito agricola afetou, portanto, de modo sígnifi 

cativo, o mercado de máquinas e implementos agrícolas, que passa a so- 

frer uma retração não recuperável a curto prazo. Referências a esta 
; " 

questão são feitas pelos próprios técnicos da rede bancária oficiai: 

110 município de Ba l e ae e regiões o i voun v-i z-inh a» vem sofrendo 

um processo de transformação drástioo. De uma agricuZtura 

incipiente saltou-se para uma agriauZtura empresariaZ, envoZ 

vendo aZta tecnologia e grandes áreas de pZantio. Isto se 

explica, em grande parte, pelo fluxo de migrantes vindos do 
suZ e da grand~ disponibilidade de crédito até época reaen - 

te. Esta transformação acelerada trouxe em seu bojo inaonve 

ni~ntes que só afZoraram mais tarde, tais .como : e xce s s ivo 

1,...--._ endividamento dos produtores, uma vez que se optou por uma· 

agricultura de aapital intensivo; o desenvoZvimento da in 
fra-estrutura, de forma geraZ (transpor,tes, mercado de insu 

- tem mos, c ome rc i al-i.z açao , man.uti e nç ao .de máquinas, e ti a , ) nao 

acompanhado adequadamente a evolução do processo aomo um 

indispenaáve Z ' 

r 

todo; o orédito ruraZ subsidiado passa a ser 

para a oontinuidade da transformação, etc •.• 

Com a restrição gZobaZ de crédito e retirada aubstanciaZ dos 

subsídios para máquinas agrícolas e fertiZizantes qulmiaos, 

o probZema aumentou. Para citar um exemplo, a Lavronorte(fir 

ma que comercializa maquinário agrlcoZa em BaZsas) está com 

um estoque eZevadissimo de máquinario agrlcoZa, enquanto que 

entre os produtores há uma apreciáveZ demanda reprimida de 

máquinas e equipamentos, já que não contam com recursos pró- 

prios suficientes para essa aquisição"2 

A retração do mercado de máquinas e implementes agrícolas, por 

sua vez, propiciou o desenvolvimento de um mercado de segunda mão des - 

tes equipamentos. Ainda assim, são muito mencionadas as dificuldades 

de compra e venda, os custos de manutenção e reparos assim corno a rápi 

da depreciação dos equipamentos. Isto faz com que se observem, no pátio 

das agências bancárias, inúmeras máquinas paradas, sem possibilidade de 

serem adquiridas imediatamente, mesmo em leilão, devido a seu mau esta- 

do de conservaçao. 

O aluguel de máquinas é bastante citado como uma das formas en- 
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contradas pelos produtores para enfrentar os efeitos da restrição ao 

crédito. No caso da colheitadeira, sua aquisição, segundo os informan - 

tese funcionários de revendedoras, só se justifica para áreas superio 

res a 300 ha. Deste modo, aqueles que cultivam áreas menores, ou que 

nao conseguiram adquiri-la embora cultivando áreas maiores, são obriga 

dopa alugá-la de outros. Isto é possível pela organização dos calendá- 

rios agrícolas de diferentes grupos familiares. A seguir, veja-se os de 

poimentos do ex-assalariado rural, já citado, proprietário de 500 ha , 
mas que cultiva apenas 108 ha: 

"Sobra tempo ... às vezes o cara planta mais tarde, vai oo 

lher mais tarde, então antes de eie oomeçar a oolher o dele, 

fioa oom a m;quina a 4iaposiç;o ••• " 

p·- Você tem colheitadeira também? 

R - "N;o, eu alugo, porque a área que eu planto n~o d~ mar - 

gem de pagamento prá pagar ela,'~ é caro demais, é um absur- 

do •.. " 

o preço do aluguel das colheitadeiras chega a atingir 20% da pro- 

dução obtida, segundo depoimentos do produtor citado acima e de outro 

proprietário de 500 ha de terra que só conseguiu adquirir uma colheita- 

deira (usada) no final de 1982. 

r> 

"No ano passado eu paguei (pe Z o aluguel da máquina) em t o xmo 
de oinao mil cruzeiros a hora. Uma lavoura do tamanho da mi 

nha (108 ha) i preciso umas 50 a 60 horas." 

P - E antes o senhor alugava a máquina prá fazer a colheita? 

R - "Sim, pr~ fazer a colheita ... Eu entreguei, prá colher 

e secar, no ano passado (1981), entreguei vinte por cento da 

produção". 

Relatórios de técnicos da rede bancária oficial, já citados, tam- 
bém se referem a esta questão: 

"t de se destacar que os comprovantes de comercialização ou 

depósitos do produto na Cibrazem, por si só, não são dooume~ 

tos seguros para se estimar a produtividade individual.de ca 

da produtor, pois numa estimativa geral, ?0% dos produtores 

da região utilizaram colheitadeira alugada, pagando o servi 

ço de colheita oom 10% da safra colhida, uma vez que o VBC 

si contempla verba de colheita para ma~uinario próprio (em 

to~no de Cr$ 1.000,00 h/o para a safra passada), quando o 
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preço cobrado ,em Balsas chegou a Cr$ 7.000,00 h/c". 3 

Quanto aos tratores, passam a alugá-los de outros aqueles que nao 

conseguiram financiamento para sua aquisição. Por outro ~ado, colocam 

seus tratores à disposição aqueles que se encontram endividados, ou que 

não conseguiram renovar seus custeias. A este respeito se expressam os 

prpdutores já citados: um deles, o assalariado rural, proprietário de 

530 ha, e o outro, o ex-assalariado rural, proprietário de 500 ha: 

"( ... ) Tem uns que pegaram um deamatamentozinho de 50 ha e 

alugaram um tr,ator partic:ular, um trator usado. os imp?,emen 

toa, e estão se mexendo eles meio por conta,ni?" 

"Á-{,, essa época, eu adquiri a máquina (um ,trator), 

do eu encaminhei o projeto eu já tinha recebido a 

~ 
ne, quan- 

máquina 

da Lavronorte ( .. ~) foi ai quando veio indeferido... a{ 

foi um problema ( ... ) mas eu sempre trabalhando, né, traba - 

lhava prá fora um pouco, a{ trabalhava prá mim( ... ) quando!. 

conseguia o dinheiro do Óleo e prás despesas, a{ trabalhava 

prá mim( •.. ) e tem muitos Casos a{ de máquinas que estão pen 
dentes, é gente que não conseguiu mais custeio3 então esse 

fica com a máquina à disposição ( •.. ) Eu faço porque faço 

na marra mesmo. Minha máquina (trator) trabalha sempre prá 

fora, como agora, já terminei de plantar meu arroz eate ano, 

terminei quinta feira passada, então alugo a máquina, e dá 
J ,, ( ) pra escapar... G. N. 

r> 
' 
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A AGRICULTURA MECANIZADA: QUESTÕES E ALTERNATIVAS 

A implantação da agricultura mecanizada na região, a partir do e~ 

prego intensivo de capital e apoiada, basicamente, no crédito bancário, 

termina por conduzir a um endividamento crescente dos produtores agrí- 

colas, como vimos. 

A restrição do crédito, a partir de 1980, vem agravar esta situa- 

ção, desativando vários dos chamados projetos e impossibilitando a 

implantação de outros. Isto faz com que diminua o processo de transfe- 

rência de novas famílias do Sul do país, assim como obriga algumas de 

las a retornarem a seus locais de origem. 

Além dos problemas impostos pela restrição do crédito, os produto 

res alegam dificuldades ligadas ao escoamento da produção, à manuten - 

çao das máquinas, à falta de chuvas e ao resultado adverso das colhei 

tas. Em função disto, são pensadas e encetadas alternativas no univer 

so de percepção destes produtores. 

Em primeiro lugar, há várias referências a uma tendência ã pecua- 

rização. Os produtores agrícolas referem-se aos riscos do plantio do 

arroz, tais como a falta de chuvas, a distância das propriedades dos 

centros onde se situam as casas de peças, reparos e de revendedoras de 

máquinas e implentos agrícolas. Em consequência destas razões declaram 

sua pretensão em abandonar, progressivamente, a cultura do arroz e em 

optar pela pecuária. 

Aqueles de menores recursos, que dependem exclusivamente do apoio 

do Estado, ainda não se encontram em condições de formar pastagens. o~ 
tros, melhor estruturados enquanto médios e grandes produtores, já tra 

taram de iniciar o preparo de seus campos de criação. 

A seguir, dois depoimentos ilustrativos de cada uma das duas situ 

açoes apontadas. Inicialmente, o de um proprietário de 500 ha, que dhe 

gou a Balsas em 1980, e já possui cerca de 300 ha mecanizados e em se 

guida, aquele da esposa de um ex-funcionário pÚblico, proprietário de 

3000 ha,sendo que 1000 ha já mecanizados. 
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"Eu pretendo botaP um gadinho, mas a gente financiai& pra 
piantar o arroz e tem que aplicar o reourso onde é financia 

do, né, então a gente não encontra meio de fazer.cerca, pas 

tagem, de comprar um gadinho, mas a hora que der um jeitinho 

a gente faz". (G. N.) 

( ••• ) 
11t plantação de arroz e ele pretende transformar aos 

poucos em pastagens. (.:.) Plantar o·arroz e logo em segui 

da semear a braquiária (G.N.) ( ) 

A cultura do arroz é considerada de maior risco, já que depende 1 

totalmente das precipitações pluviornGtricas, enquanto a atividade pec~ 

ária, por sua vez, apresentaria maiores perspectivas econômicas futu - 

ras. São alegadas ainda, no caso do arroz, dificuldades em relação 

r-· manutenção dos maquinários. Nas palavras da mesma entrevistada: 

"Logo em seguida eZe quer transformar em pastagem porque 

- a 

- ve 
mais futuro, nê ? Assim, a Zango _p.razo, então está encami:_ 
nhando prá isto ( ... ) Ele vai partir para a pecuária, porque 

o arroz é mais arriscado. A dificuldade, os maquinários, eem 

pre quebrando uma peça ou outra, e a distânaia das cidades 1 

que têm riecursos prá repor ... " (G. N.) ( ) 

Interessante notar que a cultura do arroz já havia sido declara 

da "anti-econômica" nos Gerais de Balsas pelos chamados pioneiros e 

que ali havia sido estabelecida a pecuária. A partir da ocupação de ã 

reas mais próximas ã sede de Balsas, a cultura do arroz parece ter si- 

do adotada por sua capacidade de mais rapidgmante propiciar o retorno 

dos recursos investidos. Percebe-se, no entanto, que alguns produtores,· 

como o acima referido, procuraram semear o campim imediatamente, junto 

com o arroz para, deste modo, ir preparando pastagens. 

Outra alternativa pensada pelos produtores agrícolas é a passagem 

do plantio do arroz para o da soja, já que esta cultura é considerada 

mais resistente às estiagens e, sendo um produto de exportação, de coloca 

çao mais vantajosa no mercado. 

A este respeito é bom lembrar que a Ernbrapa vem realizando pesqu~ 

sas na região desde 1980, onde mantém convênio com uma das Unidades de 

Tratamento de Sementes, de propriedade de um dos denominados pioneiros. 

Segündo ittferma~ôe~ de funcionários desta Unidade de Tratamento ' 
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de Sementes, algumas experiências anteriores já teriam sido feitas p~ 

los próprios produtores com variedades de diversos tipos, mas que não 

possibilitaram a colheita através de maquinários, sendo qge somente a 

variedade chamada "tropical" teria se prestado à colheita mecanizada. 

Ainda segundo informações da mesma Unidade de Tratamento de Semen 

tes, teriam sido vendidas 240 toneladas de soja para indústria de óleo 

em Teresina, 1982, além de 60 mil kg que teriam sido destinados ã se 

mente. 

Um dos chamados pioneiros, assim se expressa sobre a possibilida 

de de passar "ao cultivo da soja: 

P - E~tão o senhor está pensando em desistir do arroz ? 

R - "Devagarinho. Prá mim, o futuro do nordeste é a soja, e 
nao o arroz. O arroz vai muito bem e tai, mas é arriscado.On 
de é que d~ uma sequinha, uma es~iagem de duas, trissemana~ 
já prejudioa o arroz, e a soja não. A soja aguenta tranquita 
duas, três, até quatro semanas, depende da fase que pega a 
seaa, né, e o a~roz, não ... uma semana de sot quente e já a~ 
meça a prejudicar a planta. E tem outra, o me»aado de aoja é 
mais garantido que o do arroz3 produto de exportação, né? 
(G.N.) 

Ao que tudo indica, no entanto, pouquíssimos produtores estão, e 

fetivamente, investindo no cultivo da soja, e as referências a uma Pº! 

sível passagem a esta nova cultura parece localizar-se, por enquanto, 

no terreno da ideologia. Por outro lado, a tendência à pecuarização p~ 

de ser constatada muito mais enquanto fato observado, já que muitos 1 

produtores, efetivamente, estão se preparando para tal. 
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A IMPLANTAÇÃO DOS PROJETOS E AS TRANSFORMAÇÕES NAS RELAÇÕES DE PRODUÇÃO 

r- 

A implantação da agricultura em bases empresariais nq região afe 

tou profundamente o modo de vida e trabalho das várias categorias de 

pequenos produtores diretos aí instalados bã várias gerações. 
Como tivemos oportunidade de descrever em outro trabalho1 , a a 

quisição das chapadas e a instalação dos denominados projetos - chama 

dos pelos trabalhadores da região de firmas ou aompanhias - vem sub 

verter a relação destes trabalhadores com os meios de produção, princi 

palmente no que se refere às áreas de apropriação co~unal. 

Socialmente reconhecida enquanto área de criatório, a região ocu- 

pada pelos chamados gaúchos passa a sofrer um processo de cercamento, 

que torna privada a propriedade de recurso~ .antes usufruídos comunal 

mente. O acesso a caminhos, fontes, pastagens, que constituíam patrimô 

nio coletivo, acima das disposições jurídicas que disciplinam a propri 

edade particular da terra, passa a ser vedado aos chamados proprietá- 

rios, moradores de terra da Nação, agregados e vaqueiros. 

As tensões geradas a partir da implantação dos chamados projetos 

atingem, deste modo, tanto pequenos produtores que detém o título de 

propriedade da terra (autodenominados proprietários), quanto os que 

trabalham livremente em áreas devolutas (os chamados moradores de ter 

ras da Nação), ou os que estão submetidos a outros grupos sociais (os 

chamados agregados). 

O cercamente das pastagens comunais e o estabelecimento de gra!!_ 

des plantações de arroz sem cerca, em áreas tradicionalmente reconheci 

das como de criatório, conduz a um duplo impasse as várias categorias 

de trabalhadores presentes na região: de um lado estabelece a proibi 

ção da criação da chamada miúnça(ovelhas,. porcos, bodes); de outro, 

impede que o gado dos pequenos criadores perambule à procura das chama 

das áreas de refrigério nos períodos de estiagem. 

Isto leva um dos trabalhadores pertencentes à categoria dos auto 

tleh'ói\Ü.natl6s pi>ópt>i·e tári_os, camada que ainda não conhecera a subordina 
1 ' '.. ,·· -· - ·- .. 
1 M'ii r'àde ~ -i 9'8 h up. c í. L 
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ção a outros grupos sociais, a se expressar do seguinte modo: 

"Sou rico porque tenho lO filhos~ maia tarde tenho quem me 

ajude. Tenho uma réstia de terra, mas vivo aom~ agregado. Em 

volta tem firma e fazenda: não posso ariar um Pôrao, um : bo 
de ". • • ( G. N. ) ( ' ) 

Outra consequência da impla~tação dos denominados projetos é o 

despejo sem indenização dos chamados agregados - trabalhadores residen 

tes nas grandes propriedades tradicionais e que pagam para cultivar a 

terra. 

Com a aquisição daquelas propriedades pelos novos investidores, , 

r: 

_.. 

rompem-se as relações de trabalho características. do "latifúndio tra- 

dicional", não havendo mais lugar para os laços·de agregacia que imobi 

lizavam os trabalhadores como mão de obra nos limites das chamadas fa 

z en dae , 

Quando. não são explusos imediatamente, através do despejo sem inde 

nização, os chamados agregados se vêem obrigados a semear capim em 

suas roças de arroz, como nova forma de pagamento do aluguel da terra. 

Esta nova condição, tal como é denominada por estes trabalhadores are 

cente forma de pagamento pelo cultivo do solo, termina por se consti - 

tuir em uma expulsão dentro de um ano, prazo em que o capim impedirá, 

ele mesmo, o plantio do arroz. E, desde que o prazo de permanência do 

trabalhador na terra passa a circunscrever-se no limite estreito de um 

ano, o cultivo da mandioca fica, de antemão, interditado. A este res - 

peito, se manifesta um dos chamados agregados: 

"Dizendo eles que não corre com n~s, mas não dianta, se eles 

não auxiiia em nada, eu não tenho pé de mandioca, como é que 
eu como? Porque na roça tendo mandioca, eu poaso comer um 

beiju •.. agora, eu planto essa roça de pasto, a mandioca 
sai?" (G.N.) 

Formas mais brandas, visando ainda o despejo dos chamados agrega- 

dos, passam a ser adotadas, como o desmatamento total das antigas fa - 

zendas. Outro dos denominados aqr e gados se expressa a respeito: 

11P6tlqU~ d_(}t_·.-r~bg. aa árvores, mexe com os quintal., correu com 

ós .. 'ai[.t>egado.s,>, não é mesmo ? Aqui tá tudo limpo, não tem lu 
ç)áí" Heni p1>á fazer- as precisão - . . (G. N.) 
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Trabalhadores que residem e cultivam nas chamadas terras nacio 

nais,ou terras da Nação, há muitas e muitas gerações, também são atin 

gidos pela implantação dos denominados projetos. Neste ca~o, a apropr! 

ação destas faixas de terra não se dá segundo as disposições legais9~e 

regem o mercado nacional de terras, mas de acordo com as regras pró- 

p~ias aos processos de grilagem. Tanto nos Gerais de Balsas, como 

região da denominada Lapa, passam a ocorrer processos fraudulentos 

na 

de 

aquisição e venda de terras, conforme já foi descrito neste trabalho. 

Muito embora a grilagem não seja a tônica da experiência de ocup~ 

çao da regiãe pelos denominados gaúchos, que preferem amparar-se no có 

digo jurídico que rege transações de compra e venda de terras, a incor 

poração das chapadas ao mercado nacional desencadeia um processo de a 

propriação em bases fraudulentas destas áreas em toda a região. 

As várias categorias de trabalhadores da região passam, portanto, 

a perder o acesso aos meios de produção, seja através da venda das cha 

madas pPopriedades, seja através de despejos, da grilagem, ou do cerca 

mento de recursos naturais. 

Os assalariados: uma nova camada de trabalhadores 

Passa a constituir-se, a partir da implantação dos denominados 

projetos, uma camada de trabalhadores assalariados, temporários e per 

manentes, composta por aqueles que perderam seus dominios de posse e 

propriedadéi seja em consequência de transações legais de venda de ter 

ras, ou de atos ilegais de despejos e de apropriação fraudulenta de 

terras. Os êfia~adds agregados, moPadores de terras da Nação,e propri~ 

táPios, constittiémt fUrldàm~htalmente, esta nova camada em formação. 

Entre bs proàutdres àgrÍcolãS oriundos do Sul do país, ainda,como 

vimds,Um grtipd siªfiifidativd Sé estabelece na região, na condição de 

ass~iâriãdos. Existefu, entretanto, entre os assalariados oriundos do 

Sul do país e aqueles da região, distinções marcantes no que se refere 

à possibilidade de futuro acesso aos meios de produção, como tentare - 

mos mostrar a seguir. 
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Grande parte da "mão de obra da terra" é constituída pelos chama 

dos diaristas - trabalhadores braçais. Tarefas que não exigem maior 

qualificação são a eles reservadõs, tais como juntar raíz~s, matar for. 

migas, entre outras. A este respeito relata a mesma entrevistada, cita 

da linhas atrás: 

( ••. ) "Tem outros que não dão prá isso, né, não saem do ohão: 
é matar formiga, é catar toco, essas coisas assim, que tem 

gente que não deeenvoZve, né ?" (G. N.) ( ) 

No caso dos diaristas não existem vinculos empregatícios entre p~ 

trão e empregado, nem qualquer garantia trabalhista a este Último.Tais 

trabalhadores costumam ser recrutados nos bairros da' periferia da cida 

~ de, corno relata um dos produtores agrícolas: 

"Olha, tem que sair neste setor, mais nesses bairros, ni? 

Geralmente estes trabalhador estão mais em grupo, assim, um 

sabe informar do outro ( •.. ) O braçal agora estou pagando 

Cr$ 400,00 o dia, mas livre das refeições, né? Não dá um a~ 
i;rio muito alto, mas a gente levando. em conta a despesa da 

alimentação hoje é tudo tão cartssimo, dá um salário mais ou 

menos, né ?" (G.N.) 

Os chamados braçais são requesitados mormente em época de piantió 

e de colheita, sendo que, corno vimos, no. primeiro período executam ta 

refas de juntar raizes e matar formigas. Na colheita, seu trabalho es 

tá voltado, principalmente, ao ensacamento, costura, empilhamento e 

transporte do arroz. Em outras situações, seu trabalho é requerido p~ 

ra tarefas ligadas à conservação da limpeza das áreas já plantadas, co 

mo relata um proprietário de 500 ha, ex-assalariado rural em Balsas já 

citado neste trabalho: 

P - E precisa limpar mesmo quando se planta com máquinas ? 

R - "Precisa, porque dá muita brotaç;o, aquelas brotaç~o que 

nunca termina, - usar arado.! - [ica muito deEendio 80 se nela mas 
e o ..• "' e mato também, tem uma parte que é baixo e dá um pouco 

da mato ( ... ) Eu esse ano estou limpando esta parte mais bai 

xa, estou limpando de enxada mesmo, porque o mato estJ meio 

perigoso ... já tá concorrendo com o arroz. ( ... ) Pode passar 

o veneno, mas sai muito caro por ha. ( ... ) Hoje deve estar 

em torno de l2 a l5 mil cruzeiros o ha. O negócio é usar a 

~rxada,que vai sair a dois ou três mil cruzeiros, até cinco, 
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por ha." (G.N.) 

Segundo informações das revendedoras de máquinas e implementes a 

grícolas, é recente a introdução de arados, o que faz com.o que as ta 

refas aludidas no depoimento tenham que ser executadas manualmente. 

A questão da "limpeza do mato" também aparece em vários depoimen 

tos corno um problema, já que a utilização de herbicidas implicaria em 

custos muito elevados. 

Quanto aos trabalhadores permanentes, compoêm uma camada de "espe 

cialistas" - mecânicos, t·ratoristas, motoristas - atualmente constitui 

da tanto por ... <JaÚchos, como por trabalhadores da região que aprenderam' 

a manejar máquinas. A maioria destes trabalhadores também não têm acer 

tada a situação trabalhista,·muito embora alguns patrões já venham se 

preocupando em legalizar o vinculo com seus empregados, conforme o de 

poimento da mesma entrevistada: 

"Olha, tem o que trabalha na maquina e ao mesmo tempo ele 

mecânico e trabalha na lavoura também, desmata, globeia 

terra, faz de tudo um pouco ( ... ) todos os que trabalham 
a 

ao 

r 

nosco não tinham noção de lidar com máquinas e hoje são Óti 

mos motoristas, tratoristas ( •.. ) Tem v~rios empregados que 

ele tem muita confiança, gente aalma, gente muito boa ( ••. ) 

O X. está falando mesmo acha que vale a pena Zegalizar3pagar 
tudo di1~eitinho, porque aqui não tem isso né , de pagar o . a~ 
Z~rio, pagar o INPS, e ent~o, melhor legalizar tudo porque 

vale à pena3 prá manter •.• n (G. N.) ( ) 

Quanto aos chamados postos-chave, tais como os de gerentes, aapa 

tazes, administradores, são reservados a trabalhadores oriundos do Sul 

do pals, considerados mais qualificados e de mais "confiança" para' 

preenchê-los, como se expressa um dos denominados pioneiros, um dos 

mais bem sticedidos produtores agrícolas do Sul do pais, e que afirmava 

possuir, em 19àd, 30 trabalhadores: 

í1(.o;) Os daqU~ não pode botar como capataz porque não têm 

ddpacidade3 nem responsabilidade. O homem-chave tem que sa 

Qer mandar, tem que saber trabalhar aom máquinas, senão como 

ê que vai ensinar os outros ? O pessoal daqui, até há quatro 
anos atr~s, não conhecia tra~or" .•• (G.N.) ( ) 

Muitos dos chamados e autodenominados empregados - trabalhadores 
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assalariados oriundos do Sul do país - chegam ao Maranhão em companhia 

do patrão, atravé~ de um contrato previamente estabelecido. Foram ob~r 

vados vários casos de trabalhadores que chegaram nesta ~o~dição e, que 

após o vencimento do contrato, vieram a ser proprietários de terras 

Outros, vieram através de recursos próprios e adquiriram terras, muito 

embora ainda permaneçam na condição de assalariados. 

Tais trabalhadores descrevem uma trajetória inversa à daqueles 

que perderam seus domínios de posse e propriedade e passaram a se assa 

lariar nos chamados projetos. 

A vinda-·de filhos mais velhos e mesmo de chefes de família na si 

tuação de assalariados, no caso dos trabalhadores do Sul do país, faz 

parte da estratégia de alocar, futuramente, todo o grupo familiar em 

áreas maiores. Tal estratégia, significa, portanto, a possibilidade 

de retomar o controle sobre o meio de produção, sendo a condição de as 

salariamento neste caso, meramente transitória. 

No caso de proprietários, moradores de terras nacionais, agrega - 

dos e vaqueiros, ao contrário, a trajetória percorrida não guarda ne 

nhuma possibilidade de retorno: uma vez perdido o acesso à terra, tais 

trabalhadores passarão a povoar os bairros da periferia da cidade,onde 

venderão sua força de trabalho aos denominados projetos. 

r" A própria instalação na periferia das cidades dá-se de modo diver 

sonos dois casos. Enquanto o empregado do Sul tem chance de acumular, 

através de recursos trazidos do local de origem, e de investir na com 

pra de casas e terrenos, ao trabalhador da região não existe esta pos 

sibilidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O processo de modernização tecnológica verificado na. agricultura 

maranhense, notadamente nas regiões Chapadas do Sul Maranhense e Baixo 

Balsas, a partir de 1975; poderia ser constatado com base em alguns in 

dicadores, tais corno: elevação do número de tratores e do emprego de 

outras máquinas e implementas agrícolas; maior utilização de adubos , 

!' 

fertilizantes e defensivos químicos; expansão da eletrificação rural; 

melhoria do sistema de comunicações e transportes. 

A análise da experiência de colonização destas regiões pelos cha 

mados gaúchos, ligado a este processo de modernização1no entanto, colo 

ca questões que não podem permanecer encobertas pela simples constata 

çao destes indicadores. 

Toda a transformação tecnológica, que serve de base a esta exper! 

ência de colonização teria sido pensada pelos planejadores como forma 

de superar o denominado ºatraso" da agricultura, tal como tradicional 

mente praticada pelas várias categorias de produtores agrícolas da re 

gião, que trabalham a terra fundamentalmente com seu grupo familiar 

sem permanente utilização remunerada da força de trabalho de terceiros. 

A introdução·ae inovaç9es tecnológicas, apoiadas em emprego inte~ 

sivo de capital teriam por objetivo, portanto, alcançar maior produti 

vidade na agricultura, de modo a ultrapassar o desempenho verificado • 

nas unidades de produção consideradas 11atrasadas11 e 11improdutivas11• Pa 

ra tanto, privilegiaram-se as várias categorias de produtores agríco - 

las que compõem o grupo dos chamados gaúchos em detrimento da 

maioria dos trabalhadores rurais da região. 

Neste sentido, a modernização tecnológica tendo como ponta de la~ 

grande 

ça os produtores agrícolas oriund?s do Sul do país, reforçou a coloca 

ção da "inferioridade" dos pequenos produtores diretos da região e da 

"irracionalidade" da chamada a q r i c u L t ui"a de toco. 

Perante os novos empresários agrícolas os pequenos produtores "r~ 

gionais'~ foram diminuídos, tendo se acumulado e difundido contra eles 
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os estereótipos mais incisivos. Multiplicaram-se as acusações de des 

conhecimento das técnicas de cultivo, da 11ignorância" no conhecimento 

do solo, do "atraso", da "preguiça" e negação do trabalho.organizado. 

Verifica-se, no entanto, que grande parte dos pequenos e médios ' 

produtores agricolas oriundos do Sul do país, beneficiados pelos privi 

lêgios do crédito agrícola oficial, não detinha o propalado "saber" e 

"experiência" Gm relação à agricultura mecanizada. Grande parte deles 
• declara ter praticado a chamada lavoura braÇ,aZ no local de origem, sen 

do o arado movido à tração animal a única inoyação tecnológica a que 

tinham tido acesso antes de chegar ao Maranhão. 

Além disso, a totalidade destes produtores agrícolas desconhecia 

por completo a cultura do arroz, mormente a do chamado "arroz de se 

queiro", própria para regiões de cerrado. Mesmo os mais experientes no 

trato com maquinários agrícolas reafirmaram sua total ignorância no 

que concerne ao conhecimento do solo do Sul Maranhense e a cultura do 

arroz na região. 

Outra questão a ser colocada no tocante ao "avanço tecnológico" 

tal como propugnado pelos planejadores desta experiência de coloniza - 

ção, refere-se aos problemas objetivos que esta "agricultura mecaniza- 

da II vem enfrentando no momento. 

As máquinas e implementas agrícolas, assim como adubos, fertili - 

zantes e defensivos químicos tiveram seus preços elevados de maneira 

tal que se tornaram proibitivas mesmo para os chamados gaúchos, privi 

legiados pela concessão do crédito agrícola. Deste modo, a política a 

gr!cola e dé colonização~ que beneficiou urna camada de produtores mais 

prósperos, que baseia seu trabalho em formas capitalistas de produção, 

não pode manter urna éievação do preço dos produtos agrícolas correlata 

à elevação do preço aos equipamentos e insumos. Acrescente-se à dispa- 

ridade entre o preço dos produtos agrícolas e aquele dos maquinários e 

4mplPmGntga, o• desacertos e a irracionalidade ao nível dos próprios • 

projetos, tal corno identificados pelos próprios planejadores e encarte 

gados da assistência técnica deste processo de colonização. 
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Segundo as representações dos denominados gaúahos a escassez dos 

recursos financeiros e as elevadas taxas de juros~ afetam sua capacid~ 

de produtiva, o que significa o fim da fase áurea dos projetos. 

Por outro lado, as unidades de produção assentadas sobre o traba 

lho familiar, não se paut'ando pelas mesmas categorias que regem a pro 

dução em bases empresariais, conseguem urna maior produtividade e não 

sofrem com a mesma intensidade os efeitos do que os gaúchos interpret~ 

riam como II crise". 

Somente a partir de s-t.a distinção que separa os produtores "regio- · 

nais 
II 

daque Le's oriundos do Sul do país, pode+ae entender o sétimo e · o 

décimo quarto lugares ocupados pelas rnicrorregiões Chapadas do Sul Ma 

ranhense e Baixo Balsas no total da produção de arroz do estado na úl 

tima safra, muito embora seja exatamente aí que se verifica uma maior 

concentração de tratores, maior consumo de adubos e fertilizantes e o~ 

de se observa um significativo aumento na área cultivada. 

Somente esta distinção pode explicar> ainda, a·importância dos 

chamados posseiros e dos que praticam as formas natrasadas" de agri - 

cultura e que, no entanto, são responsáveis pelos primeiros lugares no . 
total da produção de arroz maranhense. 

O mito da "modernização da agricultura maranhense", tendo 

ponto de partida a experiência de colonização levada a efeito 

como 

pelos 

gaúchos na região Sul do estado deve ser repensado a partir da relati 

vização de seus pressupostos e dos resultados que, a esta altura, já é 

possível indentificar. 

Uma vez cessado o abundante volume de recursos financeiros garan 

tidos pelo crédito agrícola, percebe-se que este processo· de "moderni 

zação" não foi pensado em bases criteriosas do ponto de vista científi 

co. Os próprios técnicos, encarragados da assistência técnica, revelam 

que as sementes selecionadas não se apresentaram tão melhores~ quanto 

se supunha,e que os adubos e fertilizantes quimicos não obedeceram a 

uma correta utilização, o mesmo ocorrendo com os equipamentos agríco - 

las. 

-tais questões levam a perceber a artificialidade da experiência e 
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a crer que o mito da "modernização da agricultura" encobre, na verda 

de, outros problemas mais complexos. Tudo indica que, mais do que cri 

térios objetivos de cientificidade, funcionou o conhecido.princípio de 

abrir as terras do Maranhão de modo a aliviar as tensões sociais~ que 

caracterizam a situação agrária do Sul do país. A artificialidade des 

t~ experiência de "modernização da agricultura" deixa entrever que as 

medidas de colonização prevalecem sobre aquelas relativas ao aumento 

• 
da produtividade. Sfto elas aliás que regem esta experiência ao estirou- 

lar o apossamento ileglti1no e ao ·incorporar formalmente ao mercado na 

cional de tetras amplas extensões consideradas devolutas pelos planeja 

dores, mas em verdade efetivamente ocupadas por_pequenos produtores a 

grícolas apoiados no trabalho familiar. 

Esta prevalência não impede que sejam ~ercebidas algumas diferen 

ças entre a lógica que organiza a grande exploração, com seus suportes 

institucionais, e aquela correspondente à pequena. A empresa agrária, 

para a qual tem sido historicamente importante uma "direção ci.entifica"1 

que planifica e evita qualquer dimunuição da riqueza da terra, e que 

requer um dirigente dotado de conhecimentos concernentes aos cultivas' 

e a organização de uma contabilidade considerada racional, parece ser 

até agora uma proposição ideal. Isto não tem impedido, contudo, que se 

perceba uma desorganização da economia dos pequenos produtores de base 

familiar no âmbito da região Sul do Maranhão. A experiência de coloni- 

zação dos denominados gaúchos, a despeito de sua distância daquilo que 

os planejadores idealizam, cumpre um papel de reativar o mercado de 

terras regional e de incentivar um tipo de privatização, que menospre 

za as formas de ocupação anteriormente predominantes. Os seus resulta- 

dos devem ser pensados principalmente segundo esta relação e muito me 

nos do ponto de vista de uma experiência de mecanização da agricultura 

com êxito como usualmente tem sido interpretada. 

1 Kautsky, K. - ú:l. cuestión agrária. Buenos Aires, Sigla XXI, 1974, p. 114. 
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